
Mogelijke diefstal is een hoofdpijndossier voor 
veel organisaties. Maar er is meer. Indringers 
kunnen overdag uw bedrijf in lopen en zich 
toegang verschaffen tot informatie. Kan een 
indringer op het kantoor van de directeur 
komen? Of aanschuiven bij een vergadering? Of 
zelfs toegang krijgen tot informatiesystemen? 
Veel organisaties denken denk dat ze in eigen 
huis veilig zijn. Een misvatting.

Hoe ver komen indringers in uw pand?

Waarom is het belangrijk
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Voordelen

Indringers worden meestal niet herkend. En als ze al 
herkend worden, worden ze vaak niet aangesproken. 
Veel medewerkers voelen een drempel in het aanspreken 
van een onbekende. Ook merken we dat indringers met 
een goede smoes ver komen. Terwijl de schade fors kan 
zijn. Er zijn veel gevallen bekend waarbij informatie werd 
gestolen of schadelijke apparatuur aangesloten op het 
netwerk. 

• Simulatie van een indringer;
• Ultieme test van weerbaarheid tegen 

indringers;
• Test van incident response;
• Grote bijdrage aan awareness programma;
• Gericht actieplan met verbetervoorstellen;
• Onze Mystery Guest heeft een 100% score en 

is nog nooit ontdekt.

Stappenplan
De Mystery Guest bestaat uit 4 stappen.

Hoe lossen wij dat op?
De mystery guest van Auditrail staat onverwachts bij u op 
de stoep. Goed voorbereid zal hij (of zij) proberen binnen 
te komen. Hoe ver komt hij? Maar ook: welke informatie 
treft hij aan? Er wordt niets meegenomen, dat zeker 
niet. Wel wordt alles gefotografeerd. De mystery guest 
maakt zich niet bekend, maar blijft zo lang in het pand als 
mogelijk en noodzakelijk is.

Hiermee testen we:
• Hoe ver komen we?;
• Worden we aangesproken;
• Welke informatie of gevoelige gegevens 

vinden we?;
• Hoe zijn de procedures m.b.t. de toegang en 

begeleiding van bezoekers of onbekenden?;
• Welke ruimtes/secties zijn voor ons vrij 

toegankelijk?;
• Welke ruimtes/secties zouden niet 

toegangelijk moeten zijn maar kunnen we wel 
in?;

• Kunnen we de procedures omzeilen? Zo ja, 
wat zijn dan de consequenties?


