NEURON
BEVEILIGING

NAAR EEN ZO VEILIG MOGELIJKE INRICHTING VAN
NEURON PRODUCTEN
De producten die Vicrea aanbiedt aan klanten worden bij de ontwikkeling getoetst op
beveiliging. Op het moment dat een product de ontwikkelstraat verlaat voldoet deze
aan de Security By Design richtlijnen. Aangezien veel gebruikers de software on
Premise draaien, is er in de configuratie veel te winnen op het gebied van beveiliging.

Met de dienst Neuron Beveiliging biedt Vicrea de mogelijkheid om de inrichting bij de
klant te toetsen op beveiliging. Er zijn een aantal best-practices beschikbaar waarmee
de configuratie kan worden verbeterd. Te denken valt aan het toepassen van
encryptie, het gebruik van certificaten en het aanpassen van wachtwoorden. Ook op
het gebied van serverinrichting wordt kritisch gekeken naar bijvoorbeeld Internet
Information Services (IIS) en de toegang tot specifieke mappen door beheerders en
gebruikers.
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WAT DOEN WE MET NEURON BEVEILIGING?
1.

Neuron Beveiliging start met een intake. De intake werkt met een checklist. Deze wordt
door een specialist van Vicrea gebruikt om systematisch de configuratie door te lopen en
verbetersuggesties te ontdekken.

2.

De tweede stap is een verslag van de bevindingen uit de intake, dat samen met een advies
wordt besproken met de opdrachtgever.

3.

De adviezen worden na overleg doorgevoerd op de systemen en de configuratie van de
Neuron Producten wordt daarop aangepast.

4.

In de evaluatiefase worden aanbevelingen gedaan zodat niet alleen nu, maar ook in de
toekomst de beveiliging van het juiste niveau is.
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NEURON BEVEILIGING ALS ONDERDEEL VAN DE
NEURON AVG-OPLOSSINGEN
Behalve Neuron Beveiliging, 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.

