
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitalisering is niet zonder gevaar. Hoe meer technologie uw organisatie omarmt, hoe 
kwetsbaarder u wordt voor cybercriminaliteit. Toch zijn er slechts weinig organisaties 
die zich daartegen écht adequaat beschermen. Sterker nog, de meeste Nederlandse 
organisaties hebben zelfs de meest basale securitymaatregelen niet op orde. Het gaat 
dan om basismaatregelen als tijdig installeren van updates of het voorkomen van 
tekortkomingen in configuraties. Cybersecurity is echt geen rocket science, u moet 
gewoon de fundamentele zaken goed doen. Hiervoor geldt het Paretoprincipe: 80% 
van de voordelen haalt u met 20% van de inspanning. En het argument dat beveiliging 
een belachelijke kostenpost is, gaat ook echt niet op. Easy2Audit is een efficiënte 
oplossing, waarmee u aantoonbaar in control komt van basissecuritymaatregelen 
tegen cyberaanvallen. 
 

Digitale kwetsbaarheid  
De overheid, bedrijven en burgers zijn afhankelijk 
van cybersecurity. Een cyberaanval kan grote 
gevolgen hebben, zowel op financieel vlak als op 
het gebied van imagoschade en wet- en 
regelgeving. Veel organisaties hebben basis 
securitymaatregelen niet op orde, zijn kwetsbaar 
en daardoor blijven aanvallers succesvol. Bij 
bijvoorbeeld Wannacry en BadRabbit werden 
kwetsbaarheden gebruikt, waarvoor de beveili-
gings-updates beschikbaar waren maar niet altijd 
toegepast werden. Onveilige producten en 
diensten werken drempelverlagend voor aan-
vallers. De afgelopen jaren laat zien dat veel 
incidenten voorkomen hadden kunnen worden, als 

basissecuritymaatregelen juist en tijdig waren 
geïmplementeerd.  

 
Cybercriminelen gebruiken bekende kwetsbaarheden 
Uw ICT-infrastructuur bestaat uit een veelheid van 
componenten, waaronder servers, databases, 
laptops, werkstations, routers en switches. De 
manier waarop u de configuraties en parameters 
van deze componenten instelt en of u alle software 
security updates tijdig installeert, bepalen voor een 
groot deel het niveau van uw cybersecurity. 
Daarom is het belangrijk volledig zicht te hebben in 
de juistheid van de instellingen en het tijdig en 
volledig patchen van de security-updates. Met dit 
inzicht kunt u maatregelen nemen en voorkomt u 
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dat  bekende, niet opgeloste, kwetsbaarheden een 
gemakkelijke ingang worden voor cybercriminelen.  

 
 
Zwaardere audit en compliance lasten  
Digitale organisaties beschikken over steeds 
grotere dataverzamelingen. Zowel interne als 
externe stakeholders stellen continue hogere eisen 
aan de bescherming van de privacygevoelige 
gegevens. U moet voldoen aan geldende wet- en 
regelgeving en uw auditverplichtingen. Daarnaast 
is ook de beschikbaarheid van uw systemen van 
essentieel belang. Als u niet  aantoonbaar ‘in 
control’ bent, kan dat leiden tot forse boetes tot wel 
€ 20 miljoen of 4% van uw omzet, vanuit 
bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De audit- en 
compliance lasten nemen voor uw organisatie 
exponentieel toe. Denk daarbij aan (wettelijke) 
accountantscontroles, verplichtingen in kader van 
wet- en regelgeving en normenkaders van 
bijvoorbeeld Cobit, NIST, ISO, PCI, NEN, BIO en 
DigiD et cetera. Gebrekkige compliance gaat in 
brede zin ten koste van uw bedrijfsvoering. 

 
Organisaties hebben de uitdagende taak om 
integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en 
beschikbaarheid van systemen te waarborgen. 
Maar al te vaak implementeren organisaties 
verschillende, complexe en dure beveiligings-
oplossing. Oplossingen die ook nog eens veel 
eisen van uw ICT-medewerkers in het onderhoud. 
Het inrichten en uitvoering geven aan een aantal 
basissecuritymaatregelen hoeft niet veel tijd te 
kosten en geld te kosten. Die kleine investering 
levert u wel enorm veel op. Want als uw organisatie 
de basisbeveiliging goed op orde heeft, zullen de 
meeste aanvallen niet eens bij uw organisatie in de 
buurt komen. Easy2Audit ondersteunt u bij het 
beheersen van deze fundamentele 
basismaatregelen. 
 

“In control over de basis houdt u 
compliant en veilig” 

 
Aantoonbaar in control 
Met Easy2Audit bieden we u een 100% Neder-
landse oplossing waarmee u de fundamentele 
beveiligingsrisico's van uw ICT-infrastructuur 
aantoonbaar beheerst. Easy2Audit audit 
geautomati-seerd en periodiek alle aangesloten 
servers, databases, laptops, desktops en 
netwerkcomponenten in uw bedrijfsnetwerk. Het 
rapporteert de afwijkende configuraties, 
achterlopende security patches van alle software 
en de aanwezigheid van antivirussoftware. 
Daarnaast rapporteert Easy2Audit over rechten, 
inrichting en gedrag binnen uw Active Directory. 

Compliancy en afwijkingen worden gemeld via een 
overzichtelijk dashboard en via rapportages.  
 
Hierdoor kunt u werkzaamheden tijdig plannen, 
beter bijsturen en verbeteringen duidelijk 
zichtbaar maken en uw compliancy blijvend 
aantonen. Easy2Audit controleert of uw basis 
technische securitymaatregelen in overeen-
stemming zijn met intern beleid en met geldende 
wet- en regelgeving. Het ondersteunt verschil-
lende (internationale) normenkaders en geeft u 
inzicht in de afwijkingen, zodat u direct 
maatregelen kunt treffen. Hierdoor beschikt u in 
alle gevallen over bewijsvoering voor auditors. 
 
 
 
 
 
Over Easy2Audit  
 
Easy2Audit zorgt voor inzicht in de status van 
fundamentele cybersecuritymaatregelen. U bent 
aantoonbaar ‘in control’ en compliant. Het geeft u 
een nauwkeurig inzicht van de status van 
systemen in uw  netwerk. Zo maximaliseert u de 
mogelijkheid om een cyberincident te voorkomen. 
Daarnaast is Easy2Audit: 
 
• Efficiënt en effectief 

Korte implementatietijd, automatische audits 
en verantwoordings- en beheerrapportages  

 
• Controle op interne en externe wet- en 

regelgeving 
Eenvoudig voldoen aan interne en externe 
audit- en compliance verplichtingen zoals IT-
audit, financiële audit en Cobit, NIST, ISO, 
NEN, PCI, BIO en DigiD et cetera.  

 
• Kostenbesparend 

Een substantieel lagere interne en externe 
compliance- en auditkostenpost 

 
 
Neem voor meer informatie contact op met 
Easy2Audit: 
 
 
Jasper van ’t Hart 
m: +31 6 12 19 95 19 
e: jasper.vanthart@easy2audit.com 

 
Wolf Meesters 
m: +31 6 20 85 01 65 
e: wolf.meesters@easy2audit.com 

 


