D A T A M A N A GE M E NT
BEVEILIGING
BEREIKBAARHEID
BEHEERSBAARHEID
BESCHIKBAARHEID
Door vele jaren ervaring in het ontwerpen
en implementeren van complexe
datawarehouse, back-up en
securityoplossingen, kunnen wij wel stellen
dat datamanagement onze specialisme is
geworden. Door onze kennis zijn wij in staat
om in te spelen op iedere situatie en
behoefte van onze klanten.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we met
de klant meedenken: eerst goed de
‘business’ van de klant begrijpen en daarna
pas adviseren over een oplossing. Het is
onze missie is om niet enkel een product te
verkopen, maar door onze uitgebreide
kennis zo onderscheidend te zijn dat elke
klant uiterst tevreden is over onze high-end

Our knowledge is your SOLUTION

oplossingen.

Wij willen hoogstaande kwaliteit leveren.
Deze eis stellen we niet alleen aan onze
medewerkers, maar ook aan onze partners.
We initiëren projecten en bedenken
oplossingen om maximale resultaten te
behalen. Onze oplossingen komen voort uit
visie, inhoudelijke kennis, de juiste
producten en een flinke dosis
enthousiasme.

Eekholt 42
1112 XH Diemen
020 4950 228 tel
www.io4u.nl
info@io4u.nl

Beveiliging
Bereikbaarheid
Beheersbaarheid
Beschikbaarheid

Risk en Data management
W ETGEVING EN VERANDERENDE BUSINES S MODE LLEN VRAGE N OM A CTIE.
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TRINITAS CIRCLE® FASERING

verantwoordelijken voor het ICT- en Beveiligingsbeleid, gaat een
steeds grotere rol spelen en die kan niet zonder meer afgeschoven

INPUT

worden.

Het input proces bepaalt de scope en zorgt ervoor dat uw
strategische doelstellingen, verplichtingen en risico’s in kaart worden

Uw onderneming beheert o.a. data en informatie over en

gebracht.

(mogelijk) van uw relaties. Wat zijn de financiële gevolgen als deze
data gestolen wordt en op straat komt te liggen? Wat is de impact
op uw core business, uw reputatie, met andere woorden de

Het input proces bepaalt de scope en
zorgt

ervoor

doelstellingen,

continuïteit van uw onderneming?.

dat

uw strategische

verplichtingen

en

risico’s in kaart worden gebracht.
Dit zijn belangrijke onderwerpen die een cruciale rol spelen binnen
uw (IT) overwegingen. Passende informatiebeveiliging is dus een
kritische succesfactor. Maar wat is passend?

Performance optimalisatie biedt
u naast snelheidswinst ook
kostenverlaging en een
verhoging van
gebruikerstevredenheid.

INFORMATIE
Iedere afdeling binnen uw onderneming heeft informatie nodig om te

Expertise:
• DATAMANAGEMENT.

Performance
IO4U biedt tevens de kennis en
oplossingen om iedere
omgeving te versnellen. Of het
nu gaat om het versnellen van
High performance databases of
het versnellen van Virtuele
desktops en servers.

kunnen functioneren. Informatie is een verzameling van data om uw

TRINITAS CIRCLE® METHODE

onderneming de organisatie te laten functioneren.

Organisaties hebben een aantal verantwoordelijkheden (lees:
• ENTERPRISE SEARCH.
• EDISCOVERY.
• PERFORMANCE OPTIMALISATIE.

risico’s) als het gaat om het verwerken van data. De Trinitas Circle®

Het belang van informatie en de bijbehorende

Methode hebben wij ontwikkeld omdat veel organisaties moeite

systemen zal geïnventariseerd onder de

Datamanagement

hebben om deze risico’s goed te kwalificeren en kwantificeren.

(data)eigenaren en gebruikers. Om een

Uw data wordt beter vindbaar en

Hierdoor kan men ook niet inschatten welke maatregelen er moeten

volledig beeld te krijgen van de relevante data

heeft een hogere waarde. Uw

zal het informatie & applicatie landschap in

werknemers zullen hun informatie

kaart moeten worden gebracht.

sneller vinden en efficiënter gaan

worden getroffen.
• HIGH AVAILABILITY.

werken.

• VIRTUALISATIE.

IMPLEMENTATIE

• SECURITY.

Deze fase bevat het analyseren en uitwerken van de risico’s o.b.v. de
BowTie. Met deze analyse bepaalt men de preventieve en
repressieve maatregelen.

U voldoet aan wet- en regelgeving,
realiseert een betrouwbaar (online)
merk voor uw bedrijf en u voorkomt
hoge boetes.

Security
Ons diensten portfolio bevat de
juiste elementen om stapsgewijs
uw informatiebeveiliging te

Op basis van uw business, de toepasselijke wet- en regelgeving en
uw ICT-voorzieningen inventariseren we uw risico’s en bepalen we

De maatregelen kunnen we nu

de vervolgstappen die uw onderneming kan zetten. Met deze

begroten, prioriteren en realiseren.

aanpak of een selectie van

bevindingen en een projectplan kunt u, als bestuurder, aan uw

Het functioneren en beoordelen van

diensten is het mogelijk om

stakeholders precies laten zien welke (IT) overwegingen er zijn en

de maatregelen nemen we op in het

inzage en verbetering te krijgen in

hoe

Plan-Do-Act-Check proces.

ver

u

bent

in

het

structureel

aanpakken

van

uw

(cybercrime)risico’s. Hetgeen ook van evident belang is in het kader
van uw bestuurdersaansprakelijkheid.

bevorderen. Met een integrale

de status van uw
informatiebeveiliging.

