Learn IT
Now

27002
SurNed IT Security N.V. geeft in medio Feb / Maart een ISO 27002 cursus.
Minimaal aantal cursisten vereist 6, groep zal niet groter zijn dan 10 cursisten
om zodoende volledig aandacht te kunnen geven aan de cursisten en lesstof
Het spreekt vanzelf dat bij ministeries en banken
informatiebeveiliging topprioriteit heeft. Maar de
meeste organisaties delen kennis en informatie
met interne en externe partijen, waarbij
informatiebeveiliging een aandachtspunt is voor
en behoort tot het takenpakket van een ICTmanager, een stafmedewerker of een ICTbeheerder. Doelstelling is dan meestal dat de
kosten van preventie in balans zijn met de hoogte
van de schade die door incidenten kan worden
veroorzaakt en dat de te nemen maatregelen niet
ten koste gaan van de efficiency van de
bedrijfsvoering. Organisaties waarvoor dit geldt,
hebben doorgaans geen behoefte aan
gespecialiseerde en gecertificeerde
informatiebeveiligers, maar meer aan een
pragmatisch ingestelde functionaris die de risico’s
bepaalt en hierop passende maatregelen
definieert. 100% beveiliging is tenslotte niet
mogelijk en doorgaans ook niet gewenst.

De kern van ISO 27002:
* Er is balans tussen
bedrijfsuitgangspunten, risico’s en best
practices, waardoor per bedrijf een
basisbeveiligingsniveau gedefinieerd kan
worden;
* Er is sprake van een systeem (beleid,
planning, uitvoering en control) en niet van
een willekeurige set van projecten en
maatregelen.

Cursisten mogen voor de
praktijkopdrachten hun eigen organisatie
als onderwerp nemen, als zij met
minimaal twee personen die organisatie
vertegenwoordigen. Zij zullen dan
gerichte feedback ontvangen op de
uitwerking voor hun eigen organisatie.

Programma
Dag 1:
* Introductie
* Uiteenzetting van informatiebeveiliging conform ISO 27002
* Praktijk: vaststellen van beleidsuitgangspunten en opstellen beleidsdocument
informatiebeveiliging
Dag 2:
* Praktijk: uitvoeren risicoanalyse en managementrapportage (zie ‘Managementrapportage
risicoprofiel informatiebeveiliging ISO 27002′)
* Praktijk: opstellen basisbeveiligingsniveau (zie ‘Voorbeeld vaststellen norm en
basisbeveiligingsniveau op grond van ISO 27002′)
Dag 3:
* Praktijk: opstellen plan van aanpak
* Theorie en praktijk: Business Continuity
* Voorkomen gegevensverlies (DLP)
* Wet Bescherming Persoongegevens

Voor meer informatie omtrent deze cursus
kunt u mailen naar Info@surned-it.com of
Dhr. Kenny Soekarnsingh +597 753 2623.
Aanmelding moeten uiterlijk 25 Januari
2011 binnen zijn.
Zie inschrijf formulier

Doel
Tijdens de cursus Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 leert
u de algemene basisbegrippen en de uniforme terminologieën van
informatiebeveiliging. U leert de onderlinge verbanden hiertussen. Aan de hand
van de ISO 27002-standaard leert u het belang van informatiebeveiliging in te
zien om zo de goede werking en continuïteit van een organisatie te waarborgen.
Doelgroep
Mensen die binnen een organisatie omgaan met bedrijfsgevoelige of
persoonsgebonden informatie. Mensen die verantwoordelijk zijn voor of
betrokken bij de informatiebeveiliging binnen een organisatie en zich willen
doorontwikkelen op dit gebied, bijvoorbeeld tot security manager of security
officer.
Inschrijfformulier cursus informatiebeveiliging conform ISO 27002 of NEN 7510
Bedrijfsnaam: ……………………………………………...
Factuuradres: ……………………………………………...
Plaats: ………………………………………………………
Contactpersoon:
Naam: Dhr./Mevr.* ………………………………………...
Telefoon: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………
Cursisten:
1) Naam: Dhr./Mevr. * …………………………………….
E-mail: ………………………………………………………
2) Naam: Dhr./Mevr. * …………………………………….
E-mail: ………………………………………………………
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Indien uw organisatie wil deelnemen met meer dan vier cursisten, is een in-company training mogelijk,
die toegespitst wordt op de specifieke wensen van uw organisatie.
Opmerkingen: ………………………………………………

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt
u sturen of mailen naar:
SurNed IT Security NV
Mahonylaan 57
Paramaribo
E-mailadres: Info@surned-it.com
LETOP,
Formulier moet uiterlijk 25 januari in ons
bezit zijn

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met
de algemene leveringsvoorwaarden van SurNed
IT Security NV
( http://surned-it.com/onzevoorwaarden.html)
Datum: ……………………………………...
Naam: ………………………………………...
Handtekening:
…………………………………………………

De kosten van de cursus zijn inclusief lesmaterialen, lunch, koffie en thee, deze bedragen
€ 999,-. Dit bedrag is exclusief BTW.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, een routebeschrijving en een factuur.
Wij kunnen u verder begeleidien voor de certificering van de ISO 27002, tevens zorgen wij voor
de nodige formulieren enz. Neem hiervoor contact met dhr. Kenny Soekarnsingh.
Mail: kenny@surned-it.com
Tel.: +597 753 2623

