Over Naq
Naq is een internationale onderneming gevestigd in Amsterdam. Het Naq team is op een
missie om cybersecurity en compliance te vereenvoudigen voor bedrijven van elke omvang.
In een wereld vol toenemende cyberdreigingen en een steeds veranderend compliance landschap maken wij cybersecurity en compliance toegankelijk, eenvoudig en betaalbaar.
Geen ingewikkelde processen, dure advocaten en onnodig jargon.

Naq zorgt voor de AVG-compliance, de cybersecurity en de privacy- en cyber
weerbaarheidstraining van uw personeel, allemaal in één handig abonnement.
Om te voldoen aan de AVG moeten bedrijven ervoor zorgen dat de gegevens van hun
klanten en werknemers veilig zijn opgeslagen en dat er stappen zijn ondernomen om het
risico op een datalek te minimaliseren. Door AVG compliance, cyber security en training te
combineren in één platform, omvat Naq alles wat nodig is om gegevens veilig te houden en
op eenvoudige wijze te voldoen aan de wet.
Het gebruiksvriendelijke dashboard van Naq maakt het voor iedereen met weinig of geen ITervaring eenvoudig om inzicht te krijgen in hun beveiligingsstatus en actie te ondernemen op
de voor hun bedrijf meest relevante security risico's. Naq maakt governance eenvoudig door
alle juridische documentatie die uw bedrijf nodig heeft om te voldoen aan de AVG
automatisch op te stellen en te updaten wanneer dat nodig is op basis van veranderende
bedrijfsprocessen of wetgeving.
Hiscox & Naq
Hiscox is een samenwerking aangegaan met Naq om het niveau van AVG compliance en
beveiliging van klanten te verbeteren en het risico en de schade van potentiële
beveiligingsincidenten te verminderen. Naq’s unieke platform is een een goede oplossing
voor AVG compliance en cyber security, speciaal ontworpen voor het MKB.
Wanneer u CyberClear by Hiscox afsluit, krijgt u een gratis consult met een van de experts
van Naq, die u zal begeleiden bij een risico inventarisatie en een AVG gap -analyse.
Bovendien kunnen CyberClear-klanten profiteren van 20% korting op alle abonnementen
van Naq, die allemaal standaard voorzien in compliance, beveiliging en training voor al uw
medewerkers.
Volgende stappen:
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met sales@naqcyber.com om uw beveiligings - en
compliance consult te boeken. Een van de Naq experts zal contact met u opnemen om uw
consultatie te regelen op een moment dat het u schikt. Na de consultatie ontvangt u een
rapport, waarin wordt aangegeven welke stappen u moet nemen om de beveiliging en
compliance van uw bedrijf aan te pakken.

De voordelen van een Naq abonnement:
Met een abonnement
● wordt u gemakkelijk en snel AVG-compliant;
● wordt uw bedrijf doorlopend beschermd tegen cyberdreigingen;
● worden al uw medewerkers getraind om zichzelf en uw bedrijf online beter te
beschermen;
● wordt ervoor gezorgd dat er in uw supply-chain veilig en in overeenstemming met de
AVG wordt omgegaan met de gegevens van uw klanten
Kenmerken van Naq:
● Alle AVG documenten worden binnen enkele minuten op maat gemaakt voor uw
bedrijf. In tegenstelling tot andere leveranciers, gaat onze docume ntatie verder dan
"one-size fits all" en wordt bijgewerkt naarmate uw bedrijf verandert en groeit.
● Naq beveiligt uw gehele supply-chain. We sturen automatisch op maat gemaakte
verwerkersovereenkomsten naar al uw verwerkers, zodat uw gegevens op
verantwoorde wijze worden behandeld. Bovendien beoordeelt Naq uw leveranciers
middels een due diligence vragenlijst, zodat u op de hoogte wordt gebracht van
potentiële kwetsbaarheden.
● Met Naq legt u eenvoudig vast welke gebruikers toegang hebben tot welke accounts
binnen uw organisatie en, nog belangrijker, op welk niveau. Verlaat iemand uw
organisatie? Trek snel de toegang tot de accounts van uw bedrijf in, zodat uw
waardevolle gegevens veilig blijven.
● Identificeer kwetsbaarheden en detecteer cyberdreigingen met Naq. Samen pakken
we de risico's aan met een op maat gemaakt cyber actieplan, en we laten het u
weten als een van uw zakelijke accounts onderdeel is geweest van een datalek.
● Meer dan 90% van de cyberaanvallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Naq
traint uw personeel op het herkennen van cyberdreigingen en het AVG -proof werken.
Met deze training en met phishing tests zorgt Naq voor awareness en controle op de
naleving van uw security beleid.
● Met uw Naq score houdt u eenvoudig bij welke documenten er nog gelezen en
ondertekend moeten worden, welke training er nog gevolgd moet worden en welke
security acties er nog uitgevoerd moeten worden door uw personeel. Zo krijgt u
100% zicht op de beveiliging en compliance van uw gehele organisatie.
Voor de volledigheid, dit is geen dienst van Hiscox. Hiscox draagt graag bij aan de
bewustwording en het verkleinen van risico´s door klanten, waaronder AVG en awareness
trainingen, door samenwerkingen zoals deze aan te gaan.

