REVIEW

YourSafetynet

Elke werkomgeving
AVG compliant

Met de komst van de AVG/GDPR zijn organisaties genoodzaakt hun
IT nu eens écht onder de loep te nemen. Weten welke werknemer
toegang heeft tot bepaalde data en wat die data precies inhoudt is
de sleutel tot een veilig databeleid. YourSafetynet helpt je hierbij,
maar biedt daarnaast nog meer.
TEKST REDACTIE

ie bekend is met YourSafetynet
weet: het is een dienst die
je draait on-premise of via
een datacenter, eventueel af
te nemen bij YourSafetynet
zelf. De dienst zorgt ervoor dat je altijd in de gaten
kunt houden of medewerkers zich houden aan het
opgestelde privacy- en ICT-gebruiksbeleid binnen
je organisatie. Per afdeling kun je een profiel
instellen, in lijn met het ICT-beleid ondertekend
door je medewerkers. Hierop stel je in welke
websites of domeinen bezocht mogen worden door
je medewerkers en op welke tijden. Dit wijst zich
vanzelf doordat de user interface ontzettend prettig
georganiseerd is. Niet gek ook, want iedereen moet
met de dienst uit de voeten kunnen. Daar ligt ook
de kracht van YourSafetynet, het is daadwerkelijk te
gebruiken zonder enige technische know how, dat
terwijl het feitelijk ingewikkelde materie betreft.

Ondersteuning, wizards en beleid

Die ingewikkelde materie die de datastroom en
dataverwerking binnen een organisatie betreft,
is in de ondersteuning die je overal op de website
vindt en in de wizards waarmee je beleid opstelt,
verdeeld over vier categorieën: op organisatorisch-,
preventief-, technisch- en bewustwordingsvlak
wordt je organisatie dichtgekit. De vriendelijke
wizards loodsen je stap-voor-stap door het
opstellen van een privacy- en ICT-gebruiksbeleid
voor je organisatie zodat je zeker weet dat je
uiteindelijk een complianceniveau bereikt dat je
helemaal GDPR-ready maakt. YourSafetynet is dan
ook gecertificeerd hiervoor, waardoor de dienst
zowel hulp biedt bij organisaties die graag zo snel
mogelijk voldoen aan de GDPR, als aan organisaties
die dit ook graag blijven.

Juridisch 100% beleid

De documenten en beleidsregels binnen
YourSafetynet worden namelijk steeds aangepast
wanneer er iets verandert qua regelgeving,
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zodat je hier op tijd je beleid op kunt
aanpassen. Dit wordt netjes aangegeven
op het dashboard van de dienst, dus je
bent altijd op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en dat natuurlijk weer
op een uiterst gebruiksvriendelijke en
intuïtieve wijze.

Organisaties van elke grootte

Een dienst als deze richt zich vaak op grote
organisaties, maar de grootte van een
bedrijf maakt bij YourSafetynet niet uit.
Van een kleine organisatie met minder dan
20 werknemers tot aan grote enterprises,
de dienst helpt elke organisatie om de data
veilig binnenshuis te houden en deze op
een verantwoorde manier te verwerken.
Zonder moeite verspreid je de documenten
over de verschillende bedrijfslocaties
en ben je er zeker van dat het beleid
bedrijfsbreed wordt doorgevoerd. Hiermee
maakt YourSafetynet het elke organisatie
makkelijk een coherent beleid aangaande
security en databeveiliging in te voeren en
te onderhouden.

SPECS
Prijs op aanvraag
Info yoursafetynet.com

CONCLUSIE
We waren al eerder
enthousiast van
YourSafetynet en dat is
er met deze bijgewerkte
versie niet minder op
geworden. Andere
diensten die op zo’n
makkelijke, en soms zelfs
leuke, manier organisaties
compliancy bieden zijn
er niet op de markt en
zouden die er wel zijn,
dan vragen we ons af of
ze kunnen raken aan het
belang wat YourSafetynet
voor jouw organisatie kan
betekenen.
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