”Der er ingen tvivl om, vi har valgt den
rigtige partner til implementering af
Informationssikkerhedsledelsessystemet og
vores ISO27001 certificering.
Siscon favner bredt
og støtter os i alle faser af projektet.”
Bo Skadkær, Quality Manager fra Teracom

Synes du det er dyrt - 120 kr. om dagen for effektiv compliance?
"Vi har "bare" brug for et værktøj, der kan hjælpe os med compliance af
[INDSÆT SELV DIN REFERENCERAMME] for din virksomhed
"Vi synes 43.900 kr. om året, er for dyrt for et værktøj, til at understøtte complianceopgaven"
Udtalelser i stil med denne hører vi ofte.
Men som kunde hos Siscon får du altså ikke ”bare” et complianceværktøj, som kan gøre dig f.eks. GDPRcompliant eller hjælpe dig med informationssikkerhed.
Nej.... du styrker din position i tæt samarbejde med Siscons konsulenter og skaber kulturforankring, kvalitet,
værdifuld dokumentation i ControlManager™ og viden til at skabe strategisk værdi i din virksomhed.
Book et møde for at høre, hvordan vi sammen kan styrke din position.

Informationssikkerhed og GDPR compliance
- 2 sider af samme sag
Vi hører alle dagligt om cyberangreb, CEO fraud, hacking, lemfældig omgang med persondata,, som alt
sammen er kritisk for jeres virksomhed og i visse tilfælde for datasubjektet.
Sikkerhedshændelser eller databrud forekommer i alle virksomheder i større eller mindre grad. Der er blot
forskel på, de virksomheder der har kendskab til det, og de virksomheder der IKKE er vidende om det.
Om du ved, hvilke sikkerhedshændelser du har eller ej....
.... er det langt mere relevant, hvilke strategiske og forretningsmæssige fordele du får, når du har styr på Dataog informationssikkerhedsdokumentation.
Strategisk fokus på Data-og informationssikkerhed giver bl.a.:
- Klare regler for medarbejdere på tværs af virksomheden
- Ledelsen kendskab til kritiske og forretningsmæssige risici
- Kendskab til risici for datasubjektet, så du kan reagerer optimalt indenfor 72 timer
- Effektiv genetablering ved brud
Kontakt Siscon for at høre, hvordan vi kan styrke din position.

Gør som Teracom, brug ControlManager™ til andet end ISO27001
For Bo Skadkær, Quality Manager fra Teracom var det en ISO27001-certificering, der var udgangspunktet
for samarbejdet med Siscon, men som så mange andre, så Bo flere fordele ved brugen af ControlManager™.
"Allerede nu bruger vi ControlManager™ til andet end ISO27001, nemlig til ISO9001, og senest GDPR
compliance hvor ControlManager™ hoster hele vores kvalitetsledelsessystem" - Bo Skadkær
For Bo og Teracom har samarbejdet betydet, at han ikke kun nøjes med at fremvise dokumentation af
ISO27001 til topledelsen og men at han pludselig har et fuldt overblik over både informationssikkerhed og
kvalitetsledelse i hele virksomheden.

ISO27001 certificeret på bare 9 måneder.....
Teracoms ISO27001 certificeringen er en realitet.
De har "spist elefanten i små bidder" fra marts 2018 og har netop
fået deres ISO27001 certificering i januar 2019.
Står du også overfor en ISO27001-certificering? Eller ønsker du, at
få sparring på ISO27001 som referenceramme?
Siscon understøtter din proces - kontakt os

Åbn op for nye strategiske veje
Få overblik og mulighed for at for åbne nye strategiske veje.
Book et uforpligtende møde, hvor du får vist hvilke muligheder din virksomhed har for effektiv compliance der
giver kulturforankring og strategisk fokus - for bare 120 kr. om dagen.
Efter mødet tilbydes du 5 timers gratis konsulentsparring svarende til 7.250 kr. ved køb af licens af
ControlManager™ og 50 timers klippekort.

Book et uforpligtende møde og få 5 timers gratis konsulentsparring
OBS: Tilbuddet er gældende til den 31. marts 2019, såfremt du booker et møde inden 31. januar 2019. Tilbuddet kan ikke kombineres med
andre rabatter.

Med venlig hilsen
Team Siscon

