CERTIFICAAT
ISO / IEC 27001:2013
Informatiebeveiligingsmanagementsysteem
VINÇOTTE nv
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België
Wij certificeren dat

Approach

gevestigd te

Rue Edouard Belin, 7
1435 Mont-Saint-Guibert, België

een informatiebeveiligingsmanagementsystemen heeft ingevoerd en op peil houdt, dat conform is met de
eisen van de norm ISO/IEC 27001:2013 “Informatiebeveiligingsmanagementsystemen” voor:
Approach levert de volgende producten en diensten:
• Governance, Risk & Compliance: dit omvat CISO-as-a service, ondersteuning bij ISO/IEC 27001certificering, ondersteuning voor GDPR-compliance, bedrijfscontinuïteitsbeheer.
• Security Assessment: infiltratietests, kritische beoordelingen van beveiligingsniveau, architectuur
en 'third party'-risico's.
• Secure Development: veilig softwarebeheer, personeelsuitbreiding, methodologieën voor veilige
ontwikkeling, kritische beoordeling van de beveiligingscodes.
• Infrastructure Security: beveiliging van de cloud, systeemstabilisering, eindpuntbeveiliging.
• Operational Security: diensten bij cyber-noodsituaties, forensisch onderzoek en analyse van
malware, training en coaching, sensibilisering voor de veiligheidsreflex.
• Digital identity and trust services: oplossingen voor digitale identiteit, integratie van IAMoplossingen, elektronische handtekeningen, andere eIDAS-diensten.
• Web Application Firewall: ontwikkeling, installatie, SaaS, ondersteuning en specifieke aanpassing.
• ATLAS Assignment Manager: ontwikkeling, installatie, SaaS, ondersteuning en specifieke
aanpassing.
De producten en diensten worden aangeleverd vanuit het hoofdkantoor van Approach Belgium in
Mont-Saint-Guibert: Axis Parc – Rue Edouard Belin, 7, 1435 Mont-Saint-Guibert - België
Voor activiteiten inzake sales en pre-sales kan ook het Antwerpse verkoopkantoor van Approach
Belgium ingeschakeld worden: Rouaansekaai, 1, 2000 Antwerpen - België
De laatste versie van de “Verklaring van Toepasselijkheid” is: ref ISMS.Statement_of_applicability.v20181015.0.docx
Dit certificaat is gebaseerd op het resultaat van een audit, gedocumenteerd in het auditverslag 60696739.
Certificaatnummer: 18 IMS 009
Geldig van 26 november 2018 tot 25 november 2021
Aanvullende informatie m.b.t. de certificatiescope en de toepassing van de ISO/IEC 27001:2013 kan bij de
titularis van dit certificaat worden bekomen.
Het certificaat werd tijdens de Certificatiecommissie van 26 november 2018 toegekend met inachtneming
van het Algemeen Reglement van Vinçotte nv.

Namens de certificatie-instelling:

Daniëlla Segers
Voorzitter Certificatiecommissie

