SecureScan PenTests

Core competence Maxdoro: Secure apps
Bij Maxdoro hechten we grote waarde aan het continu verbeteren van de verschillende platforms waarmee
wij werken. De veiligheid van privacygevoelige data is daarbij onze top-prioriteit. Regelmatig voeren wij
SSD & SSDm* penetratietests uit op de verschillende platforms van InSZicht.
De resultaten van de afgelopen tests toonden aan dat er, door correcte configuratie van onze systemen,
geen high risk security-issues zijn geconstateerd. Enkele Medium Risk en Low Risk indicatoren zijn direct
verholpen en aangescherpt.
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* Normenkader Grip op Secure Software Development (SSD) en aanvullingen SSDm Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
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De toekomst ziet er mooi uit!
We blijven gefocust op een zo veilig mogelijk product, met een goede, gedegen bescherming van
privacygevoelige gegevens. Daarnaast zorgen wij ervoor dat InSZicht goed aansluit op uw gebruikerswensen.
Onlangs zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:
• Diverse security updates;
• Nieuwe waarnemingen-app voor Android;
• PGB-WMO formulieren;
• Extra aandacht voor veiligheid en stabiliteit.

Roadmap voor aankomend kwartaal:
InSZicht
Windows 10 app

InSZicht AVG-proof (algemene
verordening gegevensbescherming)

Doorontwikkeling InSZicht
voor PGB-WMO-fraude

Koppelingen met zaaksystemen
(GWS) van onze klanten

Penetratietest voor uw organisatie
Een uitgevoerde penetratietest is een gedegen toets om te zien welke kwetsbaarheden zich in een applicatie
bevinden. Door te proberen binnen te dringen op verschillende niveaus wordt bekeken welke indicatoren wel
of niet voldoen aan de norm.
Mocht u ook interesse hebben in onze ervaring en expertise op het gebied van PenTests, neem dan contact
met ons op of bekijk ons aanbod op www.maxdoro.nl/wat-we-doen/expertise/penetratie-testen/
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