Cuccibu
Cyber Security Services
“Cybersecurity is onlosmakelijk verbonden met onze nationale
veiligheid en het ongestoord functioneren van onze maatschappij”,
aldus Ferd Grapperhaus, onze minister van Justitie en Veiligheid.
De berichtgeving in de media bevestigt dit beeld.
“Als je niet kan winnen,
moet je zorgen dat je niet verliest”
J. Cruijff
www.cuccibu.nl
Reduce Risk, Create Value

Cuccibu Cyber Security Services
Dagelijks zijn bedrijven slachtoffer van de
diefstal van gegevens, verminderde beschikbaarheid van systemen of totale uitval door
toedoen van cybercriminelen.
Ook voor uw organisatie is het belangrijk om
de kwaliteit van uw digitale weerbaarheid
te onderkennen, door tijdig de cyber risico’s
voor uw organisatie te identificeren, te onderzoeken, maatregelen te treffen en tijdig te
reageren. Indien uw organisatie haar cyber
risico’s niet (onder)kent, zult u niet in staat zijn
om deze risico’s in de grip te houden en te
voorkomen dat de beschikbaarheid, integriteit
en de vertrouwelijkheid van uw informatie en
systemen wordt aangetast. Welke stappen kan
uw organisatie ondernemen om cyber bedreigingen tegen te gaan?

Onze aanpak
Een mogelijke eerste stap om de huidige cyber
risico’s van uw organisatie in beeld te krijgen
is een Cyber Security Nulmeting. In dit assessment worden uw cybersecurity investeringen
in technologie, mensen en processen getoetst
aan de hand van de volgende vragen:
•	
Heeft uw organisatie cyber risico’s
geïdentificeerd?
•	
Heeft uw organisatie voldoende maatregelen getroffen om uw assets te beschermen?
•	
Is uw organisatie in staat om cyber aanvallen tijdig te detecteren?
•	
Is uw organisatie in staat om tijdig te
reageren op cyber aanvallen
•	
Is uw organisatie in staat om tijdig te
herstellen na een cyber aanval?
Op basis van de resultaten van deze nulmeting
kunnen additionele onderzoeken opgestart
worden:
•	
Het in kaart brengen van uw ‘kroonjuwelen’
ofwel uw belangrijkste systeem data (assets);
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•	
Een technische QuickScan op uw IT-infrastructuur om de huidige kwetsbaarheden te
identificeren, die een hacker kan misbruiken;
•	
Inzet van een scenario-based cyber aanval
om de kwaliteit van uw ‘response’ te toetsen;
•	
Het vaststellen van de compliance en/of de
juridische kaders die van toepassing is/zijn bij
beveiligingsincidenten of datalekken;
De output van de Cyber Security Nulmeting
vertaalt zich in een Cybersecurity Roadmap,
om uw organisatie in de juiste richting te zetten
om de digitale weerbaarheid op het gebied
van cyber security te vergroten.

Onze diensten
Bent u specifiek op zoek naar bepaalde ondersteuning? Onze adviseurs kunnen u helpen
om de volgende stap op het gebied van cyber
security te zetten. Wij bieden de volgende
diensten:
•	
Vulnerability Scan;
•	
Penetration testing (White, Gray of Black Box);
•	
Red Teaming/ Blue Teaming test (uitvoeren
van scenario-based aanvallen);
•	
Cyber Security Awareness programma’s
met daarin interventies als de phishing test,
de USB-test, de voice phishing test en workshops op maat;
•	
Consultancy op uw specifieke cyber security
vraagstukken.

Interesse

in een nadere kennismaking?
Neem dan contact op met Frank Roumans:
frank.roumans@cuccibu.nl of 06 - 5203 5849.
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