
 

 

Ook in uw organisatie worden steeds meer 
taken en processen gedigitaliseerd 
 
Tegelijk verhuizen steeds meer IT-
oplossingen, producten en diensten naar de 
cloud. Dus wilt u er zeker van zijn dat uw 
cloudomgeving optimaal beveiligd is. 
De specialisten van Conclusion Digital 
Resilience bieden u die zekerheid. 
Plus alle denkbare support. 
 
HAAL MEER UIT DE CLOUD 
ZONDER VEILIGHEIDSZORGEN 
Wilt u maximaal profiteren van de kansen en 
mogelijkheden die de cloud biedt, zónder 
wakker te liggen van de veiligheidsrisico’s? 
Wilt u volledige grip op uw data en alles onder 
controle hebben? Laat dan uw data, IT-
systemen en software beschermen door de 
experts van Conclusion Digital Resilience. 
 
CLOUD SECURITY VRAAGT 
OM SPECIFIEKE KENNIS 
Bedrijven, instellingen en andere organisaties 
zijn verantwoordelijk voor de adequate 
beveiliging van hun IT-systemen, data en 
software. Niet alleen op de werkvloer, maar 
ook in de cloud. Met alleen een on-premise 
securitystrategie bent u er dus nog niet. Het 
vereist ook specialistische kennis van de 
cloud-architectuur en hoe u daarin 
een optimale beveiliging realiseert. 
Conclusion Digital Resilience weet als geen 
ander hoe. Geen organisatie en branche is 
hetzelfde. We bieden dan ook maatwerk. 
Effectieve adviezen, oplossingen en diensten 
die we nauwkeurig afstemmen op uw 
business, wensen en eisen. Vanaf 
het eerste advies tot en met de implementatie,  
monitoring en beheer. Bovendien zijn onze 
oplossingen schaalbaar zodat ze  
probleemloos meegroeien met uw organisatie. 
Zo kunt u snel inspelen op nieuwe kansen en 

mogelijkheden, zonder dat u beperkt wordt 
door veiligheidsrisico’s. 
 
ROADMAP NAAR CLOUD 
SECURITY IN ALLE FASES 
We adviseren hoe u uw cloudomgeving en 
-diensten het beste kunt beveiligen en in 
welke fases. Dat doen we aan de hand van 
interviews, workshops en security 
assesments. Ook brengen we uw 
doelstellingen in kaart en voeren een Threat 
Check uit. Op basis van alle resultaten en 
analyses stellen we een roadmap en/of een 
security-architectuur samen, toegespitst op 
uw (toekomstige) cloudomgeving. 
 
WE VERGROTEN UW 
DIGITALE WEERBAARHEID 
Uiteraard ondersteunen we u ook bij het 
uitrollen van onze oplossingen. Afspraak is 
afspraak: binnen de afgesproken termijn 
zorgen we dat uw cloudomgeving 
en -diensten weerbaar zijn 
tegen mogelijke bedreigingen.  
 
Dit doen we o.a. met Proof of Concepts & 
Value, scenario-based trials en de 
implementatie en overdracht naar de 
beheerorganisatie. 
 
UW CLOUD SECURITY 
ALTIJD UP-TO-DATE 
De digitalisering staat niet stil en kan tot 
nieuwe typen bedreigingen leiden. Daarom 
nemen we de verantwoordelijkheid voor het 
up-to-date houden van uw cloud security-
omgeving. Tevens monitoren we uw 
bedrijfskritische diensten in de cloud, zodat 
we snel kunnen reageren op bedreigingen en 
aanvallen. We richten User Cases en 
Playbooks in en nemen ook de lead in 
‘security incident’-management en -respons. 

BESCHERM UW DATA 
IN DE CLOUD 
OPTIMAAL 
 
 
 
Met de juiste cloud security diensten 



 

 

 

Bovendien brengen we uw responstijden fors 
terug met automated responses. 
 
U WEET VAN TEVOREN 
WAAR U AAN TOE BENT 
We leveren onze diensten op basis van fixed 
price en fixed deliverable. Vanzelfsprekend is 
Time Hire voor specifieke kennis ook 
mogelijk. Onze diensten zijn bovendien 
ingericht op basis van specifieke marktkennis. 
Daardoor weten we wat er in uw branche 
spelt en spreken we uw taal..  
 
 
BENUT DE VOORDELEN VAN 
HET CONCLUSION ECOSYSTEEM 
Voor eventuele vervolgtrajecten en uitbreiding 
(Remediation) kunt u altijd putten uit ons 
brede Conclusion ecosysteem, met 
uiteenlopende specialisaties op het gebied 
van Business Transformatie en IT Services. 

 

TEST ONS EN MAAK EEN AFSPRAAK 
We laten graag zien wat we voor u kunnen 
betekenen. Neem voor een verhelderend 
gesprek contact op met Dennis Pieterse, Unit 
Manager: mail naar dpieterse@conclusion.nl 
of bel +31 6 83 096 885. 

Voor effectieve weerbaarheid 

 

Conclusion Digital Resilience  helpt 

haar klanten de digitale veiligheid, 

informatiebeveiliging en gegevens-

bescherming te verbeteren. Onze 

focus ligt op het verhogen van de 

effectieve weerbaarheid tegen 

digitale aanvallen en andere vormen 

van ‘ongewenste situaties’. Onze 

adviezen en oplossingen zijn 

business driven en proportioneel; 

doelmatig en effectief. 

  

We kijken met een frisse security én 

business blik naar problemen en 

uitdagingen. Dat vermindert ‘ruis op 

de lijn’: problemen die intern te 

zwaar of juist te licht worden 

geschat. Die andere kijk ondersteunt 

u bij het nemen van beslissingen. 

 

https://www.conclusiondigitalresilienc

e.nl/ 
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