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SECURITY

NÓG MEER CONTROLE OVER JE CONTINUÏTEIT



Introductie

Bij Solvinity geloven we dat een veilig IT-landschap je rust en vertrouwen biedt in de turbulente

wereld van IT. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van digital security  en het beheersbaar 

houden van het IT-landschap kunnen wij met vijf makkelijk toe te passen Solution Blocks optimale

veiligheid garanderen voor je IT-omgeving. Inzicht in risico’s, inbraakpreventie, bescherming tegen 

DDoS-aanvallen en een helder overzicht van je systeemlogs, wij bieden het allemaal. Hoe kunnen wij 

jouw IT-landschap nóg veiliger en beheersbaarder maken?
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Alle afgebeelde onderdelen zijn standaard in de dienstverlening van Solvinity.
Op de onderdelen met een * zijn aanvullende services beschikbaar. 

Security Services Overview
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Vulnerability Management

Nóg meer inzicht
in eventuele
kwetsbaarheden

Hoewel we al onze solutions standaard checken op 

kwetsbaarheden, bieden we je graag dat extra beetje 

controle. Met het Vulnerability Management Solution 

Block sturen we je iedere week een Executive 

Vulnerability Report waarmee je inzicht krijgt in de 

actuele kwetsbaarheden van jouw IT oplossingen in ons 

beheer. Ben je graag nog zekerder van je zaak?

Dan kunnen onze experts deze rapporten maandelijks of 

ieder kwartaal toelichten in een persoonlijk gesprek.

Zo heb je altijd 100% inzicht in je IT-landschap.

KENMERKEN

 Check op huidige veiligheidsrisico’s

 Verhelpen van zwakke plekken

 Actueel inzicht in gevaar van buitenaf 

 Wekelijks kwetsbaarheidsrapport

 Iedere maand of kwartaal een

 strategiegesprek
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Log Management

Vrijwel alle assets en applicaties in een IT-infrastructuur 

houden logs bij van alles wat ze doen. Hoe handig zou 

het zijn als je al die logs op één centrale plek terug kunt 

vinden en je altijd makkelijk toegang hebt tot de nodige 

informatie? Wij bieden je een Log Management dienst 

die de verzamelde logs presenteert via een overzichtelijk

dashboard. Deze dienst helpt je enorm bij het nog sneller 

opsporen van fouten bij de ontwikkeling van software of 

het achterhalen van bewijslast voor een audit.

KENMERKEN

 Alle logs op één centrale plek 

 Applicatielogs direct beschikbaar

 voor je ontwikkelaars

 Logs makkelijk bereikbaar via

 overzichtelijk dashboard

 Makkelijker opsporen technische bugs

 Compliance bewijslast snel verzameld

Nóg snellere
applicatiefeedback



3Nóg meer gemak bij je audits

SOC 2
Compliance Assurance 

Solvinity levert SOC 2-conforme hostingdiensten die ervoor 

zorgen dat ons werk voldoet aan de internationaal erkende 

vereisten voor serviceorganisaties. Hebben je auditors SOC 2 

compliance bewijs nodig van je IT-dienstverlener?

Laat ons je helpen met het SOC 2 Compliance Assurance 

Solution Block. Zo verminder je controlewerkzaamheden en 

bespaar je kosten én moeite voor de audit. In een persoonlijke 

meeting met één van onze Compliance Officers lichten we 

het rapport en eventuele bevindingen aan je toe.

KENMERKEN

 Gepersonaliseerd SOC 2

 Assurance Rapport

 Toelichting rapport door onze 

	 Compliance	Officers

 Mogelijkheid tot toevoegen   

	 “Customer	Specific	Control”



DDoS Protection Service

Alle applicaties die vanaf het web beschikbaar zijn

kunnen worden getroffen door een DDoS-aanval.

Bescherm je online IT-omgeving tegen de negatieve 

gevolgen van een aanval via onze DDoS Protection 

Service. In het geval er een DDoS-aanval op je

IT-omgeving plaatsvindt, merken we dit tijdig op 

en nemen we direct passende maatregelen. Denk 

hierbij aan het filteren van aanvallen met routers of 

het omleiden en “scrubben” van het dataverkeer zodra 

een DDoS aanval de infrastructuur en je omgeving 

overbelast. De Advanced DDoS Protection Service van 

Solvinity zorgt ervoor dat ook bij de zwaarste aanvallen 

je online dienstverlening 24/7 overeind blijft.

Nóg sterker tegen aanvallen

KENMERKEN

 Geavanceerde DDoS bescherming

 op je IT-omgeving, 24x7 

 Automatisch omleiden webverkeer

 bij aanval

 Ook bescherming bij extreem

 zware aanvallen

 DDoS-aanvallen scheiden van

 regulier verkeer 



KENMERKEN

 Continu bescherming van onze experts

 Scannen van netwerkverkeer

	 Ongewenste	patronen	identificeren

 Overzichtelijke maandelijkse rapportage

 Extra barricade tussen je gevoelige data

 en potentiële indringers

Nóg meer controle over
je bedrijfsdata

Intrusion Detection & Prevention

Voor veel bedrijven is een inbraak in de IT-omgeving 

de ergste nachtmerrie. Wij bieden een aanvullende 

security dienst ter bescherming van jouw

IT-omgeving tegen cyberinbraak. Door deze aan-

vullende horde op te werpen wordt het criminelen 

lastiger gemaakt om kwetsbaarheden te kunnen 

misbruiken die terug te vinden zijn in systemen. 

Dit doen we door netwerkverkeer dat de omgeving 

in- en uitreist te scannen, ongewenste patronen te 

identificeren en inbraakpogingen te stoppen.

We verzamelen de gedetecteerde bedreigingen en 

presenteren je deze maandelijks in een overzichtelijk 

rapport. Onze Intrusion Detection & Prevention 

service houdt jouw IT-omgeving dag en nacht in 

de gaten, zodat jij je werk veilig kunt uitvoeren. 
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SECURITY MANAGED SERVICES



SLIM
S T A N D A A R D  O P  M A A T

“ Solution Blocks zijn standaard in de basis,

maar op maat voor de klant. Zo krijgt elke klantomgeving zijn eigen,

specifieke aanvulling voor nóg betere beveiliging!

“

Wil je meer weten over de Solvinity Solution Blocks? 
Neem contact met ons op via sales@solvinity.com

of bel +31 (0)20 36 43 600



Solvinity B.V.
Postbus 23673
1100 ED Amsterdam

T +31(0)20 364 3600
E info@solvinity.com
solvinity.com


