
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alignia for Business Security is ontworpen om de taken van analisten van de afdeling Information Security te 

vereenvoudigen; het biedt een uitgebreid model voor preventie en controle van de information security en privacy. Het 

voorziet in de tools die nodig zijn om te beschermen, detecteren, registreren en om bedreigingen en incidenten te 

melden. Het verbetert de procescontrole en de afstemming op audits en andere regelgevingen en het verkleint het 

risiconiveau.  
 

Alignia for Business Security richt zich op drie belangrijke gebieden:

Op een simpele en gebruiksvriendelijke  

manier geeft Alignia for Business Security 

antwoord op vragen en uitdagingen 

waarmee de mensen die verantwoordelijk 

zijn voor de afdeling Information Security 

dagelijks te maken hebben: 

 
Hoe kun je informatie van verschillende 

technologieën en verschillende data-formats 

integreren en op basis daarvan een rapport 

maken dat voldoet aan de eisen van  

regelgeving? 
 

Hoe kun je controleprocessen en de 

benodigde  reports vereenvoudigen om 

makkelijk te voldoen aan audits? 
 

Hoe kun je de productiviteit van het gebied 

beheren en verbeteren, het meer zichtbaar 

en meer overtuigend maken, wanneer we 

onze resultaten tonen aan de rest van het 

bedrijf? 
 

Hoe kun je de uitdaging van de  

technologische vooruitgang 

oplossen, nu die zo complex en 

onsamenhangend is? Hoe ga je 

mee in deze veranderingen, zonder 

de service te verminderen of de 

risico’s te vergroten? 
 

Hoe kun je identificeren welke van de 

Services en Business Processes het 
meest kwetsbaar zijn? 

 

Alignia for Business Security spreekt de taal 

van het bedrijf. Communicatie wordt 

makkelijker en de werkomgeving verbetert,  

omdat het op een eenvoudige en makkelijke 

manier laat zien dat de betrouwbaarheid 

van de gegevens intact is, dat integriteit 

verzekerd is en dat data en de toegan-

kelijkheid van applicaties beschermd zijn. 

 
 

 

1. Heldere en precieze identificatie: je kunt niet controleren wat niet is vastgesteld 
 

 
Identificatie van bedreigingen (zowel van binnen als van buiten het bedrijf) of van 

een belangrijke gebeurtenis die een bedreiging vormt voor security en privacy, en de 

impact op de verschillende middelen die gerelateerd zijn aan Processes en Business 

Services. 

 
 
 
 

2. Beschikbare kennis in gebruiksvriendelijke en geteste controles 
 
 
Het is niet langer voldoende om alleen de contouren te beschermen, het is ook nodig 

om voldoende aandacht te schenken aan de interne situatie. Naast de technische en 

functionele controles die de externe activiteit bewaken, heeft Alignia for Business 

Security specifieke controles om bedreigingen (opzettelijk of niet) te detecteren en te 

melden die komen vanuit het bedrijf zelf, zoals medewerkers, ex-medewerkers, 

afnemers, partners en leveranciers. 

 
 
 

 

3. Eenvoud: een methode die werkt 
 

 
De regels en voorschriften bepalen wat bewaakt moet worden en wat belangrijk is, 

maar leggen niet uit hoe dat moet gebeuren. Onze methode is gebaseerd op 

eenvoud en gebruiksgemak: we detecteren bedreigingen en bepaalde belangrijke 

gebeurtenissen die op verdachte activiteiten wijzen; we registreren de gebeurte-

nissen en waarschuwen de juiste beheerders. Op basis van samenhang, log 

management, automatic controls en reports bieden we de belangrijkste informatie 

voor de analyse en voor naleving van de meest cruciale voorschriften en normen, 

zowel internationaal als lokaal. 
 
Deze kenmerken zorgen, eenvoudig en gebruiksvriendelijk, voor een manier om de 

controle te verbeteren, voor zicht op het beheer van de afdeling en uiteindelijk voor 

meer vertrouwen in het bedrijf. Het maakt niet uit of de bedreiging intern of extern is; 

wat belangrijk is, is dat de informatie en middelen veilig zijn. 

 

 

Embedded Knowledge + Embedded How-to = Immediate Results  

Alle kennis en expertise op basis van honderden succesvolle implementaties wereldwijd samengebracht in een 

stap-voor-stap methode en opgebouwd in Alignia voor direct en volledige effectief resultaat. 
 

Alignia for Business Security is onderdeel van Alignia, een uitgebreide oplossing voor monitoring die problemen in de Online Services en 

Business Processes voorkomt en identificeert, samen met de technologie en Security die deze ondersteunen, waardoor uw bedrijf soepel (zonder  

onderbreking) kan opereren in een veilige omgeving en met optimale zichtbaarheid. 



Controles en reports waarmee makkelijker kan worden 

voldaan aan audits 

 
Alignia for Business Security bevat een serie van controles en rapporten die perfect van toepassing zijn op een groot aantal  

technologische platforms en klaar zijn voor gebruik. Deze controles zijn ingedeeld in drie categorieën: User Activity, User Management en 

Modifying Accounts. Elke controle heeft een bijbehorend standaard rapport dat verrijkt kan worden met Alignia-tools, waarmee ze flexibel 

worden en aan te passen zijn aan de verschillende vereisten van regelgeving en audits. 
 

Voorbeelden hiervan zijn: User control, roles and privileges; Servers security control, databases and applications; Inactive users; Accesses 

and modification of critical tables; Changing policies and passwords, valid and invalid logins; Accesses outside the normal working hours, 

holidays, etc.; Attempts of obstruction, modification or deletion of audits, etc. 
 

 
Overview van Alignia for Business Security  

Threats distribution by  
asset type. 
Dit toont de classificatie van 
bedreigingen  per categorie, 
type middel en een historisch 
overzicht van bedreigingen.. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Most frequent threats 

Hier vindt u het totale aantal 
bedreigingen, de meest 

getroffen middelen en de 
meest frequente 

bedreigingen. 
 

 
Assets in risk now 

Dit toont de middelen die 
gevaar lopen, onopgeloste 
problemen met toegang tot 

de bedreigingen en 
rapportagedetails. 

 
 
 
 

 

Models 

Onderaan kunt u tot 
drie verschillende modellen  

tonen, waartoe we toegang 
kunnen verlenen. Door 

getroffen regelingen, 
middelen, branch en 

Business-division. 

 
 

Betere communicatie tussen 
IT en Business 

We spreken een 
gemeenschappelijke taal. 
We laten het bedrijf zien 
hoe een bedreiging of een 
security-incident de 
Business beïnvloedt, of het 
nu gaat om een Online 
Service, een kritisch 
proces of om gevoelige 
data van afnemers of 
vanuit de organisatie. 

Bespaar tijd en geld 

 
De Alignia-module optimaliseert 
de productiviteit van de afdeling 
Security, omdat het de tijd van 
identificatie, categorisatie en 
registratie van bedreigingen 
vermindert. 

Laagste risiconiveau 

 
Met Alignia for Business Security 
zijn al uw gegevens beschermd 
tegen elke bedreiging. Het 
beschermt niet alleen uw 
technologie, maar ook de 
gegevens van uw Business, 
afnemers en medewerkers. 

Bescherm uw investering 

 
De Alignia-technologie integreert 
perfect met andere technische 
tools voor monitoring die u al in 
gebruik hebt, door die informatie 
te gebruiken en een uitgebreid 
overzicht te geven. Zo kunt u 
profiteren van uw eerdere 
investering en geeft u uw 
implementatie de kans om 
grenzeloos te groeien. 

 
 
 
Over Tango/04 Computing Group 
Tango/04 Computing Group is een van de toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling van corporate monitoringsoftware die bedrijven helpt om 
soepel te opereren, zonder onderbrekingen, in een veilige omgeving en met volledige zichtbaarheid. Het bedrijf heeft een uitgebreid network  
van Business Partners en honderden toonaangevende klanten in alle bedrijfstakken wereldwijd, inclusief bedrijven zoals: 3M,  
ABN AMRO, Auchan, BanqueCentrale du Luxembourg, BanquePictet, Barnes & Noble, Bayer, BBVA, Bradesco, CC&G (London Stock  
Exchange Group), Costco, Danone, DHL, Dolce &Gabbana, Euronet, GE Money, Gucci, ICBC, Inditex (Zara), ING, Intesa San Paolo Bank,  
Jack Henry & Associates, L’Oréal, Luxottica (Ray-Ban), Manpower, MAPFRE, McDonald’s, Mercedes Benz, Miele, Nike, Pfizer, Prada,  
Raiffeisen Bank, Reale Insurance, Santander Bank, Scotiabank, Telmex, TNT, Tractor Supply Company, UBS Bank, VISA en Zurich. 


