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De essentie van het

'out of the box'

security concept
Uít het KWINT document "Quick scan implementotie ínformatiebeveiligíngsbeleid MKB" ís gebleken dat
het MKB behoefte heeft aan kennis en eenvoudige praktische methodes, om informotie beveílígíng van
de grond te krijgen. Beveiligíng en Informatiebeveiliging beginnen vaak met een risico analyse. Gangbare
risíco anolyse methodíeken welke in informatie beveiliging worden gebruikt zijn onvoldoende toegesneden
op het MKB. 0m informotie beveiliging succesvol te kunnen inbedden in het MKB bedrijf ís een eenvoudige
risico analyse methodíek nodig die net als in B}RG maotregelen in hoofdlíjn en detail geeft.
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