
 

 

Mexon Technology streeft ernaar samen met haar 

partners ‘fit for purpose’ en ‘fit for future’ management  

systemen te ontwikkelen die haar klanten helpen om écht  

controle te krijgen over de beveiliging van hun informatie. 

 
Uw security uitdaging 
 
Als overheid wilt u niet dat onbevoegden, zowel van binnen als buiten uw organisatie, toegang  
krijgen tot (vertrouwelijke of privacy gevoelige) informatie. Het kunnen overnemen, manipuleren 
en misbruiken van gegevens kan ongewenste gevolgen hebben voor de organisatie die de  
gegevens had moeten beschermen maar ook voor personen die het aangaat.  
 
Honderd procent informatieveiligheid bestaat niet! Wat u wél kunt doen is ervoor zorgen dat u  
‘in control’ bent over uw informatiebeveiligingsprocessen en dat u te allen tijd kunt aantonen en  
onderbouwen in hoeverre de door u genomen maatregelen werken, effect hebben en waar u staat 
ten opzichte van de norm. Hiervoor heeft u heldere inzichten nodig. In de meeste organisaties  
bieden de aanwezige beheer- en managementtools dit onvoldoende.  
 
Overheden hebben te maken met een veelheid aan algemene en specifieke normenkaders als 
ISO2700x, BIR, BIG, DigiD en SUWI die alle dienen om de informatieveiligheid te vergroten.  
Die normenkaders kunnen inhoudelijk overlappen en meerdere overheidsdomeinen en  
verantwoordelijkheidsgebieden raken (IT en non-IT).   
 
Het beheersen van uw Information Security Management System (ISMS) is een veelomvattende 
en potentieel complexe taak. MexonInControl is hierbij een onontbeerlijke tool die  
verantwoordelijken voor informatiebeveiliging de benodigde inzichten en controle geeft.  
 
MexonInControl geeft u eenvoudig inzicht in risico’s, de volwassenheid (Opzet, Bestaan, Werking) 
van beleid, processen, procedures, maatregelen etcetera en in de effectiviteit van de door u  
genomen maatregelen. MexonInControl maakt centrale aansturing en het volgen van de Plan-Do-
Check-Act-cyclus (PDCA) rondom informatiebeveiliging eenvoudiger.  
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Uw oplossing: MexonInControl 
 
Regievoering 
MexonInControl ISMS-software is ontwikkeld 
om verantwoordelijken voor 
informatiebeveiliging, zoals de Chief Information 
Security Officer (CISO) of Information Security 
Officer (ISO), te ondersteunen bij het bewaken 
van, informeren en rapporteren over de status 
van de maatregelen en de status ten opzichte 
van de norm.  
 
Vergroot inzicht 
Via een cyclisch proces (PDCA) worden een 
risicobeoordeling, de te treffen maatregelen,  
het bewaken van de voortgang en beoordelen 
van de status van de maatregelen aangestuurd. 
Dit leidt tot inzicht in de status van het traject 
om compliancy te bereiken, te handhaven en  
tot inzicht in volwassenheid en/of werking van 
maatregelen.  
 
Procesbenadering 
MexonInControl biedt een organisatie een 
procesbenadering voor het beheersen van de 
informatiebeveiliging. Dit leidt tot betere 
controle en verminderde auditlast. Hiervoor is 
een krachtige workflow engine ingericht.  
 
‘In control’ 
MexonInControl helpt bij het voldoen aan een 
informatiebeveiligingsnorm, het compliant 
blijven aan de norm en het volledig en 
aantoonbaar 'in control' zijn over de 
informatiebeveiliging. Bovendien maakt het het 
onderhoud van de norminhoud zelf ook 
eenvoudig. 
 
Ondersteuning van normenkaders 
MexonInControl kan toegepast worden op alle 
algemene en branche specifieke normenkaders 
op het gebied van informatiebeveiliging, 
waaronder ISO27001, ISO27002, ISO28000, 
NEN7510, BIR, BIG, IBI, BIWA, SUWI, DigiD, 
etcetera (www.normenkader.nl).  
 
Security Incident Response 
Ondanks alle pogingen om privacygevoelige 
gegevens van personen en ketenpartners te 
beschermen zullen er zich toch security 
incidenten voordoen. MexonInControl is mede 
ontwikkeld om beveiligingsincidenten te 
registeren en af te wikkelen via vooraf 
gedefinieerde workflow, templates en 
escalatieprocedures.  
 
Integratie  
MexonInControl laat bestaande ICT-
beheerprocessen intact en kan door slimme 
integratie met bijvoorbeeld bestaande service 
management- (CMDB) of SIEM-systemen  
relevante data gebruiken voor analyse en 
rapportage. Dit betreft onder andere informatie 
over het applicatielandschap, de status van 
bijvoorbeeld antivirusmaatregelen, de 
voortgang van relevante IT-projecten of 
changes of security events. 
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Neem contact met ons op:                                           
sales@mexontechnology.com  

Bezoek onze website op: 
www.mexontechnology.com 
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