Hoe veilig is úw website?
Verbeter de beveiliging van uw webapplicatie met onze penetratietests

“Ik weet uit mijn ervaring als ontwikkelaar
en consultant dat een veilige webapplicatie geen
vanzelfsprekendheid is. Voor veel mkb-bedrijven blijkt het
opbouwen van de juiste kennis een moeilijke opgave.
Wij hebben deze expertise in huis en delen die graag met u!”
Thijs Schoonbrood
directeur-eigenaar WhiteHats B.V.
Onze missie
Wij zetten onze deskundigheid graag in voor een digitale wereld waarin informatie veilig is
en websites betrouwbaar zijn. Het is onze ambitie om mkb-bedrijven het meest complete
beveiligingsonderzoek voor webapplicaties te bieden en ontwikkelteams optimaal te
ondersteunen met praktische tips en adviezen. Wij hebben een brede applicatiekennis en
zijn specialist in het beveiligen van webapplicaties.
Belangrijk voor u
Op de eerste plaats staat dat informatie van u en uw klanten veilig is. Zodra u de integriteit en
vertrouwelijkheid ervan niet meer kunt waarborgen, lijden u en uw klanten mogelijk schade.
Dat kan directe financiële schade zijn, maar ook een deuk in uw reputatie. Bovendien bent u
wettelijk verplicht om uw applicaties te beveiligen als u persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen
u daarbij helpen.
Zo werken wij
Onze projecten doorlopen deze fases:
1. Gesprek

6. Nazorg

We starten met een
gesprek over de aanpak
en de samenwerking.

We leren uw applicaties
kennen en onderzoeken
alle functionaliteit.

We blijven beschikbaar
voor vragen, hertests
en adviezen.

5. Overdracht
We overhandigen het
rapport en lichten de
belangrijkste punten toe.

2. Onderzoek

3. Penetratietest

4. Documentatie
We documenteren onze
bevindingen in een
uitvoerig testrapport.

We voeren alle tests
uit volgens de richtlijnen
van OWASP.

Rapportages
Wij documenteren alle geïdentificeerde kwetsbaarheden
in een helder testrapport. Onze bevindingen zijn voorzien
van oplosprioriteit, advies en classificatie volgens de
OWASP-systematiek. Rapportages stellen we op in het
Nederlands of Engels.

Rapportage
Penetratietest

Testen volgens OWASP
OWASP is een open, internationale organisatie die
ondersteuning biedt op het gebied van veilige webapplicaties.
OWASP, bekend van de OWASP Top 10, is uitgegroeid tot dé
standaard in ons vakgebied. Daarom is onze werkwijze
gebaseerd op de aanbevelingen van OWASP.

Automatische tests
We verkennen met
web security scanners.

Poortscans
We brengen serverdiensten
in kaart en checken firewalls.

Interactieve tests
We onderzoeken de
applicatie handmatig.

Beveiligingsscans
We controleren de server
met vulnerability scanners.

Code reviews
We controleren de
programmacode.

P L AT F O R M

Ssl-beoordelingen
We inspecteren de
ssl-configuratie.

C O N T A C T
Meer weten over WhiteHats? Kijk op onze site: www.whitehats.nl.
Wij staan voor u klaar om de beveiliging van uw webapplicaties te verbeteren.
Neem contact met ons op en profiteer van een introductiescan!
Torenallee 26-48
5617 BD Eindhoven
Tel: 040-7440262
info@whitehats.nl
www.whitehats.nl
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A P P L I C AT I E

Bij onze tests maken we gebruik van:

“We hebben veel dingen
geleerd die we nog niet wisten”

“De combinatie van testen en
code reviews heeft ons voor
WhiteHats doen kiezen”

“Het contact is prettig verlopen en
WhiteHats heeft geleverd waar we
om hebben gevraagd”

