Kies voor veilige vernieuwing
in de overheidssector
Als overheidsorganisatie wordt u alsmaar meer
uitgedaagd om te innoveren. Dat staat vaak op
gespannen voet met de verantwoordelijkheid om
burgers en hun data te beschermen.
U bouwt aan een stevige vertrouwensrelatie met
burgers en belanghebbenden door veiligheid en
privacy centraal te zetten en uw diensten nog
persoonlijker te maken. Met AI en de cloud klaart u
die klus. Reken op de experts van IBM Security om
uw innovatietraject tot een goed einde te brengen.
Overheidsdata in veilige handen
Innovatietrajecten brengen onvermijdelijk privacyen veiligheidsuitdagingen met zich mee.
Bij IBM Security vindt u de expertise en de
vaardigheden om uw modernisatietraject tot een
goed einde te brengen. We helpen u elk obstakel
te overwinnen.
Bijvoorbeeld:
• Data die nog niet voor iedereen beschikbaar
zijn (silodata)
• Een organisatiestructuur die nog niet compatibel
is met uw innovatietraject
• Onvoldoende kennis over cyberveiligheid
• De strijd tegen toenemende cybercriminaliteit

Data beveiligen en meer
Als overheidsinstelling hebt u een voorbeeldrol.
Als uw instelling geen rekening houdt met de wet,
wie doet dat dan wel? We helpen u om dataveiligheid
en -privacy naar een hoger niveau te tillen. U leert niet
alleen hoe u maximale veiligheid en privacy garandeert,
en hoe u gegevens op een veilige en verantwoorde
manier inzet om nieuwe diensten te ontwikkelen voor
uw burgers.
Een veiligheidsprogramma opzetten
U hebt de meeste kans op succes als u veiligheid
en privacy op een geïntegreerde manier aanpakt in
uw organisatie. Zo voorziet u de juiste controlemechanismes, terwijl uw dienstverlening op hetzelfde
hoge niveau blijft. De Strategy & Risk-adviseurs
van IBM Security begeleiden u bij de uitrol van uw
veiligheidsprogramma.
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Ze gaan voor u na hoe uw overheidsorganisatie
scoort op beveiliging en privacy.
Ze tekenen voor u uit welke privacy- en
veiligheidsdoelen u moet behalen tijdens uw
innovatietraject.
Ze voorzien een stappenplan waarmee u die
doelstellingen bereikt: de security roadmap.

Detecteren, voorkomen en reageren
Uw security roadmap is alleen maar van nut als u de
stappen daadwerkelijk uitvoert. Weet u niet goed hoe
u dat aanpakt? Of beschikken u en uw medewerkers
nog niet over de vaardigheden en de kennis die ervoor
nodig is? IBM Security zet u snel op weg.
Bij ons vindt u toonaangevende veiligheidstechnologie
en -diensten die u helpen detecteren, voorkomen en
reageren. Wist u dat ons veiligheidsanalyseplatform
IBM QRadar het eerste op de markt was dat AI gebruikt
om de efﬁciëntie van veiligheidsanalysten aanzienlijk te
verbeteren? Het platform werkt met een integratie van
AI-oplossing IBM Watson.
Cyberdreigingen efﬁciënt beheersen
Geen enkele organisatie is hetzelfde: daarom passen
we ons aanbod naadloos aan uw behoeften aan.
Vaak is er een tekort aan veiligheidskennis- en
vaardigheden. Niet verwonderlijk, met cyberdreigingen
die voortdurend evolueren.
In zulke gevallen zijn onze incident responders de ideale uitbreiding van uw veiligheidsdepartement. Onze
responders werken met uw departement samen om
cyberdreigingen in verschillende stadia te beheersen.
Daarvoor gebruiken ze bewezen veiligheidsprocedures
en geavanceerde responstechnologie.
Eerste hulp bij een aanval
Krijgt uw organisatie ondanks uw voorzorgen en
veiligheidsprocedures toch met een aanval te maken?
Ook dan staan we voor u klaar. Onze medewerkers
helpen u de schade vast te stellen en te beperken.
Daarvoor gebruiken ze onder andere:
• Forensische en malwareanalyse
• Dreigingsevaluaties
• Pentesten (penetration testing) die de zwakke
plekken in uw IT-infrastructuur blootleggen

Veiligheidstrainingen voor uw team
Hoe u reageert op een aanval is bijna zo belangrijk als
het incident zelf. Daarom bieden we doorgedreven
trainingen aan die uw veiligheidscultuur helpen
uitbouwen en versterken. Bovendien scherpen ze de
responsvaardigheden van uw team aan, zodat ze in
elke veiligheidssituatie de juiste reflex hebben.
U en uw medewerkers volgen de trainingen bij IBM zelf,
of we komen tot bij u in ons mobiele trainingscentrum:
het Mobile Command Center.
Samenwerking met Britse overheidsorganisatie NHS
Lees in deze casestudie hoe IBM de Britse gezondheidszorgaanbieder NHS hielp met hun digitale transformatie
en de uitbouw van hun cybersecuritysystemen.
ibm.com/case-studies/nhs-digital-security-services
Daarom kiest u voor IBM Security
IBM Security is marktleider in cyberveiligheid voor
ondernemingen. Bij ons vindt u het meest
geavanceerde en geïntegreerde aanbod aan
veiligheidstechnologie en -diensten. Onze experts
volgen alle veranderingen op de voet, zowel vanuit
ons BeLux-team als internationaal. Ze worden
ondersteund door veiligheidsonderzoek van over
de hele wereld, en inzichten uit onze security
operations centers, die dagelijks 70 miljard security
events monitoren in meer dan 130 landen.
Ontdek meer op ibm.com/nl-en/security
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