
De beveiligingsscan Trust Guard maakt niet alleen
mogelijke beveiligingsproblemen inzichtelijk, maar
helpt u ook juridisch bij het aantonen dat u maatregelen
heeft genomen om uw klantgegevens te beschermen.

NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID

Hoe veilig is uw website?

Beveiligingslekken
opsporen
Trust Guard is een cloud-
oplossing voor het opsporen
van beveiligingslekken in uw
website. Gevonden fouten
worden geclassificeerd en
toegelicht in een overzichtelijk
en begrijpelijk dashboard en
voorzien van verwijzingen naar
een oplossing.

Voldoen aan
specifieke eisen
Door de scan frequent te laten
draaien, verzekert u zichzelf
van een extra hulpmiddel om
te blijven voldoen aan
standaarden zoals PCI DSS,
ISO27001, HIPAA, SOX,
OWASP en de AVG/GDPR-
wetgeving.

Meer verkeer = 
meer conversie
Nadat de scan succesvol is
afgerond, kunt u een 
Trust Guard keurmerk op uw
site plaatsen. Uw klanten zien
dat u serieus werk maakt van
gegevensbeveiliging en hun
vertrouwen zal toenemen.

Het Trust Guard dashboard Het Trust Guard keurmerk



ISO27001

De ISO27001 norm bevat meerdere aspecten inzake
informatiebeveiliging, waaronder systeem- en software
ontwikkeling en onderhoud. Het behouden van de ISO27001
certificering is een continu proces.

Trust Guard helpt bij het inventariseren van de beveiligings-
risico's die u loopt volgens deze standaard en stelt u
oplossingen voor.

PCI DSS

De PCI DSS standaard is ontwikkeld door de belangrijkste
creditcardorganisaties. Het doel is om de controle over
kaarthoudergegevens te vergroten en om creditcardfraude
te verminderen. 

De vulnerability-scan van Trust Guard wordt uitgevoerd door
een PCI Security Standard Council goedgekeurd scanbedrijf
en zal samen met de zelfbeoordelingsvragen-lijst (SAQ) de
PCI-conformiteit voor niveau 2, 3 en 4 bewijzen.

AVG/GDPR

De AVG/GDPR wetgeving reguleert hoe bedrijven om dienen
te gaan met persoonlijke gegevens, technisch en organisa-
torisch. De wet wordt sinds mei 2018 gehandhaafd.

De Trust Guard scan kijkt of uw website en/of netwerk veilig
is. Het rapport dat u hiervan kunt maken kunt u gebruiken om
aan te tonen dat u er alles aan doet om te voldoen aan de
AVG/GDPR.

HIPAA

De Health Insurance Portability and Accountability Act regelt
privacybescherming voor de zorgsector. In de Act worden
normen ten aanzien van informatiebeveiliging beschreven,
waarbij procedurele, technische en fysieke
beveiligingsmaatregelen worden voorgesteld.

Met de Trust Guard scan worden kwetsbaarheden
gesignaleerd en oplossingen voorgesteld. Daarnaast biedt
het HIPAA rapport ondersteuning om aan te tonen dat u er
alles aan gedaan heeft om gegevens te beveiligen.

De SOX-standaard is afgeleid van de Amerikaanse
wetsvoorstellen van de senatoren Paul Sarbanes en
Michael Oxley. De wet is vooral bedoeld voor grote
bedrijven die hun eigen software ontwikkelen en gebruiken.
Doel van de wet is om fraude te voorkomen.

Het Trust Guard SOX-rapport biedt inzicht in interne en
externe kwetsbaarheden.

SOX 

OWASP

De missie van Open Web Application Security Project is de
beveiliging van software inzichtelijk te maken, zodat
individuen en organisaties weloverwogen beslissingen
kunnen nemen over hun beveiliging.

De beveiligingsscan van Trust Guard scant meerdere
kwetsbaarheden en kan een rapport genereren met
bevindingen op basis van de OWASP Top 10.

Iedere branche eigen veiligheidseisen
De bescherming van persoonsgegevens komt steeds meer in de belangstelling te staan. Was het in het verleden
de financiële branche die zich bekommerde om de gegevens van kaarthouders, tegenwoordig vinden alle
branches dat er zorgvuldig en veilig omgegaan moet worden met de data van klanten, burgers of patiënten. Zij
zijn hier dan ook zelf mee aan de slag gegaan, waardoor er verschillende beveiligingsstandaarden zijn ontstaan. 



Referenties

Cloudoplossing, geen software

Scanresultaten binnen 1 werkdag

Security rapportages PCI DSS, OWASP, AVG/GDPR, ISO27001,

HIPAA, SOX

Prijs op basis van scanfrequentie en aantal websites

Abonnement inclusief kortingen mogelijk voor 1, 2 of 3 jaar

Trust Guard keurmerk, zonder extra kosten

Voordelen

Gratis testen?
Maak nu een gratis testaccount aan op onze site: www.trustguard.eu
Voor vragen kunt u ons mailen op support@trustguard.eu

B2U Trust Guard partner:

IAP New Deal B.V.
Van Heemstraweg 53
6651 KH  DRUTEN

+31 6 283 579 87
cs@i-a-p.eu

Over ons

Sinds 2001 heeft Business to You
(B2U) bewezen een betrouwbare
partner te zijn op het gebied van
payments en security. 

Wij helpen voetbalclubs, bijna alle
Nederlandse gemeenten, hospitality
bedrijven, retail en grote commerciële
bedrijven bij het vinden van de juiste
betaal- en beveiligingsoplossing.

Ons motto is om met een klein team,
groot te zijn in kennis, service en
bereikbaarheid. 

B2U is partner en distributeur van
Trust Guard voor heel EMEA.


