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Versnel u cybersecurity-implementatie met een 
tool wereldwijd door professionals geaccepteerd.

Implementeer zelf de ISO 27001 & ISO 22301, en doe het gemakkelijk en 
efficiënt met onze Documentatie Toolkit. Het is gemakkelijk te begrijpen en 
af te ronden, en we leiden u door het hele proces. Beter zelfs – u zult 
slechts 10% betalen van wat een consultant u zou kosten.

In lijn met – ISO/IEC 27001 2013 herzien en ISO 22301 
2012 herzien

Format – MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013.

Taal documentatie – Nederlands. Andere populaire talen: 
Engels, Duits, Kroatisch, Portugees, Spaans.

Documentatie totaal te wijzigen? – Ja. U kunt elk document 
aanpassen door specifieke informatie in te voeren voor uw 
organisatie

Acceptabel voor ISO 27001 / ISO 22301 certificatie audit? 
– Alle documenten vereist door de ISO/IEC 27001 en ISO 
22301/BS 25999 zijn inbegrepen + ander optioneel beleid en 
procedures die doorgaans worden gebruikt

Richtlijnen – Gemiddeld 20 opmerkingen per document per 
documentsjabloon u aangevend wat in te vullen

Levering – Documenten kunnen worden gedownload direct na 
betaling; ook beschikbaar op CD

Advies inbegrepen – 2 webconferencies met een expert + 
beoordeling van of 5 documenten die u heeft ingevuld

Handleidingen inbegrepen – 1 jaar gratis toegang tot alle 
videohandleidingen en webinars on demand

Daarnaast inbegrepen – Lijs van documenten waar elk sjabloon 
is aangemerkt al verplicht of optioneel

Geoptimaliseerd voor – Kleine en middelgrote organisaties

Gratis upgrades – Binnen 12 maanden van aankoop

Leer ho deze internationale normen te implementeren zonder de 
inzet van een consultant.

U kunt rekenen op deze toonaangevende Toolkit – professionals 
in meer dan 100 landen vertrouwen hierop.

Toolkitfuncties
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