TT3P Remote Security Officer

Cybersecurity-expertise,
zolang u nodig heeft.

Praktisch
Omdat uw Remote Security Officer regelmatig en op vaste
momenten beschikbaar is, kent hij uw organisatie goed. Zo kan
hij snel op vragen of ad hoc issues reageren en zorgt hij dat uw
informatiebeveiliging up to date blijft. Natuurlijk delen we
hierbij onze kennis en standaarddocumenten en protocollen met
u. Zodat informatiebeveiliging goed in uw organisatie wordt
ingebed.

Uw eigen Remote Security Officer

Creëer rust en verlaag cyberrisico
Elke organisatie, klein of groot, moet regie voeren op cybersecurity, want kan immers altijd het slachtoffer worden van
cybercriminaliteit. Informatiebeveiliging vraagt om continue
alertheid binnen een organisatie. En dus tijd en inzet. Een
security officer is de aangewezen persoon om alles rond
cybersecurity in uw organisatie in goede banen te leiden.
Niet elk bedrijf of organisatie heeft de behoefte om zelf een
security officer aan te nemen. Al helemaal niet als het gaat om
tijdelijke ondersteuning en expertise, of voor een beperkt aantal
uur. De Remote Security Officer heeft u niet in dienst, maar
staat voor u klaar voor het aantal uren dat u wenst. Niet alleen
op afstand maar ook regelmatig bij u op locatie.

Is uw vaste sparring partner op het gebied van
informatiebeveiliging;
Geeft praktische aanbevelingen om risico’s te beheersen;
Ondersteunt bij de planning en implementatie van
beheersmaatregelen tegen cyberrisico’s;
Geeft (mede) vorm aan het securitybeleid;
Draagt bij aan awareness en ondersteuning bij projecten
rondom informatiebeveiliging en cybersecurity.

Deskundige informatiebeveiliging
Wij bieden u de mogelijkheid om altijd een security officer
beschikbaar te kunnen hebben. Onze experts kennen de actuele
regelgeving voor privacy en security en begrijpen de
beroepspraktijk van organisaties. Een security specialist van
TT3P vormt een klankbord voor de leiding van uw organisatie.
Bij overheden, profit en not for profit organisaties.

Waarmee kan uw Remote Security Officer u verder helpen?
Regelmatige controle van de werking van de
beheersmaatregelen;
Controle op naleving van het securitybeleid en -richtlijnen;
Ondersteunen bij het uitvoeren van risico analyses;
Begeleiding en coördinatie bij het oplossen van security
incidenten;
Het beoordelen en onderhandelen van de SLA met ICTleverancier(s);
Overleg met leveranciers over de bij hen aanwezige security
waarborgen.

Flexibel abonnement
U bepaalt zelf het aantal uren per week of maand dat de Remote
Security Officer voor u beschikbaar is. Bij een vast aantal uren
profiteert u van een mooie korting – tot wel 20% – op het vaste
uurtarief. Samen met uw Remote Security Officer bepaalt u de
aanpak en specifieke inzet. Liever meer of minder uur, of een
andere locatie? Dan kunt u dat op ieder moment aanpassen.

Een security specialist voor iedereen!

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.
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TT3P Cybersecurity Scan

Eerst kijken, dan doen!

Praktisch en deskundig
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!

Hoe gaan we te werk?
In drie concrete stappen helpen we uw organisatie om ICTbeveiliging aantoonbaar te verbeteren. Hierbij ligt onze focus
op wat haalbaar én passend is bij uw organisatie en wat uw
wensen zijn:
Stap 1: We voeren een cybersecurity scan uit;

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 cybersecurity. Dat is exact wat TT3P voor u kan betekenen.

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.

"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

TT3P Security Awareness Training

Cyberweerbaarheidstraining
voor iedere organisatie.

Praktisch
De training is zo min mogelijk technisch ingestoken en geeft
veel ruimte voor interactie. De trainer faciliteert bovendien een
goede discussie over cyberveiligheid binnen uw organisatie en
is in staat hands on praktische vragen te beantwoorden.

"Voor ons heeft TT3P een drietal trainingen georganiseerd waarin de kennis
omtrent de AVG en informatiebeveiliging opgefrist is. Zou houden wij onze
data veilig! Wat mij betreft een aanbeveling voor alle ondernemingen, want
deze onderwerpen zijn en blijven actueel... Niet alleen voor de
multinationals van de wereld, maar ook zeer zeker voor het MKB!"
- Niels Slieker, Financieel Directeur, GJ Dé HR Partner

Cyberweerbaarheid & AVG
basics bij u in huis
Cybercriminaliteit is een van de grootste bedrijfsrisico's van dit
moment. De medewerkers van een organisatie spelen een
belangrijke rol in het voorkomen van datalekken en
cyberaanvallen, mits ze alert en getraind zijn. Enkel en alleen
vertrouwen op technische oplossingen is geen goed idee en
bovendien een gemiste kans.
Wij helpen organisaties om zich beter te weren tegen de gevaren
van cybercriminaliteit. Cyberaanvallen zijn vrijwel altijd het
gevolg van menselijk handelen. Onze training beveiligingsbewustwording zet uw medewerkers in als een effectief
onderdeel van de verdediging tegen datalekken en cyberaanvallen.
'Zet uw medewerkers in als beschermlaag voor uw organisatie'

Wat leert de medewerker?
Basiskennis AVG
Wat persoonsgegevens zijn en de bijbehorende regels
Cyberweerbaarheid, wat is dat precies?
De rol van klanten en leveranciers in de veiligheid van uw
organisatie
Hoe herken ik mogelijke cybercrime?
Welke vormen van cybercrime bestaan er?
Bespreking van 10 cases van phishing
Lessen ter voorkoming van inbreuken (zakelijk en privé)

Deskundige informatiebeveiliging
TT3P biedt onafhankelijke analyse en praktisch advies op het
gebied van cybersecurity, waarmee voor elk type organisatie
het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data
door onbevoegde derden aanmerkelijk kan worden verkleind.

Hoe gaan we te werk?
Om tot een zo effectief mogelijke training te komen gaan we
stapsgewijs te werk. Zo haalt uw organisatie het meeste
rendement uit onze training cyberweerbaarheid.
Stap 1: We organiseren een intakegesprek om elkaar te leren
kennen en eventuele specifieke wensen vast te stellen;
Stap 2: we verzorgen de interactieve training beveiligingsbewustwording van ca. drie uur op uw locatie.
Stap 3: Wij evalueren de managementinformatie uit de
training achteraf met u.

Maak uw organisatie weerbaar tegen cybercriminaliteit!

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.
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TT3P Online Security Awareness Training

Houd uw medewerkers
scherp!

Het geleerde wordt natuurlijk vervolgens getest. Alle
cursusmodules zijn beschikbaar in meerdere talen en
ondertiteld, zodat medewerkers met een visuele en/of auditieve
beperking en medewerkers in open-office ruimtes e.d. de
training kunnen volgen.

Waarom een online awareness training afnemen?
Doorlopende training: Houdt uw medewerkers continu
cyberbewust én alert.
Inzicht in awareness status: Krijg inzicht in en bewijs van de
status van awareness bij uw medewerkers met dashboards
en rapportages.

De menselijke firewall: Houd
medewerkers altijd alert!
Wilt u security risico's door menselijke fouten verminderen? We
helpen bij de implementatie van een security awareness
programma.
Middels
een
flexibel,
gebruiksvriendelijk
leermanagement platform (LMS), dat bedoeld is om organisaties
te helpen hun security awareness te verbeteren.
We bieden elke maand een nieuwe cursus aan. Dus bij een
jaarabonnement krijgt u 12 verschillende cursussen. Na twee
jaar: 24, na drie jaar: 36 cursussen.
Een cursus begint altijd met een video over een bekende zakelijke
of privésituatie, waarna de theorie wordt uitgelegd in een
module. Dit wordt altijd afgesloten met een samenvatting
inclusief tips.

Eigen content en maatwerk: Integreer uw eigen content in
een training of laat maatwerk cursussen ontwerpen om het
voor uw organisatie nog relevanter te maken. Bijvoorbeeld
als onboarding of een cursus speciaal voor het
management of de directie.
Certificering van werknemers: Trainees ontvangen een
bewijs van deelname.

Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn:
Wachtwoorden gebruik
Phishing
Social Engineering
Gevoelige informatie
Social Media
Thuiswerken
Mobiele apparaten
CEO Fraude
Veilig surfen
Beveiligingsrisico's
En nog véél meer!

Afbeelding: Online Security Awareness Training

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.

Hofplein 20 | 3022 AC Rotterdam | 088 38 38 38 3 | info@tt3p.nl | www.tt3p.nl

TT3P Phishing Simulatie

Cyberbewustzijn onderhouden
is een continu proces.

Praktisch
Medewerkers leren phishing e-mails herkennen en blijven daardoor alert. Dat is precies wat u wilt en het is hoognodig met
alle cyberdreigingen van nu. Uw organisatie krijgt een goed
beeld van welke medewerkers scherp zijn en wie er mogelijk
extra training nodig hebben. Door medewerkers regelmatig te
testen en te trainen verkleint uw organisatie de kans dat ze
slachtoffer wordt van een ransomware-aanval.

Waarom een phishing simulatie uitvoeren?

Hoe gaan uw medewerkers om
met phishing mails?
Phishing is de bekendste vorm van cybercrime waarbij criminelen
een e-mail naar uw organisatie versturen om te proberen inloggegevens, financiële informatie, pincodes of andere persoonlijke
gegevens te achterhalen. Phishing ligt in meer dan 90% van de
gevallen aan de basis van cyberaanvallen.
De Phishing Simulatie van TT3P bootst een aanval middels een
phishing e-mail na. In de simulatie wordt getest of
medewerkers in staat zijn om phishing e-mails te herkennen en
of ze adequaat handelen na het ontvangen van een dergelijke
phishing e-mail.
"91% van alle cyberaanvallen start met phishing" - Gartner

Cyberrisico's verkleinen;
Cyberbewust worden;
Meten en sturen op cyberbewustzijn.

Uit het Phishing Benchmark Global Report van Terranova
Security in samenwerking met Microsoft blijkt dat uit
1.000.000 phishing simulatie e-mails 19,8% van de
participanten op een phishing link heeft geklikt, 14,4%
van het totale aantal participanten heeft zelfs een
document gedownload van de simulatie webpagina.
Terranova Security en Microsoft, 2021

Hoe gaan we te werk?
Om tot een zo effectief mogelijke training te komen gaan we
stapsgewijs te werk. Zo haalt uw organisatie het meeste
rendement uit onze Phishing Simulatie:
Stap 1: Wij stemmen met u af of we een standaard phishing
template gebruiken (van bijvoorbeeld een bank of Microsoft)
of dat we een maatwerk phishing template maken;
Stap 2: Natuurlijk stellen we onze contactpersoon binnen uw
ogranisatie op de hoogte van de simulate. Daarna versturen
wij de phishing mail en registreren we de resultaten;
Stap3: U ontvangt een gedetailleerde rapportage met de
resultaten. In een persoonlijke sessie bespreken we de
resultaten en geven we onze aanbevelingen.

Deskundige informatiebeveiliging
TT3P biedt onafhankelijke analyse en praktisch advies op het
gebied van cybersecurity, waarmee voor elk type organisatie het
risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het
onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde
derden aanmerkelijk kan worden verkleind.

Cyberveiligheid begint bij alerte medewerkers!

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.
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TT3P Cybersecurity Audit

Aantoonbare
informatiebeveiliging

Voldoet u aan de eisen dan maakt u bovendien aanspraak op
het TT3P Cybersecurity Certificaat: hét bewijs voor uw relaties
dat uw ICT securityvoorzieningen en -beleid als voldoende zijn
beoordeeld.

Waarom een Cybersecurity Audit laten uitvoeren?
Onafhankelijk oordeel: Uw ICT-beveiliging wordt door een
onafhankelijke derde beoordeeld. Niet uzelf en niet uw ICTleverancier, maar een cyber-specialist zonder mogelijk
belangenconflict.
Intern auditrapport: U ontvangt een ICT-security
auditrapport op maat voor intern gebruik binnen de
organisatie met daarin een prioriteitenlijst met eventuele
verbeteringen.

Een Cybersecurity Audit bij uw
organisatie
Een Cybersecurity Audit is een grondig onafhankelijk onderzoek
door onze auditor bij uw organisatie op locatie naar alle
aspecten van ICT-beveiliging. Hierbij wordt gekeken naar de
implementatie en werking van technische beheersmaatregelen en
ook naar alle voorzieningen die zijn getroffen om ervoor te zorgen
dat deze maatregelen goed blijven werken. We noemen dat de
organisatorische maatregelen.
Uit de security audit volgt een uitgebreid auditrapport met
omschrijving van de onderzoekswerkzaamheden, de uitkomsten
daarvan, een praktische lijst met checks en aanbevelingen en
gedetailleerde toelichtingen.

Extern auditrapport: U ontvangt een formeel audit rapport
voor extern gebruik (om aan belanghebbenden (aandeelhouders, financiers, leveranciers, opdrachtgevers) te kunnen
overleggen).
Direct aantoonbare veiligheid: Met het TT3P Cybersecurity
Certificaat wordt uw goede beveiligingsniveau direct aan
uw relaties aangetoond.
Onderscheid uw organisatie: Geef opdrachtgevers,
financiers en overnamekandidaten vertrouwen dat uw ICTbeveiliging op orde is.
Geen vertrouwelijke informatie: Door het Cybersecurity
Certificaat te gebruiken als bewijsvoering hoeft u geen
auditrapport met inhoudelijke details aan derden te
verstrekken.

Hoe gaan we te werk?
Stap 1: We organiseren een intake gesprek om elkaar te
leren kennen en de werkwijze te bespreken.
Stap 2: De audit door de auditor van TT3P vindt plaats op uw
locatie met de vertegenwoordiger(s) van uw organisatie.
Stap 3: U ontvangt het auditrapport en in een
evaluatiegesprek geeft de auditor alle gewenste
toelichting.

Cybersecurity Certificaat
Steeds vaker willen organisaties die zaken met elkaar doen een
onafhankelijk oordeel hebben over de stand van ICTbeveiliging.
Wanneer u bij TT3P een security audit heeft laten uitvoeren en
aan de eisen voldoet, dan ontvangt u van ons het Cybersecurity
Certificaat. Hiermee kunt u belanghebbenden aantonen dat uw
ICT-beveiliging op een juist niveau is ingericht, zonder dat u
alle details van het security auditrapport aan derden hoeft prijs
te geven.

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.
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TT3P Cybersecurity

Supply Chain Security Check

Waarom een security check?
Bewijs van security
Krijg snel inzicht in de stand van informatiebeveiliging bij
een partij waar u zaken mee doet of wil gaan doen.
Praktische security rapportage
Ontvang een security rapport met daarin een prioriteitenlijst
met mogelijkheden tot verbetering en een benchmark indien
u meerdere organisaties laat controleren.
Minder risico in uw supply chain
Maak een onderbouwde keuze om aanvullende afspraken te
kunnen maken met de desbetreffende organisatie. U kunt
sturen op security in uw supply chain.

Een check bij een derde
organisatie in uw opdracht
Leveranciers blijken een potentiële zwakke schakel te zijn bij
cyberincidenten en datalekken. Als u met uw organisatie
waardevolle bedrijfsgegevens in handen geeft bij een leverancier
(en dat gebeurt heel regelmatig) wilt u natuurlijk ook weten dat
deze uw bedrijfsinformatie goed beveiligt.
Of wilt u een organisatie overnemen en weten of deze voldoende
goed is ingericht op het gebied van cybersecurity?
Een security check biedt in dit soort gevallen uitkomst.

Hoe gaan we te werk?
We organiseren een intake gesprek waarbij u aangeeft om
welke derde partijen het gaat en of u eventueel nog extra
vragen heeft in aanvulling op onze security checklist. Vooraf
geven wij indien gewenst de bewuste partijen ook
toelichting.
Bij de security check zoeken wij op locatie van de bewuste
organisatie naar bewijsvoering van gedegen cybersecurity
beheersmaatregelen. Onze checks leveren een scoring op,
waarmee u leveranciers onderling kunt vergelijken
Met de rapportage krijgt u scherp inzicht in de resultaten
van de security check en per onderdeel concreet advies over
benodigde verbeteringen bij de gecontroleerde organisatie.
Bovendien ontvangt u een benchmark met alle security
resultaten van uw leveranciers.

Als opdrachtgever ontvangt u:
Een security rapport met daarin een prioriteitenlijst met te
treffen beheersmaatregelen;
Een evaluatie achteraf met u als opdrachtgever en (indien
gewenst) met de organisatie die u laat onderzoeken;
Een benchmark van de security resultaten indien u meerdere
leveranciers laat onderzoeken.

Deskundige informatiebeveiliging
TT3P biedt onafhankelijke analyse en praktisch advies op het
gebied van cybersecurity, waarmee voor elk type organisatie het
risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het
onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde
derden aanmerkelijk kan worden verkleind.

Interesse in een Supply Chain Security Check?
Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.
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