
The right cure to become More-Secure...

Uw bedrijf is gebaseerd op een secuur 
samenspel van interne bedrijfsprocessen.
Ondersteund door een uitgebalanceerd 
ICT systeem. Dagelijks rouleert er met 
de snelheid van het licht een ongekende
hoeveelheid informatie bij u, zowel 
intern als extern. Maar zijn deze bedrijfs-
gegevens door u optimaal beveiligd tegen
onbevoegden?
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strikt onafhankelijke weging van de bij u intern gesignaleerde risico’s komen
wij tot een gebalanceerde en beheersbare risiconeming. In deze heldere
analyse ontvangt u aanbevelingen over de meest relevante risico’s in uw
organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en hun onderlinge 
rangorde. Op grond hiervan brengt u, samen met ons, accenten aan in uw
risicobeheer. Want als álles beveiligen niet relevant is, wijzen wij u graag 
de weg naar een adequate en afgewogen beveiliging met prioriteitstelling.

More-Secure is én blijft uw aanspreekpunt
Informatiebeveiliging is een permanent proces met voortdurend nieuwe 
perspectieven en ontwikkelingen. Maar ook organisaties die aan informatie-
beveiliging doen groeien en kunnen tot nieuwe inzichten komen. Dit impliceert
dat wij graag betrokken zijn én blijven bij het beveiligingsbeleid van organi-
saties die ons om advies vroegen. Deze permanente positie als aanspreek-
punt geeft organisaties het vertrouwen dat zij met al hun vraagstukken over
informatiebeveiliging bij één en dezelfde partner kunnen aankloppen. Nu,
morgen en in de toekomst.

Uitstekende referenties en contacten in de
branche
Voor grote commerciële en non-profit organisaties realiseerden wij inmid-
dels tal van beveiligingsadviezen en –oplossingen. Daarnaast zijn wij actief
als opleider binnen de Masterclass Information Security Management en
voor diverse specialistische beveiligingscursussen. Ook publiceert More-
Secure over informatiebeveiliging en ICT architectuur in onder andere de
gezaghebbende vakbladen IT Beheer Magazine en Computable.

Projectbewaking en interim management
Aanvullend op onze adviesfunctie, bieden wij u tevens projectbewaking en
interim management als afgeleide en ondersteunende diensten voor onze
kerncompetenties. Bedoeld om de uitvoering van onze adviezen op het
gebied van beveiliging in uw organisatie te monitoren en tijdig bij te sturen.

Interesse? Wij ook in u
Onze dienstverlening laat zich uitstekend verder toelichten in een vrijblijvend
gesprek. Ziet u daartoe een duidelijke aanleiding, neemt u dan gerust con-
tact op. Onze website is voor u een bron aan actuele informatie over infor-
matiebeveiliging en relevante white papers: www.more-secure.nl
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More-Secure is een dynamisch en ervaren ICT adviesbureau dat zich
volledig toelegt op innovatieve advisering op het gebied van ICT architectuur
en informatiebeveiliging. Inmiddels werken wij voor grote opdrachtgevers
vanuit de overheid, het bankwezen, onderwijs en bedrijfsleven. Primair staat
onze onafhankelijke adviesfunctie op het gebied van informatiebeveiliging en
ICT architectuur. Aanvullend zijn wij ook actief met een gerichte proces-
begeleiding bij noodzakelijke aanpassingen aan uw ICT architectuur.

De waarde van een advies, de winst van More-Secure
Ons adviesbureau heeft een unieke focus op ICT architectuur en informatie-
beveiliging. In plaats van dwingende offertes met nieuwe investeringen in
uw ICT infrastructuur, reikt More-Secure u iets aan dat véél bruikbaarder is:  

‘Een heldere, grondige en begrijpelijke analyse van uw huidige beveiligings-
beleid en ICT architectuur, inclusief praktisch toepasbare aanbevelingen ter
verbetering hiervan.’

Met deze alerte analyse in de hand, helder aan u gepresenteerd, zet u uw
ICT leveranciers direct op het goede spoor voor de gewenste beveiligings-
verbeteringen. Ook schakelt u ons in als sparring- en gesprekspartner 
richting uw leveranciers. Een rol die wij graag onafhankelijk en met kennis
van zaken voor u vervullen.

De voordelen van ICT versus informatiebeveiliging
De zegeningen van ICT zijn inmiddels duidelijk: minder handwerk, meer 
efficiency en de mogelijkheid om vergaarde bedrijfsinformatie snel en 
bruikbaar te analyseren. Maar met de komst van deze ICT voordelen 
ontdekten tegelijkertijd talloze organisaties het risico van een gebrekkige 
of zelfs geheel ontbrekende informatiebeveiliging en een inadequate ICT
architectuur. Uw door ICT ondersteunde informatiestromen kunnen zich
onverwacht ontpoppen als de achilleshiel van uw bedrijf. Want slecht,
onvolledig of ondoordacht beveiligde digitale informatie vormt een
afbreukrisico voor uw organisatie.

Het probleem begint al in herkenbare situaties
Een gebrekkig georganiseerde informatiebeveiliging is geen vaag of abstract
probleem maar presenteert zich onomwonden op herkenbare niveaus en
werkplekken binnen uw organisatie.

•  Medewerkers worstelen dagelijks met Users ID’s. Ofwel: wie is wie 
binnen uw ICT systeem? Deze ongestructureerdheid is het eerste ‘lek’ 
in uw informatiesysteem.

•  Autorisaties om toegang te krijgen tot speciale informatie zijn niet coherent
en afdoende geregeld. Onbevoegden, intern en extern, krijgen vrij spel.

•  De verslaglegging binnen ICT systemen is niet eenduidig georganiseerd.
Wie schreef en deed nou wat, wanneer en waarom?

Risico’s die zich vaak voordoen zónder dat organisaties zich bewust zijn van
de reikwijdte van calamiteiten op deze gebieden.

Verlies van tijd, geld en bedrijfscruciale gegevens
Een goed beveiligingsbeleid dekt uw identity management, autorisatiemanage-
ment en logging & analyse compleet af. Hiermee beschermt u uw bedrijfscru-
ciale gegevens én klanten. Kortom, gebrek aan beveiliging kost u uw winst. 

Het verband tussen uw bedrijfsprocessen 
en uw security architectuur
In de meest optimale situatie is uw ICT systeem een directe afgeleide van uw
bedrijfsprocessen. Dus wil More-Secure op diverse managementniveaus
inzicht krijgen in de visie, de missie en de bedrijfsprocessen van organisaties
waarvoor zij aan de slag gaat. Een diepgaand inzicht in deze visie, missie en
bedrijfsprocessen legt al in een vroeg stadium relevante risico’s bloot op het
gebied van informatiebeveiliging, concreet terug te voeren op de aanpalende
ICT systemen. Deze samenhang is van doorslaggevend belang voor een goede
adviesfunctie binnen uw organisatie. Bij een complete openheid richting uw
klanten speelt de informatiebeveiliging zich op een compleet ander niveau af
dan bij een gesloten en meer defensief systeem. Strategische keuzes waarop
onze dienstverlening zich graag goed en grondig concentreert.

More-Secure inspireert ook commercieel
Informatiebeveiliging is niet per definitie een statisch, defensief proces van
afscherming.Want vaak kiezen bedrijven er strategisch en commercieel voor
klanten nauw te betrekken bij hun informatiesysteem. Ook dit uitgangspunt is
van belang zijn bij onze advisering. In dit licht inspireert More-Secure u zelfs
tot onderscheidende marktproposities.

Een beveiligingsbeleid heeft veelal 
organisatorische consequenties
Een goed beveiligingsbeleid spitst zich toe op het totale bedrijfsproces, 
een combinatie van menselijk en geautomatiseerd handelen. Geen ad hoc
activiteit, maar een permanente inventarisatie van bedreigingen waar een
bedrijf wel of niet op dient te reageren. Veelal gevolgd door automatiserings-
technische maar vooral organisatorische aanpassingen. 

Afgewogen beveiligen in plaats van alles beveiligen
Moet u eigenlijk maar álles wat zich intern bij u voordoet op het terrein van
ICT en bedrijfsprocessen beveiligen? Wij stellen ons, op grond van onze lang-
durige ervaring in diverse branches, op het standpunt dat risico’s onderling
verschillen in aard en ernst en allereerst dienen te worden gewogen. Welke
risico’s bij informatiebeveiliging brengen het grootste afbreukrisico met zich mee? 
En welke risico’s zijn van minder groot belang? Via een gedetailleerde en


