
Cyber Security

Meer kansen, minder bedreigingen
Cyber Security is veel meer dan een ‘must’ om hackers buiten de deur te houden.  
Het stelt u in staat om uw business veilig te doen en uw organisatie te transformeren 
tot een moderne, digitale onderneming. Een onderneming die veilig gebruikmaakt 
van mobiele oplossingen, webshops, cloudtechnologie en Big Data. En een onder-
neming die haar klanten veilige transacties kan beloven in alle digitale kanalen. 
De Cyber Security-experts van Capgemini maken die beloftes waar. 

Een evenwichtig Cyber Security-beleid is altijd gebaseerd op de aard van de busi-
ness en de risico’s die daarmee verbonden zijn. En het is zeker geen exclusieve 
IT-aangelegenheid. Cyber Security raakt alle facetten van uw organisatie. De vraag  
is ook niet of u wordt aangevallen maar wanneer. Op dat moment moet u voorbe-
reid zijn om alert en doeltreffend te kunnen reageren. Daarom pakken onze experts  
het integraal aan met oog voor uw business, uw processen, uw technologische 
omgeving en uw medewerkers. Vanzelfsprekend maken we daarbij gebruik van 
de kennis die we internationaal hebben opgebouwd in securityprojecten bij tal van 
organisaties in de publieke en private sector.

the way we do itApplication Services



De informatie in dit document is eigendom van Capgemini.  
Copyright ©2014 Capgemini. Alle rechten voorbehouden.

Matthijs Ros

Managing Consultant Cyber Security

Tel. 06 4570 6660

matthijs.ros@capgemini.com

IN
/0

3-
03

1.
14

  ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Over 
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Met meer dan 130.000 mensen 
in ruim 40 landen is Capgemini 
wereldwijd een van de meest 
vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2013 
rapporteerde Capgemini Group 
een omzet van 10,1 miljard euro.

Samen met zijn klanten creëert 
en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- 
en technology-oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte. 

Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn 
eigen onderscheidende manier 
van werken, de Collaborative 
Business ExperienceTM. Hierbij 
maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.

Meer informatie via

www.nl.capgemini.com

Security Transformation
Onder de naam ‘Security Transformation’ biedt Capgemini een breed palet aan dien-
sten waarmee we uw Cyber Security verbeteren. Welke we daarvan inzetten hangt  
af van het geformuleerde beleid op basis van de ‘risk appetite’. Elke organisatie is 
immers anders en vraagt om een passend securityniveau. Daarom maken we samen 
met u een verantwoorde keuze, waarbij kosten en risico’s altijd zorgvuldig worden 
afgewogen. We formuleren passend beleid en stellen vast welke maatregelen nodig 
zijn om dat beleid succesvol te implementeren. We hebben daarvoor een flexibel 
stappenplan ontwikkeld. Dat wil zeggen dat we alleen die stappen zetten die echt 
nodig zijn om uw specifieke organisatie op maat te kunnen beveiligen. Doen wat 
nodig is, meer niet. Dat is het uitgangspunt. Welke stappen we ook zetten, in alle 
gevallen geldt dat we zorgdragen voor een concrete oplossing die werkt, bijdraagt 
aan een verbeterde Cyber Security en u meer in control brengt.

Security Operations Center 
Het Capgemini Security Operations Center (SOC) is onze belangrijkste en meest 
gevraagde service. Met het Nederlandse SOC nemen wij al uw securityzorgen uit 
hand en combineren we de laatste technologische ontwikkelingen met ervaring van 
uw business. We zorgen voor 24/7 monitoring van uw omgeving, gebruikmakend 
van Big Data-analytics en nauwkeurige verbindingen met uw organisatie. Zodat u 
naast uw security ook uw beheer en compliance verbetert. Door intensieve kennis-
uitwisseling binnen ons Capgemini global netwerk, zien wij nieuwe dreigingen sneller 
aankomen. En vanzelfsprekend weet u altijd waar uw data zich bevindt.

Onze Cyber Security-specialisten brengen hun expertise ook naar u toe. 
Bijvoorbeeld om een in-house SOC te realiseren en uw medewerkers daarbij te 
ondersteunen met praktisch advies en daadkracht. Samenwerking zit diep in onze 
genen en vormt de basis voor elk project dat wij uitvoeren. U kunt erop rekenen, net 
als op een solide security-oplossing voor uw organisatie. Zodat u bij cyber-aanvallen 
altijd goed bent voorbereid en de regie stevig in handen kunt houden.

Meer weten? 
Wilt u meer informatie over onze Cyber Security-diensten? Neem dan contact op 
met Matthijs Ros van Capgemini.
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