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Hoe flexibel en modern is uw werkplek?
DOE DE TEST EN ONTDEK HOE VER U STAAT
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.
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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.
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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.
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Bezorgt een wildgroei aan devices u vaak problemen?

HYBRIDE IDENTITEIT

BENT U BESCHERMD TEGEN PASS-THE-HASH-AANVALLEN? HEBT U
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Eindgebruikers meer vertrouwen geven in ITsystemen en -beheerders.

paniek meer bij een externe audit.
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9.
Kunt u altijd, overal en op gelijk welk device aan uw belangrijkste tools en gegevens?
wanneer aanvallers zich toegang verschaffen tot een omgeving
• Een tevreden Chief Security Officer.
door de identiteit van een gebruiker te stelen. Met enkele
10.
Is uw werkplek een organisch gegroeid lappendeken van applicaties en tools,
specifieke tools en met de hulp van Machine Learning kunt u
met onoverzichtelijke
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controleren en en
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WAT BIEDEN WIJ?

GEÏNTERESSEERD?

van identiteitsbeveiliging kunnen geven dat aan de huidige tijd
is aangepast.

zon belanden? Wilt u dat wij uw gids zijn naar een veiligere
identiteitsinfrastructuur?

voor een veilige hybride identiteit.

info@realdolmen.com

REALDOLMEN GIDST U NAAR EEN WERKPLEKBent
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DIE
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Vragen over uw werkplek?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Gedurende 4 tot 8 dagen evalueren we uw risico's en zwakke
Wij helpen
u graag op weg
naar meer productiviteit,
digitalisering
en werkplezier.
Neem voor meer informatie contact op via :
punten.
We identificeren
aanbevelingen
en bepalen
de aanpak

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

V.U.: NV RealDolmen SA, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.

Zonder een goed wachtwoordbeleid kunt u zich niet
beschermen tegen tal van verschillende aanvallen. Toegang
7.
Kennen al uw medewerkers de tools waarmee ze werken tot in de puntjes,•
tot één machine kan toegang betekenen tot meerdere
en vinden ze zelf de bijkomende informatie die ze nodig hebben?
machines

