
 TT3P Cybersecurity Scan 

Eerst kijken, dan doen!



Security passend bij iedere
organisatie
Cybersecurity speelt zich af op drie terreinen: mens, organisatie
en techniek. Enkel vertrouwen op technische oplossingen om
cybercriminaliteit tegen te gaan is geen goed idee en bovendien
een gemiste kans. Maar wat moet u dan precies organiseren? 

Dat elke organisatie voorzieningen moet hebben om de risico's
op cybercriminaliteit te minimaliseren is geen geheim. Veel
organisaties denken dat een ICT-leverancier zekerheid geeft op
het gebied van cybersecurity. Dit is helaas niet altijd het geval.
Dat kan ook niet omdat uw eigen organisatie een grote eigen rol
en verantwoordelijkheid heeft bij ICT-beveiliging. Uw leverancier
levert de technische oplossingen, maar uw organisatie zet ze
zelf in

Wat u nodig heeft is voldoende onafhankelijke kennis en
capaciteit om uw eigen keuzes te kunnen maken over cyber-
security. Dat is exact wat TT3P voor u kan betekenen.

Als onafhankelijke specialist voeren wij een cybersecurity scan
uit, inventariseren en valideren we wat u al wel heeft
georganiseerd en leggen we de blinde vlekken bloot. Vervolgens
kijken we samen met u naar de resultaten en adviseren u dan
passende oplossingen. Eerst kijken, dan doen!

Praktisch en deskundig

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: We voeren een cybersecurity scan uit;

Stap 2: We presenteren een begrijpelijk rapport met de
bevindingen en geven onze adviezen;

Stap 3: We bieden hulp bij verbetering als u dat nodig heeft.

Dankzij onze effectieve en onafhankelijke aanpak kunt u
snel verbeteren of krijgt u snel bevestigd dat u voldoende
bent ingericht tegen cybercriminaliteit.  

In drie concrete stappen helpen we uw organisatie om ICT-
beveiliging aantoonbaar te verbeteren. Hierbij ligt onze focus
op wat haalbaar én passend is bij uw organisatie en wat uw
wensen zijn: 

"Als wij in onze privacy consultancy trajecten specifieke IT security
expertise nodig hebben, doen wij een beroep op TT3P. De cybersecurity
scans van TT3P geven je een blauwdruk van waar je als organisatie staat
qua informatiebeveiliging. De consultants denken daarnaast mee over
concrete en haalbare verbetertrajecten en oplossingen. Zij adviseren met
kennis van de materie en oog voor de praktijk."

- Jitty van Doodewaerd, Directeur Privacy bij DMCC Nederland 




