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STAPPEN IN INFORMATIEBEVEILIGING
In de opleiding AVG Proof NIP leggen de specialisten van Vicrea uit welke stappen u
zelf kunt nemen in de aansluiting op de AVG. De opleiding richt zich met name op het
Neuron Integratie Platform, maar bevat ook elementen die direct toepasbaar zijn op
Neuron Stroomlijn en Neuron Stelsel Registratie.

LEER TIJDENS DE OPLEIDING
√

De principes en toepassingen van de AVG

√

Toepassing van de AVG-principes binnen de Neuron productlijn

√

Het eenvoudig zelf inregelen van verbeteringen in de beveiliging van de Neuron producten

√

Het gebruik en de werking van de producten Neuron Autorisatie
Dashboard, Neuron Privacy Monitor en Neuron Anonimiseren.

NEURON
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AVG PROOF NIP ALS ONDERDEEL VAN DE NEURON
AVG-OPLOSSINGEN
Behalve AVG Proof NIP, biedt Vicrea ook andere componenten die u helpen bij uw
AVG-vraagstukken.

AVG COMPONENTEN

NEURON PRIVACY MONITOR:
Dit is een centraal logging component waarmee al uw verwerkingen van persoonsgegevens
kunnen worden gelogd. Dit product bevat een gebruikersinterface waarmee een overzicht van
alle verwerkingen van persoonsgegevens kunnen worden bevraagd.
NEURON AUTORISATIE DASHBOARD:
Dit is een component waarmee u autorisaties voor uw koppelvlakken kunt configureren
conform het autorisatiebesluit. U bent hiermee in staat om zelf doelbindingen te configureren.
Standaard wordt de inrichting geleverd volgens het model-autorisatiebesluit van de RvIG
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AVG COMPONENTEN

NEURON ANONIMISEREN:
Hiermee kunt u de persoonsgegevens in uw Neuron database anonimiseren. Dit is bedoeld
voor uw test- en acceptatieomgevingen zodat u met geanonimiseerde data de functionaliteit
in de keten kunt testen.
NEURON BEVEILIGING:
Dit is een dienst waarmee we de inrichting van uw Neuron applicaties zo veilig mogelijk maken. Te denken valt aan encryptie van de configuratie, gebruik van 2-way SSL en het aanpassen van niet-standaard wachtwoorden.
NEURON AVG PROOF NIP:
Dit is een opleiding waarin u handvatten krijgt aangereikt waarmee u veiliger kunt werken met
de Neuron applicaties. Deze training is primair gericht op het gebruik en beveiligen van persoonsgegevens binnen het Neuron Integratie Platform, maar kan ook toegepast worden voor
Neuron Stroomlijn en Neuron Stelsel Registratie.

