
Volledig ‘in control’ 
met uw informatie-
beveiliging?

Cybersecurity is actueel. Als ondernemer weet u dat 
informatiebeveiliging ook voor uw organisatie van 
belang is. Er zijn veel aspecten waar u tegelijkertijd 
aandacht aan moet besteden om volledig ‘in 
control’ te zijn: de processen binnen uw organisatie, 
het gedrag van uw medewerkers en natuurlijk de 
inrichting van uw IT-systemen. ThreadStone helpt 
met gebundelde diensten die u integraal inzicht en 
handvatten geven. 

Vertrouw op ThreadStone.
De bundels 
van ThreadStone 
in het kort

  Combinatie van 

ThreadMature, ThreadGDPR, 

ThreadScan (intern/extern), 

ThreadPhish en ThreadConsult

  Verschillende bundels voor 

verschillende budgetten

   Voor kleine én grotere 

organisaties

   Alles vanuit één portaal te 

beheren

   In nauwe samenwerking met 

uw IT’ers

   Nederlandse 

kwaliteitsproducten

Kies voor de cybersecurity-bundel die bij uw organisatie past!



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa. 

De voordelen van
onze bundels
s Integraal inzicht in beleid, 

mens én techniek
 De complete bundels van 

ThreadStone bieden u praktische 

instrumenten waarmee:

 •  u inzicht krijgt in het volwassen-

heidsniveau van uw informatie- 

beveiliging;

 •  u uw organisatie compliant kunt 

maken met de AVG/GDPR;

 •  de beveiliging van uw systemen 

en apparatuur periodiek wordt 

gecontroleerd;

 •  uw medewerkers met actuele 

phishing-campagnes blijvend 

bewust worden gemaakt van 

mogelijke risico’s. 

 Voor grote en kleine organisaties 

bieden wij een compleet pakket.

s Eén centraal portaal
 Hoe u uw bundel ook samenstelt: 

u kunt onze toepassingen vanuit één 

gecentraliseerd portaal gebruiken. 

Eén plaats waar u integraal inzicht 

heeft en houdt op de status van uw 

cybersecurity. 

s Ondersteuning in samenspraak
 Het verbeteren van informatiebevei- 

liging vraagt om afstemming met 

de IT’ers die het beheer en onder-

houd van uw systemen uitvoeren. 

Door samen te werken met 

ThreadStone haalt u het maximale 

uit die afstemming: wij helpen graag 

met het uitvoeren van analyses en de 

begeleiding van de vervolgstappen. 

Maar we hebben ook bundels waarbij 

uw IT’ers de analyses uitvoeren en 

dus zelf direct aan de slag kunnen.

 U bepaalt!

Continu verbeteren – maar hoe? 
Veel organisaties zijn zich bewust dat ze ‘iets’ moeten doen met 

cybersecurity. Maar wat, hoe en met wie? Hoe houdt u inzicht in uw 

beveiligingsniveau en hoe stuurt u bij? Hoe zorgt u voor aandacht op 

het beleidsmatige en organisatorische, het menselijke én het 

technische vlak? Hoe zorgt u dat u – samen met uw (IT-)partners – 

continu werkt aan het verbeteren van de informatiebeveiliging? Een 

technische scan is niet voldoende, een volledige ISO27001-certificering 

gaat wellicht veel te ver… 

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
ThreadStone biedt u ondersteuning op maat. Samen met u kunnen we 

kijken wat er voor uw organisatie nodig is. Door onze diensten te 

bundelen kunnen we u ontzorgen en op weg helpen naar een hoger 

niveau van informatiebeveiliging. De oplossingen van ThreadStone 

geven inzicht op verschillende niveaus: mens, techniek en beleid/

organisatie. Zodat u weet wat u kunt verbeteren en uw IT’ers kunt 

aansturen, of voor uw IT-partners een deskundiger gesprekspartner 

wordt op het gebied van informatiebeveiliging.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu
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ThreadMature 
in het kort

  Uniek self-assessment, dat 

is verdeeld in thema’s met 

daarbij behorende vragen

  Gaat in op organisatie, 

techniek én mens, kortom uw 

complete informatiebeveiliging

  Per vraag kunt u het 

volwassenheidsniveau bepalen

  Extra uitleg bij de vragen

  Duidelijk advies per vraag in 

een heldere rapportage

Til uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau!

Informatie- 
beveiliging die past 
bij uw bedrijf? 

U wilt voor uw organisatie een ‘passend’ niveau 
van informatiebeveiliging. Maar wat betekent 
dat in de praktijk? Wat kunt u doen om uw 
organisatie digitaal beter te beveiligen en welke 
maatregelen moet u treffen om te voldoen aan de 
meest recente wettelijke eisen. ThreadStone helpt 
met ThreadMature: een organisatiebreed self-
assessment waarmee u de informatiebeveiliging 
binnen uw organisatie gericht kunt verbeteren. 

Vertrouw op ThreadStone.



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen van 
ThreadMature
s Uniek self-assessment
 Het unieke self-assessment 

is samengesteld op basis van 

jarenlange ervaring in informatie- 

beveiliging. De vragen gaan over 

organisatie, techniek en mens, 

waardoor u een compleet beeld 

krijgt van uw informatiebeveiliging 

en van mogelijke verbetermaat- 

regelen. 

s Volledig web-based
 ThreadMature wordt volledig 

web-based ter beschikking gesteld. 

Geen papieren rompslomp: alles 

wordt in ons portaal vastgelegd. 

De rapportages kunt u gebruiken 

om in het kader van de AVG/GDPR 

aan te tonen dat u niet nalatig 

bent op het gebied van privacy-

bescherming.

s Solide basis
 ThreadMature is gebaseerd op de 

controls die in de ISO27002 worden 

gebruikt, aangevuld met de kennis 

en ervaring van ThreadStone. 

Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld direct 

in een spindiagram te zien op 

welke punten uw organisatie goed 

scoort en waar verbetering door- 

gevoerd kan worden. Onmisbaar 

voor organisaties die inzicht willen 

hebben in waar ze nu staan en die 

continu willen werken aan verbete-

ring van hun informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging gaat verder dan techniek
Ransomware, phishing, virussen, medewerkers die bedoeld of onbe- 

doeld gevoelige informatie delen, identiteitsfraude of ontvreemding 

van apparatuur en daarmee van data – u weet dat cybercrime veel 

schade kan veroorzaken en vervelende én kostbare gevolgen kan 

hebben. Maar hoe beschermt u uw gegevens goed? Wat zijn ‘passende 

technische en organisatorische’ maatregelen die u vanuit de AVG/

GDPR moet nemen? Moet u een volledige ISO-certificering behalen 

of zijn andere, misschien eenvoudiger te implementeren maatregelen 

afdoende?

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
Met ThreadMature beschikt u over een toegankelijk self-assessment, 

waarbij u aan de hand van gerichte vragen een volledig beeld krijgt van 

uw informatiebeveiliging. Bij elke vraag wordt extra uitleg gegeven en 

kunt u uw huidige volwassenheidsniveau bepalen. Op basis van uw 

antwoorden ontvangt u direct advies over de mogelijke verbeterpunten 

voor uw organisatie.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu



ThreadGDPR 
in het kort

  Uniek self-assessment dat 

bestaat uit ruim 70 vragen, 

verdeeld over 11 thema’s

  Extra uitleg bij elke vraag en 

directe verwijzing naar de 

officiële wettekst

  Duidelijk advies per vraag

  Volledig web-based: altijd up 

to date en papierloos

Zorg ervoor dat ook uw organisatie AVG-proof is!

Voldoen aan de 
nieuwe AVG/GDPR 
privacyrichtlijnen?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het 
Engels). Consumenten worden hiermee beter 
beschermd, ondernemingen krijgen meer verant-
woordelijkheid om de privacy goed te regelen, en 
er geldt een strikter sanctiebeleid. Uiteraard wilt 
u voldoen aan de wetgeving, maar hoe pakt u dat 
aan? ThreadStone helpt met een organisatiebreed 
self-assessment: ThreadGDPR. 

Vertrouw op ThreadStone.



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen van 
ThreadGDPR
s Gerichte vragen, uitgebreide 

achtergrondinformatie
 ThreadGDPR is een uniek assess-

ment, omdat tijdens het doorlopen 

ervan direct wordt verwezen naar 

de wetteksten. Daarbij wordt extra 

uitleg en achtergrondinformatie 

gegeven om u zo goed mogelijk te 

informeren. U ontvangt daarnaast 

een overzicht met de belangrijkste 

afkortingen en definities die binnen 

de AVG worden gebruikt.

s Volledig web-based
 ThreadGDPR wordt volledig 

web-based ter beschikking gesteld. 

Geen papieren rompslomp: alles 

wordt in een beveiligd portaal 

vastgelegd. Hierdoor kunt u in het 

kader van de regelgeving op een 

eenvoudige wijze aantonen dat u 

niet nalatig bent geweest – een 

belangrijk onderdeel van de 

nieuwe wet.

s Duidelijke rapportage
 In het rapport dat u aan het einde 

van de assessment kunt exporteren 

worden naast alle vragen en 

antwoorden ook adviezen gegeven. 

Daarnaast krijgt u in een spin- 

diagram direct te zien op welke 

punten uw organisatie goed scoort 

en waar verbetering doorgevoerd 

kan worden. Onmisbaar voor organi-

saties die inzicht willen hebben in 

welke acties ze nog moeten 

ondernemen en die willen voldoen 

aan de AVG.

Voldoen aan regelgeving
De AVG/GDPR is bedoeld om organisaties en bedrijven bewuster te 

laten omgaan met persoonlijke, privacygevoelige informatie van 

klanten, deelnemers, abonnees of leden. Niet vrijblijvend, want de 

verordening omschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden en er 

kunnen flinke boetes worden opgelegd door de toezichthouders. Deze 

wet is enerzijds een ‘moetje’; anderzijds biedt het ook kansen om 

ermee aan de slag te gaan. Zo krijgt u inzicht in welke data binnen uw 

organisatie worden verwerkt en kunt u direct de slag maken om, 

binnen de kaders van de wet, meer met deze data te doen.

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt!
Met ThreadGDPR heeft u een praktisch en toegankelijk self-assessment 

in handen. U en uw medewerkers worden aan de hand meegenomen 

door de AVG, op een laagdrempelige manier: door het beantwoorden 

van vragen. Bij elke vraag wordt extra uitleg gegeven en staan 

verwijzingen naar de officiële wetteksten, zodat u deze direct kunt 

raadplegen.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu



Uw online systemen 
controleren op 
kwetsbaarheden?

Steeds vaker worden de digitale ‘deuren’ van 
organisaties gebruikt door criminelen om in te 
breken. Hackers en cybercriminelen worden steeds 
handiger in het binnendringen van systemen en 
het stelen of doorspelen van informatie. Met onze 
geavanceerde ThreadScan controleert u uw online 
systemen periodiek op mogelijke kwetsbaarheden, 
zodat u gericht maatregelen kunt treffen.

Vertrouw op ThreadStone.
ThreadScan in 
het kort

  Volledig geautomatiseerde, 

periodieke scans

  Voor website, bedrijfsnetwerk 

of andere systemen die direct 

op internet zijn aangesloten

  Controle op meer dan 90.000 

bekende kwetsbaarheden, 

waaronder de OWASP top-10

  Dagelijkse update van onze 

scanners

  Online portaal voor 

overzichtelijk beheer

Houd uw website, bedrijfsnetwerk en online systemen veilig!



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa. 

De voordelen van 
ThreadScan
s Volledig geautomatiseerde 

‘hacktest’
 Onze scanners controleren volledig 

geautomatiseerd uw websites en 

online systemen op fundamentele 

kwetsbaarheden (niet op virussen). 

Ook de laatste dreigingsinformatie 

en de meest recent gevonden 

kwetsbaarheden worden daarin 

meegenomen. Elke maand voegen 

we zo’n 1.000 nieuwe kwets-

baar-heden aan onze scanners toe. 

Periodiek controleren is dus een 

must.

s Geavanceerd portaal
 In ons geavanceerde en gebruikers-

vriendelijke online portaal houdt u 

controle over uw systemen en de 

geconstateerde kwetsbaarheden. 

U ontvangt advies voor de oplos-

singsrichting, zodat uw IT’er direct 

aan de slag kan. Bovendien kunt u 

in het kader van de AVG/GDPR met 

onze heldere rapportages aantonen 

dat u niet nalatig bent en zorgvuldig 

omgaat met uw informatiebeveili-

ging.

s Slim samenwerken
 ThreadStone werkt samen met 

IT-dienstverleners op het gebied 

van hosting, applicatie ontwikkeling 

en netwerk-, server- en systeem- 

beheer. Wij zetten dus geen dure 

consultants in, maar maken gebruik 

van de kracht van uw bestaande 

relaties. Mocht u of uw leverancier 

nog niet met ThreadScan werken, 

dan zorgen wij voor alle benodigde 

informatie en uitleg.

Internetkoppeling maakt systemen kwetsbaarder
Website, CMS-systeem, e-mail, beveiligingscamera’s of kassa – u 

kunt dit lijstje wellicht direct aanvullen met apparaten of systemen 

binnen úw organisatie die aan internet zijn gekoppeld. Deze kunnen 

criminelen en hackers toegang geven tot uw bedrijf. Zij weten steeds 

slimmer gebruik te maken van de kwetsbaarheden die in deze 

systemen aanwezig zijn. Met als mogelijk gevolg: uitval van systemen 

of diefstal van gevoelige data. De schade kan groot zijn en vervelende 

gevolgen hebben, ook voor uw klanten.

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
ThreadScan zorgt voor het periodiek geautomatiseerd uitvoeren van 

geavanceerde scans op kwetsbaarheden. Per kwartaal, maand of 

week: wat voor uw organisatie het beste is. De gevonden 

kwetsbaarheden worden inzichtelijk gemaakt via een online portaal. 

Met de geboden oplossingsrichting kunnen de kwetsbaarheden 

vervolgens worden weggenomen door uw IT’er.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu



De interne ThreadScan 
in het kort

  Servers, computers, telefoons, 

printers, camerasystemen: 

uw hele werkomgeving wordt 

gecontroleerd

  Volledig geautomatiseerde, 

periodieke scan op 

kwetsbaarheden

  Controle op meer dan 60.000 

bekende kwetsbaarheden

  Volledig plug & play: geen 

installatie van agents of 

servers

  Dagelijkse update van onze 

scanners

  Online portaal voor het beheer

Houd zicht op uw complete netwerk!

Uw interne systemen 
controleren op 
kwetsbaarheden?

Servers, werkplekken, telefoons en printers kunnen 
hackers toegang bieden tot uw organisatie. Zij 
kunnen vertrouwelijke gegevens stelen of op andere 
manieren schade toebrengen. Voorkomen is beter 
dan genezen, zeker gezien de zwaardere sancties 
die de nieuwe privacywetgeving mogelijk maakt. 
Onze interne ThreadScan controleert uw volledige 
werkomgeving op kwetsbaarheden.

Vertrouw op ThreadStone.



Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen 
van de interne 
ThreadScan

s Controle van alle systemen
 Onze scanners controleren volledig 

geautomatiseerd al uw systemen 

op kwetsbaarheden. Ook actuele 

dreigingsinformatie en de laatst 

ontdekte kwetsbaarheden worden 

daarin meegenomen. Elke maand 

voegen we zo’n 1.000 nieuwe 

kwetsbaarheden aan onze scanners 

toe: periodiek controleren is een 

must.

s Geavanceerd portaal
 In ons geavanceerde en gebruikers-

vriendelijke online portaal houdt u 

controle over uw systemen en de 

geconstateerde kwetsbaarheden. 

U ontvangt advies voor de oplos-

singsrichting, zodat uw IT-’er direct 

aan de slag kan. Bovendien kunt 

u in het kader van de AVG/GDPR 

met onze heldere rapportages 

aantonen dat u niet nalatig bent 

en zorgvuldig omgaat met uw 

informatiebeveiliging.

s Slim samenwerken
 ThreadStone werkt samen met 

IT-dienstverleners op het gebied 

van netwerk-, server- en systeem-

beheer. Wij zetten dus geen dure 

consultants in, maar maken gebruik 

van de kracht van uw bestaande 

relaties. Mocht u of uw leverancier 

nog niet met ThreadScan werken, 

dan zorgen wij voor alle benodigde 

informatie en uitleg.

Veel systemen blijken kwetsbaar
Dagelijks staat het nieuws vol met berichten over hacks, datalekken, 

ransomware, identiteitsfraude en andere vormen van cybercrimi-

naliteit. Veelal zijn kwetsbare systemen de oorzaak dat cybercriminelen 

een organisatie hebben kunnen binnendringen. Daarbij worden steeds 

vaker apparaten gehackt die bewust of onbewust aan het internet zijn 

gekoppeld. Van dat soort apparaten maken we steeds vaker gebruik. 

De schade kan groot zijn en vervelende gevolgen hebben, ook voor uw 

klanten. Bovendien voorziet de aangescherpte Europese privacy- 

wetgeving (AVG/GDPR) erin dat aan bedrijven die onzorgvuldig 

omgaan met hun informatie, hogere boetes kunnen worden opgelegd. 

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
Met onze interne ThreadScan voeren we periodiek en volledig 

geautomatiseerd scans uit op alle apparaten binnen uw organisatie. 

Installatie is zeer eenvoudig: aansluiten en scannen. De gevonden 

kwetsbaarheden worden vervolgens inzichtelijk gemaakt via het online 

portaal. Met de geboden oplossingsrichting kunnen de kwetsbaarheden 

vervolgens worden aangepakt door uw IT-adviseur.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu



ThreadPhish  
in het kort

  Simulaties die zijn gebaseerd 

op de praktijk

  Periodiek een nieuwe, actuele 

campagne

  On-the-job training: geen 

dure trainingsbureaus of 

vrijblijvende e-learning

  Directe uitleg waaraan 

medewerkers de phishing 

hadden kunnen herkennen

  Direct controle op gehackte 

e-mail accounts

  Maakt uw medewerkers 

bewust van mogelijke 

phishing-aanvallen

Maak uw medewerkers weerbaarder tegen cybercriminelen!

Uw bedrijf 
beschermen tegen 
phishing? 

Phishing-aanvallen komen steeds vaker voor en 
zitten steeds slimmer in elkaar. Een bedrieglijk echte 
mail kan een serieuze bedreiging vormen voor uw 
bedrijf. Het weerbaar maken van uw medewerkers 
met een training kost tijd en geld, maar niets 
doen is ook geen optie. ThreadStone heeft de 
oplossing: ThreadPhish. Uw medewerkers leren in 
hun gebruikelijke werksetting malafide e-mails te 
herkennen en juist te handelen.

Vertrouw op ThreadStone.



Eén klik kan grote gevolgen hebben
Hacks, datalekken, ransomware, identiteitsfraude en andere vormen 

van cybercriminaliteit zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Vaak 

is de mens de zwakke schakel. Eén klik op een phishing-link en het 

kwaad is geschied: uitval van systemen of diefstal van gevoelige data. 

De schade kan groot zijn en vervelende gevolgen hebben, ook voor uw 

klanten. Niet voor niets wordt de Europese privacywetgeving steeds 

strikter: ondernemers die nalatig zijn in het beschermen van hun 

vertrouwelijke gegevens kunnen daar zelfs voor worden beboet. Maar 

tegelijkertijd worden hackers en cybercriminelen steeds handiger…

Voor meer informatie www.threadstone.eu

ThreadStone helpt
Met ThreadPhish bieden wij u en uw medewerkers phishing-simulaties 

als ‘managed service’. Periodiek zorgen we voor een campagne die is 

gebaseerd op de actualiteit. Uw medewerkers worden dus continu 

getraind en scherp gehouden op het herkennen van phishing e-mails. 

Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cybersecurity-oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen van
ThreadPhish  

Bewust veilig 
www.threadstone.eu

s  Effectief leren met simulatie
  Tijdens het werk ontvangen uw 

medewerkers phishing simulatie 

e-mails, net zoals het ‘in het echt’ 

gebeurt. Mochten zij de mail niet 

herkennen als phishing en klikken 

op de link, dan krijgen ze direct 

uitleg waar ze de volgende keer 

op moeten letten. Optimale 

training, directe feedback!

s  Meer bewustzijn
  Veel e-mail accounts zijn al 

eerder gehackt. En doordat veel 

medewerkers overal dezelfde 

wachtwoorden gebruiken, lopen 

zij en uw organisatie extra risico. 

Wij controleren automatisch of 

de e-mailadressen ooit zijn buit- 

gemaakt bij grote datalekken of 

hacks en rapporteren dit, zodat 

u wachtwoorden of procedures 

kunt wijzigen. Bijkomend voordeel 

is dat uw medewerkers in het 

vervolg bijvoorbeeld bewuster 

hun wachtwoord zullen kiezen.

s  Heldere rapportages
  Na elke campagne ontvangt u een 

heldere managementrapportage 

met de resultaten. Dit rapport 

kunt u met uw medewerkers 

delen om aan te tonen dat het 

binnen uw organisatie goed gaat 

of beter kan. Bovendien kunt u 

met deze rapportages in het kader 

van de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevens-bescherming 

(AVG/GDPR) aantonen niet nalatig 

te zijn.



ThreadConsult 
in het kort

  Inzet van gecertificeerd 

ethisch hackers voor 

vulnerability assessments en 

penetratietesten

  Inzet van management 

consultants voor 

advisering over uw 

informatiebeveiligingsbeleid

  Hackers en consultants met 

jarenlange ervaring, zowel bij 

grote als kleinere organisaties 

  Een deskundige sparring-

partner én hands-on 

ondersteuning

Benut ook de kracht van onze jarenlange cybersecurity-ervaring!

Onvoldoende 
(cyber)security-
kennis in huis? 

Informatiebeveiliging is een vak apart, dat veel 
verder gaat dan IT alleen. Een helpdeskmedewerker 
is geen cyberspecialist, een netwerkbeheerder is 
geen ethisch hacker. Voor veel ondernemingen is 
het te kostbaar om een team van security-experts 
in dienst te nemen. Maar zij hebben wel behoefte 
aan die kennis, bijvoorbeeld om de IT-afdeling of het 
management te ondersteunen. In dat soort situaties 
biedt ThreadConsult uitkomst: deskundig en flexibel. 

Vertrouw op ThreadStone.



Een firewall of virusscanner is allang niet meer genoeg
Een goede informatiebeveiliging gaat veel verder dan de installatie 

van een antivirusprogramma, het plaatsen van een firewall of het 

uitvoeren van een beveiligingsscan op de website. Het gaat over 

beleid, procedures, processen, mensen en techniek. Dit betekent dat 

dit onderwerp een organisatie-breed thema is, dat alle afdelingen en 

teams raakt, zowel op het gebied van kennis als van gedrag. Wilt u uw 

informatiebeveiliging naar een hoger niveau tillen, dan bereikt u meer 

in minder tijd als u een partij inschakelt die daar verstand van heeft.

Bel ons voor meer informatie: 085 060 7000 

ThreadStone helpt
Heeft u zelf niet de kennis of capaciteit in huis, dan helpen wij u graag. 

Met ThreadConsult brengen onze management consultants in kaart 

wat de behoeftes van uw organisatie zijn en welke stappen daarin 

moeten worden gezet om uw informatiebeveiliging te optimaliseren. 

Het uitvoeren van een vulnerability assessment of een penetratietest 

kunnen/zullen onderdeel uitmaken van uw informatiebeveiligings- 

beleid. Onze ethisch hackers ondersteunen en adviseren, zodat u de 

juiste stappen kunt nemen naar een hoger beveiligingsniveau. 

Over ThreadStone

Unieke propositie 
in groeiende markt 
ThreadStone is in 2014 gestart met één belangrijke missie: het 

Nederlandse en Europese internet veiliger maken. Zowel voor 

grote als kleinere organisaties bieden we betrouwbare, praktische 

en betaalbare cyber security oplossingen die we zelf ontwikkelen 

en leveren vanuit Europa.

De voordelen van 
ThreadConsult
s Gespecialiseerde ethisch 

hackers
 ThreadStone werkt met ervaren 

experts, die volledig op de hoogte 

zijn van de laatste ontwikkelingen 

en trends in cybersecurity. Voor 

de technische analyses worden 

gecertificeerde ethisch hackers 

ingezet, die jarenlange ervaring 

hebben in het uitvoeren van 

assessments en penetratietesten 

met als doel om u te adviseren 

hoe u uw beveiliging naar een 

hoger plan kunt tillen.

s Managementondersteuning 
voor beter IB-beleid

 Een goede informatiebeveiliging 

gaat verder dan techniek; het 

gaat ook om organisatie en 

mensen. Onze management 

consultants denken daarom 

verder dan nullen en enen. Wij 

adviseren u en helpen u naar 

een hoger niveau van informatie-

beveiliging.

s Inzet op basis van projecten
 ThreadStone werkt op project- 

basis. Afhankelijk van de duur, 

complexiteit en het soort project 

bepalen wij samen met u welke 

kennis en vaardigheden benodigd 

zijn. Op basis daarvan zetten we 

de juiste capaciteit in.

Bewust veilig 
www.threadstone.eu




