
nr vraag

1. Betrapt u zichzelf nog soms op “die info ligt nog op kantoor”?

2. Verliest uw organisatie veel kostbare uren door files, 
en komen medewerkers vaak te laat en gestresseerd op het werk of bij uw klanten?

3. Ligt er nog steeds veel papier op de bureaus in uw kantoor?

4. Worden uw kritische en privacygevoelige data goed beschermd, conform de GDPR regelgeving,
en weet u precies wie toegang heeft tot welke data?

5. Bezorgt een wildgroei aan devices u vaak problemen?

6. Krijgt uw IT veel tickets te verwerken voor zaken die met degelijke training verholpen kunnen worden?

7. Kennen al uw medewerkers de tools waarmee ze werken tot in de puntjes, 
en vinden ze zelf de bijkomende informatie die ze nodig hebben?

8. Bereikt informatie iedereen via het meest geschikte kanaal, of zit informatie vaak verspreid  
in de mailboxen van verschillende collega’s die elkaar dan laat of te laat cruciale informatie doorspelen?

9. Kunt u altijd, overal en op gelijk welk device aan uw belangrijkste tools en gegevens?

10. Is uw werkplek een organisch gegroeid lappendeken van applicaties en tools, 
met onoverzichtelijke en soms overbodige licentiekosten?
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WORDEN UW WEBAPPLICATIES VEILIG GEPUBLICEERD VOOR DE 
BUITENWERELD? 
Applicaties toegankelijk maken voor gebruikers buiten het 
netwerk is één ding, ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt, een 
heel ander.

PAST U USER LIFECYCLE MANAGEMENT TOE VOOR GEBRUIKERS 
DIE DE ORGANISATIE VERLATEN OF GEBRUIKERS DIE BINNEN HET 
BEDRIJF EEN ANDERE ROL KRIJGEN?
Een inactieve gebruikersaccount bijvoorbeeld kan worden 
gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde data en dit zonder 
op te vallen aangezien het een geldige account is.

WORDEN APPLICATIES ENKEL DOOR WACHTWOORDEN BEVEILIGD? 
Multifactor-authenticatie helpt de toegang tot data en 
applicaties beschermen. Voor eindgebruikers betekent dit wel 
dat ze een extra stap moeten uitvoeren, maar dit kan naadloos 
en toch met een extra beveiligingslaag gebeuren.

BENT U BESCHERMD TEGEN PASS-THE-HASH-AANVALLEN? HEBT U 
BINNEN UW ORGANISATIE EEN DEGELIJK WACHTWOORDBELEID?
Zonder een goed wachtwoordbeleid kunt u zich niet 
beschermen tegen tal van verschillende aanvallen. Toegang 
tot één machine kan toegang betekenen tot meerdere 
machines

CONTROLEERT U HET INLOGGEDRAG IN UW ORGANISATIE? WAAR 
LOGGEN MENSEN IN? HOEVEEL POGINGEN DOEN ZE?
Het overgrote deel van de beveiligingsinbreuken vindt plaats 
wanneer aanvallers zich toegang verschaffen tot een omgeving 
door de identiteit van een gebruiker te stelen. Met enkele 
specifieke tools en met de hulp van Machine Learning kunt u 
inloggedrag controleren en analyseren.

WAT BIEDEN WIJ?
Realdolmen is uw gids naar een veiligere hybride identiteit. 
Samen bepalen we hoe we uw huidige omgeving het niveau 
van identiteitsbeveiliging kunnen geven dat aan de huidige tijd 
is aangepast.

Gedurende 4 tot 8 dagen evalueren we uw risico's en zwakke 
punten. We identificeren aanbevelingen en bepalen de aanpak 
voor een veilige hybride identiteit.

De conclusies van deze evaluatie worden in een presentatie 
van een halve dag voorgesteld evenals in een verslag met 
aanbevelingen, best practices uit de sector en projectdefinities.

Naast deze eerste evaluatie biedt Realdolmen een jaarlijkse 
opvolging aan om de gemaakte voortgang te identificeren 
aangezien veiligheid niet statisch is maar continu evolueert.

VOORDELEN VAN 
EEN BEVEILIGDE  

HYBRIDE IDENTITEIT
 

• Zonder zorgen applicaties publiceren voor de 
buitenwereld.

• Eindgebruikers meer vertrouwen geven in IT-
systemen en -beheerders.

• Geen paniek meer bij een externe audit.

• Niet langer enorm veel tijd besteden aan het 
opsporen van kwaadaardige aanvallen in uw 
organisatie.

• Een tevreden Chief Security Officer.

GEÏNTERESSEERD?  
Bent u bereid om het aanvaloppervlak van uw bedrijf te 
verkleinen? Wilt u niet in het data-inbreukrapport van Veri-
zon belanden? Wilt u dat wij uw gids zijn naar een veiligere 
identiteitsinfrastructuur?

Neem voor meer informatie contact op via :

info@realdolmen.com

ENGAGED WORKPLACE

Hoe flexibel en modern is uw werkplek?
DOE DE TEST EN ONTDEK HOE VER U STAAT

REALDOLMEN GIDST U NAAR EEN WERKPLEK OP MAAT VAN UW ONDERNEMING,  
MET DE TOOLS, SUPPORT EN BEGELEIDING DIE U NODIG HEBT

Een werkplek is in de meeste gevallen een complexe constructie van tools, devices en applicaties die uw organisatie binnenkomen wanneer een 
concrete nood beantwoord moest worden. Daarom is het vaak moeilijk om daar een coherent en efficiënt geheel van te maken.

Het doel is wel steeds hetzelfde: productiever, slimmer en flexibeler werken, de technologische mogelijkheden optimaal benutten en werknemers 
stimuleren. Daarom is het belangrijk dat we ons af en toe een spiegel voorhouden om te zien of de werkplek nog voldoet aan de verwachtingen.

Vragen over uw werkplek?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Wij helpen u graag op weg naar meer productiviteit, digitalisering en werkplezier.


