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OVER DE SPREKERS
Erwin van Wilpe is Accountmanager bij ICT Concept en Cloud Concept. Hendri van Norden is Manager Sales
bij ICT Concept. Daarnaast is hij partner van de Lexxyn Groep.
SAMENVATTING
De digitalisering heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Naast de fysieke samenleving is een digitale
samenleving ontstaan. Beveiliging van de digitale omgeving, ofwel cyber security, is van groot belang. Waar
moet u rekening mee houden en hoe weet u welke risico’s uw organisatie loopt? Het Security Pack van ICT
Concept geeft inzicht in de risico’s, maakt mensen bewust en helpt hierop in te spelen. Zodat u veilig kunt
werken in de digitale omgeving. Het Security Pack bestaat uit verschillende onderdelen: van het beveiligen
van uw data en het uitvoeren van testen tot bewustwording op het gebeid van veiligheid. Zo stelt u op basis
van uw organisatie, wensen en vereisten uw eigen Security Pack samen.
INHOUD
Veiligheid is lang niet altijd wat het lijkt; Een “veilig gevoel” is lang niet altijd terecht. Vroeger voelde men
zich zonder autogordel in de auto, of helm op motor vast ook heel veilig. Inmiddels weten we beter …. Hoe zit
dat met de veiligheid van IT infrastructuren (van server tot telefoon)? Op een luchtige manier zal geprobeerd
worden om door dit thema heen te gaan en bewustwording hiervan te bewerkstelligen. Natuurlijk zijn er ook
oplossingen die veiligheid bieden, tenminste... Erwin en Hendri nemen u vanachter uw toetsenbord mee naar
de wereld daarachter, die misschien geopend, een beter beeld geeft of er reden is voor zorgen maken.
Kortom: Hoe om te gaan als leek met het thema “IT security”.
Als ministers, technici en trendwatchers het belangrijk genoeg vinden om onder de aandacht te brengen, dan
is het zeker de moeite waard om ook uw licht op te steken.
KERNWOORDEN
Hoe veilig is veilig, wat moet ik weten en wat kan ik doen?

