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Inforza IT Security Services  

 

Introductie   

Uw organisatie is de laatste jaren veranderd. Kijk maar eens terug in de tijd. De 

dienstverlening heeft zich verplaatst naar het internet, uw ICT infrastructuur is omvangrijker, 

kritischer en complexer geworden en u bent daar meer afhankelijk van geworden. In de 

afgelopen jaren hebben veranderingen van organisaties geleid tot complexe en soms 

onbeheersbare aanpassingen van uw dienstverlening en ondersteunende ICT infrastructuur. 

Hierbij is de specifieke aandacht voor het beveiligen van de informatie ondergeschikt 

gemaakt aan de doorgevoerde veranderingen. U ziet door de spreekwoordelijke bomen het 

bos niet meer. U kunt hierbij de hulp van echte specialisten gebruiken.  

Inforza helpt u bij het maken van strategische en tactische keuzes op het gebied van 

informatiebeveiliging en risicomanagement. 

Maar bovenal met het traject erna om de 

gemaakte keuzes van uw beveiligingsbeleid 

te implementeren. Tegen welke risico’s 

moet uw organisatie zich wapenen? Wat zijn 

uw te beschermen kroonjuwelen? Wat wilt u 

zelf doen, wat kunt u zelf doen en waarin 

heeft u de hulp nodig van specialisten? Om 

het ecosysteem in de hand te houden, om 

het vooral niet te complex te maken en uw risico’s te beheersen, kunt u rekenen op onze 

ervaring.  

Pijlers onder Inforza’s thema en dienstverlening zijn de kwaliteitscirkel van Deming (plan-do-

check-act), risicomanagement, informatiebeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, 

autorisatiebeheer en IT-audit. Deze pijlers zijn de raderen van een werkend ecosysteem. 

Inforza`s Security diensten  

 

 risicoanalyses;  

 analyses van afhankelijkheden en kwetsbaarheden; 

 quickscans informatiebeveiliging; 

 (informatie) beveiligingsbeleid; 

 logisch en fysiek toegangsbeleid; 

 security assessments; 

 audit rapportages en beoordeling van de opzet, het bestaan en de werking van 
beveiligingsmaatregelen; 

 verbeterplannen. 
 

De Security Consultants van Inforza beschikken o.a. over de volgende certificeringen: CISSP, 

ISSAP, ISSMP, CISA, CISM, CEH, LPT.  
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Applicatie Security Testen   

Het onderzoek wordt tot op zeer gedetailleerd niveau uitgevoerd en biedt inzicht in 
eventuele kwetsbaarheden van het 
systeem. Het eindproduct is een 
gedetailleerde rapportage met 
bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen. Inforza onderscheidt zich 
door kwaliteit te leveren en ook serieus te 
ondersteunen bij het oplossen van de 
kwetsbaarheden. 
 
 
 
 
 
 

Methodiek 

Voor de aanpak van een Applicatie Security Assessment worden de volgende werkwijzen als 

referentie gebruikt: 

• OWASP  

• OSSTMM  

Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd: 

• Oriëntatiefase 

 de scope wordt bepaald en het te onderzoeken object theoretisch bestudeerd op 
basis van requirements, ontwerpen, infrastructuur en interviews. 

• Onderzoeksfase 

 Een analyse van de bron code, genaamd een code-review. 

 Een penetratietest. In deze test wordt vanuit het oogpunt van een kwaadwillende 
onderzocht of de applicatie meer functionaliteit biedt dan bedoeld. Kan er 
bijvoorbeeld worden ingelogd zonder wachtwoord. 

Deze onderdelen hebben een sterke relatie met elkaar. Bevindingen tijdens de code-review 
bieden uitgangsposities tijdens de penetratietest en andersom. 

• Rapportagefase 

 In deze fase wordt er gerapporteerd wat er in de onderzoeksfase aan 
kwetsbaarheden gevonden is. Om dit op een eenduidige manier te doen is er 
door Inforza standaard kwetsbaarhedenformulier ontwikkeld.   

 

Cloud Risc assessment  

De Cloud Risk Assessment is gebaseerd op een standaard risico assessment, aangevuld met 

een Privacy Impact Analyse. Basis voor de Cloud Risk Assessment zijn de uitgangspunten van 

de Cloud Security Alliance.  
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Ethical Hacking Workshops  

In deze Workshop zullen de cursisten kennis maken met de risico’s van webapplicaties door 

zelf een applicatie te hacken. De training wordt op maat samengesteld en is gericht op een 

specifieke doelgroepen. In de training zijn elementen verwerkt die betrekking hebben op het 

vakgebied van de doelgroep.  

Awareness (vast onderdeel) 

Wat gebeurt er in de wereld en waarom wordt deze cursus gegeven? Welke risico's loopt het 

bedrijf en wat kan de doelgroep er tegen doen? Demo's, met eventueel praktijkvoorbeelden 

van het bedrijf zelf, worden gebruikt om awareness te kweken. 

 
 
 

 

 

 

 
Inforza 

Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan 
de hoogste security-standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, 
correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en 
toename van agility. 

 
Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid 
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten 
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren en 
gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen door 
toepassing van unieke concepten.  
Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.  
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