ICT Security
Cybercriminaliteit kost Nederlandse bedrijven en de overheid
jaarlijks zo'n 10 miljard euro. Het gaat daarbij om diefstal

Met ruim 150 medewerkers helpt

van intellectueel eigendom, schade door het vrijkomen van

Ormer ICT sinds 1992 organisaties

privacygevoelige gegevens en diefstal van geld.

met het optimaliseren en
professionaliseren van hun ICT.

Cybercriminelen lopen weinig risico, terwijl het rendement
voor hen groot is. Cybercriminaliteit groeit dan ook
exponentieel. Neem bijvoorbeeld digitale financiële fraude.
Het is kinderlijk eenvoudig om malware te kopen die
gegevens steelt. Hier is in veel gevallen weinig technische
kennis meer voor nodig.

Van ICT outsourcing en ICT
projecten, tot het leveren van
ICT professionals in consultancy
of detacheringsverband.
Klanten zien ons als hun
vanzelfsprekende ICT-partner.
We zijn succesvol en betrouwbaar

Het is dan ook een illusie te denken dat cyberincidenten te

omdat onze focus altijd daar ligt

voorkomen zijn. Des te belangrijker is de vraag hoe u de

waar die nodig is om de beste

negatieve impact ervan zo veel mogelijk kunt beperken door

ICT-oplossing voor onze klant te

goede detectie en snelle reactie. Wat doet u als u gehackt

realiseren.

wordt? Hoe zorgt u dat u dat snel door heeft? En hoe komt u
zo snel mogelijk in control en beperkt u de schade?

Onze mensen zijn gedreven en
kenmerken zich door hun passie

Ormer ICT Security ondersteunt organisaties bij het
realiseren van hun ambities op het gebied van
informatiebeveiliging en risicobeheersing. Daarnaast zijn we

voor onze klanten. Ze zullen altijd
nét dat ene stapje extra zetten.
En dat zien onze klanten.
Onze dienstverlening wordt niet

24/7 bereikbaar voor incident response als u getroffen bent

voor niets gewaardeerd met een

door cybercrime.

ruime 8.5 en daar zijn we trots op.

“Cybercriminaliteit is een serieus probleem. Cybercriminelen gaat het altijd om geldelijk gewin. En als
je nagaat dat onderzoek van Europol uitwijst dat er met cybercriminalteit wereldwijd meer geld
verdiend wordt dan met drugshandel, kunnen we ervan uitgaan dat zeker met ontwikkelingen als ‘the
internet of things’ cybercriminaliteit alleen maar toeneemt. Doelgerichte aanvallen, ransomware,
kwetsbare betalingssystemen of apparatuur; ieder organisatie, groot of klein, kan er mee te maken
krijgen. Met desastreuse gevolgen, niet alleen financieel maar ook op het gebied van reputatieschade.
Organisaties kunnen dan ook niet meer zonder integrale securitybenadering waarbij wordt gekeken
naar techniek, proces én beveiligingsbewustzijn bij medewerkers.”
Daniel Koedoot
Ormer ICT Security

PARTNERSCHAP IN ICT

Security Officer as a Service

ICT Securitydiensten

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise
hebben om hun informatiebeveiliging op orde te
brengen en te houden, biedt Omer ICT Security de
‘Security Officer as a Service’.

Ormer ICT Security biedt een compleet portfolio
aan ICT Securitydiensten:

De Security Officer van Ormer is aanspreekpunt voor
directie en medewerkers. Iemand die u aan de hand
neemt, en samen met u bouwt aan een gedegen
beveiliging van uw informatiesystemen.
Deze dienst richt zich niet op slechts één aspect van
informatiebeveiliging, maar bekijkt het vanuit de
integraliteit en stemt mens, techniek en organisatie
op elkaar af. En door het periodieke karakter wordt
uw informatiebeveiliging geen losstaand project
waarvan het resultaat met de tijd afneemt, maar een
ingebed onderdeel van uw werkproces.














Advies en implementatietrajecten
Incident response
Forensics
Social Engineering tests
Ethical Hacking
Security Scans
Awareness trainingen
Business Continuity Management
Disaster recovery
Compliance checks
Opstellen ICT Informatiebeveiligingsplan
Assistentie bij de meldplicht datalekken

Met deze service beschikt u over:
 Altijd een aanspreekpunt voor u en uw
medewerkers voor cyber security.
 Periodiek een Security Officer on-site
 Monitoring, waarmee uw informatiebeveiliging continu op orde blijft
De Security Officer zet hierbij gericht diensten uit ons
portfolio in.

Aanpak

Meer weten?
Wilt u meer weten over ICT Security? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Per mail via security@ormer.nl, telefonisch op 010 – 591 10 21, of neem een kijkje op onze site.

PASSIE VOOR ONZE KLANTEN | AFSPRAAK IS AFSPRAAK | GEDREVEN DOOR SUCCES

