ISMS Wiki: ISMS as a service
Op 10 juni 2016 hebben Audit orde en ArchiXL een samenwerkingsovereenkomst getekend inzake
het nieuwe cloudserviceproduct ISMS Wiki.

Directeuren Marco Bom (Audit orde) en Erwin Oord (ArchiXL) tekenen de ISMS Wiki samenwerkinsgovereenkomst

ISMS Wiki biedt een kickstart voor organisaties die snel en effectief een ISMS (Information Security
Management Systeem) willen opzetten. Of voor organisaties die hun bestaande ISMS toegankelijker
en pragmatischer willen maken om zo het bewustzijn van de medewerkers op het gebied van
informatiebeveiliging te laten groeien.
Het product combineert een op de informatiebeveiligingsstandaarden (ISO27001 / NEN7510)
gebaseerd kennismodel met de kracht van het WikiXL semantisch platform. Aangevuld met
bedrijfsspecifieke content en praktijkinformatie ontstaat een actuele, effectieve en raadpleegbare
weergave van het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie.
ISMS Wiki wordt door Audit orde en haar partners op abonnementsbasis (as a service) ingezet bij
opdrachtgevers. Er is geen lokale installatie van software noodzakelijk. Iedere nieuwe
abonnementhouder krijgt een beveiligde instantie van het kennismodel ter beschikking die kan
worden gevuld met bedrijfsinformatie en links naar interne bedrijfsdocumenten.
Iedere geautoriseerde gebruiker uit de organisatie kan vanaf elke met het internet verbonden locatie
het ISMS raadplegen en snel en adequaat reageren op beveiligingsincidenten zoals datalekken en
personele misstappen.

De startpagina van het systeem toont een grafische en doorklikbare weergave van de operationele
cyclus (plan, do, check, act) van het Informatiebeveiligingsbeleid en de betrokken bedrijfsdisciplines
die geraakt worden als resultaat van een risicoanalyse. Deze pagina biedt de toegang tot een diepere
beschrijving van de risico’s, maatregelen, rollen, controles en aanvullende bronnen conform het
kennismodel.
Achtergrond
Een ISMS consolideert de afspraken, regels, risico’s en maatregelen die binnen een organisatie zijn
gemaakt op het gebied van informatiebeveiliging en verwijst naar relevante informatiebronnen
(draaiboeken, gedragsregels, bedrijfsplan) van betrokken afdelingen (bv IT, P&O, facilitair) en/of
externe autoriteiten.
Het ISMS vormt ook de grondslag voor de gang van bedrijven naar certificering op informatiebeveiligingsgebied (ISO27001, NEN7510, ISO9001).
Audit orde heeft haar jarenlange ervaringen met, en kennis van, informatiebeveiligingstrajecten,
audits en de IB-standaarden vastgelegd in een kennismodel dat de basis (blauwdruk) vormt voor elk
door haar geïmplementeerd ISMS. Door de toevoeging van semantiek in het gebruik van het WikiXL
platform, dat al jaren door ArchiXL succesvol wordt geëxploiteerd, is een gemakkelijk toegankelijk IBkennismanagementplatform gerealiseerd met diverse toepassingsmogelijkheden

ArchiXL
Is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in enterprise- en IT-architectuur, dat organisaties
pragmatisch en doelgericht helpt bij het inrichten van hun informatievoorziening. ArchiXL biedt
onder het label XL&Knowledge tevens adviezen en diensten aan op het vlak van semantiek en
kennismanagement, waaronder het WikiXL semantisch platform.
www.archixl.nl
Audit orde
Is een onafhankelijke organisatie van security- en kwaliteitsprofessionals die bedrijven en
bedrijfsonderdelen helpen om hun informatiebeveiliging op orde te krijgen. Dit middels het
ontwerpen, implementeren en auditen van managementsystemen, risico’s en beheersmaatregelen
op het gebied van gedrag-, ICT- en fysieke beveiliging.
www.auditorde.nl
Voor meer informatie of een demonstratieafspraak bel of mail Lex van Dam
lvandam@auditorde.nl
0647053874

