Computest Security Assurance, een compleet pakket aan securitydiensten
De bewezen en zeer succesvolle dienst Computest Security Assurance biedt een pakket aan securitydiensten
waarmee jouw organisatie ieder jaar de juiste preventieve maatregelen neemt tegen cybercrime. Ook geeft het
garantie om continu in te kunnen spelen op de laatste cybersecurity ontwikkelingen door het pakket aan te vullen
met extra securitydiensten.

Herken jij jouw bedrijf in deze security vraagstukken?
> Nemen we voldoende en de juiste preventieve
security maatregelen?
> Zijn onze huidige maatregelen voldoende om
continu compliant te zijn/blijven?
> Hoeveel gaan we dit jaar budgetteren als
investering voor security maatregelen?
> Wie kunnen we bellen bij een security vraag
of incident en staan er meteen voldoende
specialisten voor mij klaar?
> Hoe zorgen we dat security genoeg focus en
aandacht krijgt binnen onze organisatie?

“Dankzij deze managed serviceoplossing profiteren wij van de meest
actuele kennis op het gebied van cybersecurity en worden wij volledig ontzorgd.”
Jeroen van Stokkum, Manager ICT bij AFAS Software

Computest is compliant aan ISO27001, ISO9001 en NEN7510

Wat zijn de voordelen van Computest
Security Assurance?
> Continu de garantie dat de juiste maatregelen
genomen worden tegen cybercrime en daarin
volledige ontzorging.
> Kwaliteitsgedreven security aanpak in plaats van
budgetgedreven.
> Onbeperkt telefonisch contact met een security
specialist die kan opschalen naar een team van
35 Computest security specialisten.
> Fixed fee per maand en geen eenmalige kosten.
> Security wordt vanaf het begin in jouw ontwikkelproces geborgd (DevSecOps).
> Toegang tot Computest Academy met
verschillende security trainingen.
> Proactieve benadering als er een kwetsbaarheid
bekend is.
> Een gecertificeerde en ervaren kennispartner als
sparringspartner tot je beschikking.
> Overzichtelijk security en compliancy dashboard
met alle kwetsbaarheden, audit trail en
periodieke rapportage functionaliteit.
> Contact met security specialist die jullie
processen kent dankzij de dagelijkse security
scan en de triage die iedere dag wordt gedaan.
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Wat valt er onder Computest Security Assurance?
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Meer informatie: www.computest.nl/security-assurance
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