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Voorbereiding tot audit

Op weg naar ISO certificering?
Dankzij ons voorbereidend traject zonder
moeite door de audit!
Het
verantwoord
omgaan
met
uw
informatiehuishouden is van groot belang.
Tenslotte is informatie van essentieel belang
voor uw organisatie, waarschijnlijk bent u er
zelfs van afhankelijk. Een ISO certificering vormt
een kroon op het informatiebeveiligingswerk
binnen uw organisatie. Laat ons u ondersteunen
bij al het voorbereidend werk, zodat u soepel
door de certificeringsaudit komt.

ISO certificering

U vind informatiebeveiliging belangrijk en ziet het
als een logisch onderdeel van uw werkzaamheden.
Informatiebeveiliging is voor u een werkwijze en een
onderdeel van het DNA van de organisatie. Dat u
informatiebeveiliging zo serieus neemt is iets wat u ook
mag delen met de wereld en een mooie manier om dat te
doen is met een ISO certificaat. Om dit te behalen dient
uw ISMS op orde te zijn: de processen en procedures
beschreven en in werking, de registers ingevuld en het
beleid up-to-date.

Voorbereidend traject

Aan een certificering gaat veel werk vooraf, laat u daarom
ondersteunen door onze informatiebeveiligingsexperts.
Met uw kennis van uw organisatie en onze ervaring met
certificering zorgen we samen dat uw organisatie gereed
is voor de certificerende auditor! Op een informele en
pragmatische wijze stomen wij u klaar voor certificering:
van de verklaring van toepasselijkheid tot het op de juiste
manier beschrijven van processen en procedures. We
starten met een scan op het ISMS: wat is er nog te doen
de komende tijd? We geven u de uitleg en de handvatten
om zelfverzekerd de certificerende audit te kunnen
doorlopen.

Stappenplan

De voorbereiding tot audit bestaat uit 3 stappen.

Wij helpen u onder andere met de volgende normen:
• ISO2700
• NEN7510
• ISAE3402
• ISO27017 (cloud security)
• ISO27018 (cloud privacy)
• ISO27701 (Privacy als aanvulling op ISO27001)
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Voordelen
•

Scan op ISMS: waar staat u nu?;

•

Voldoende uitleg en handvatten;

•

Volledige voorbereiding op ISO certificering.
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