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GOED INGERICHTE IT IS CRUCIAAL VOOR OPTIMALE BEDRIJFSVEILIGHEID

Verzeker je rode draad!
Wat is de rode draad in uw onderneming? Welk bedrijfsonderdeel heeft invloed
op vrijwel alle processen, in elk bedrijf? “IT integreert de complete bedrijfsvoering.
Zonder IT kan niemand meer werken.”

QUICK SCAN
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Voor Alex Middelburg en Pieter Plas, directeuren van Beerepoot Automatisering,
is het belang van IT vanzelfsprekend. Niet
alleen het gemak dat je ervan kunt hebben, maar ook
de risico’s die het met zich meebrengt. “En met name
dat laatste aspect onderschatten ondernemers nogal
eens. Goed beleid en veiligheidsmaatregelen: daar
wordt vaak te onverschillig over gedaan”, zegt Plas.

VER-VAN-MIJN-BEDSHOW
Even wat cijfers. Het aantal geregistreerde meldingen
van internetfraude lag in 2011 op 20.000, in 2015
waren het er al 480.000. “Een gigantische stijging!
Met bovendien miljoenen euro’s schade. Cybercrime is
geen ver-van-mijn-bedshow.” Die boodschap herhalen
ze bij Beerepoot keer op keer, ze willen bewustwording
creëren. Soms op een wel heel ludieke manier. “Tijdens
een recente lunchbijeenkomst vroeg onze gastspreker
de bezoekers hun beveiligingscode en hun mobieltje
aan de buurman te geven. Slechts de helft protesteerde.
Met dit experiment wilde de spreker laten zien dat medewerkers vaak net zo makkelijk omgaan met vertrouwelijke informatie van het bedrijf”, vertelt Middelburg.

KENNISKLOOF
We leven in een kenniseconomie die gedreven wordt
door technologie. IT staat aan de basis. Een ondernemer kan zich nu niet meer verschuilen achter gebrek
aan kennis over IT, want IT treft zijn gehele bedrijfsvoering. “Of het nu gaat om een R&D-afdeling die
tekeningen maakt van nieuwe machines die de concurrentie niet in handen mag krijgen, of om cliëntinformatie of persoonsgegevens waarmee men zorgvuldig
dient om te gaan.”

Dat alles veilig is, omdat je IT beheerd wordt of omdat
je in de cloud werkt, is gebaseerd op onwetendheid.
“De serveromgeving of de cloud is vast heel veilig,
maar het gevaar zit bij de eindgebruiker. Vijftien jaar
terug stond een pc in een afgesloten kantoor, tegenwoordig staat er bedrijfsinformatie op je smartphone
en je tablet en gaat de laptop mee naar iedere zakelijke
afspraak. Moest je vijftien jaar terug die ene pc in dat
specifieke kantoor gebruiken, nu zit je met WiFi op het
bedrijfsnetwerk, tot buiten de kantoormuren.”

CONCREET
“Veiligheid kan in kleine dingen zitten. Zoals WiFi uitschakelen buiten kantoortijden zodat niemand buiten
kantoortijd verbinding kan maken”, aldus Plas. “Wij
stellen de concrete wensen van de ondernemers om in
technische oplossingen. Draagkracht voor het beleid in
de organisatie is essentieel. Leg je medewerkers uit
waarom je bepaalde maatregelen op IT-gebied doorvoert. Dat helpt.”

NETWERKSCAN
Een veilige IT-omgeving begint voor Beerepoot bij
de ondernemer. “Wat moet er als eerste weer werken
bij een IT-storing: mailen, printen, toegang tot
specifieke programma’s? Daar richten we het beleid op
in. Bijvoorbeeld met dubbele onderdelen, uitwijkscenario’s, reserveonderdelen of continuïteitsdiensten.”
Beerepoot voert bij bedrijven geregeld netwerkscans
uit om zwakke punten naar boven te krijgen.
“Soms zijn dat complexe IT-zaken, vaak iets simpels
als medewerkers die hun wachtwoorden met elkaar
delen. Begrip voor IT-veiligheid op de werkvloer is
cruciaal.”

«

» Een goed werkend en veilig IT-systeem
vindt iedereen vanzelfsprekend. Toch
worden de risico’s vaak onderschat met als
gevolg een matig werkend systeem. IT moet
gewoon werken. Maar het mag niet teveel
kosten.

ONZE VISIE
» In samenwerking met de ondernemer
wordt beleid bepaald. Dit vertalen we in een
plan met aandacht voor techniek én eindgebruiker. Naast implementatie en periodiek
onderhoud is monitoring de basis voor
continuïteit.

UW OPLOSSING
» Breng de mogelijke gevolgen van een
IT-storing in kaart en bepaal vooraf wat
de meest essentiële bedrijfsonderdelen zijn.
Met een goed IT-plan voorkom je langdurige storingen en vergroot je de effectiviteit
en veiligheid van je IT - en dus van je bedrijf.
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