
WE ARE FUNDAMENTS.
YOUR EXPERT PARTNER 
IN CLOUDS.



Wij zijn Fundaments, de vrijdenkende Expert in Clouds. Met ons team van 40 experts borgen wij de mission-
critical Cloud-based processen en activiteiten van ICT-dienstver leners, software-ontwikkelaars en grootzakelijke 
organisaties. Dit doen we op basis van 100% betrouwbare en hoogwaardige Cloud-oplossingen en -diensten.

WIJ ZIJN FUNDAMENTS

GO BEYOND. BE THE BEST.



BOUWEN OP  
GRENS VERLEGGENDE  
KWALITEIT
Mission-critical Cloud-vraagstukken worden steeds specialistischer, complexer en  
kapitaalintensiever. Om voor ieder specifiek vraagstuk 100% betrouwbaarheid te kunnen 
garanderen is alleen het beste goed genoeg. 

Dat betekent hoogwaardige technologische oplossingen, maatwerk, bijpassende services en soms ook het challengen van  
de status quo en het verleggen van grenzen. Onder het motto: ‘u draait, wij vragen’, beginnen we ieder traject bij het goed 
analyseren van de vraag achter de vraag. We trekken nooit zomaar een standaardoplossing uit de kast, maar zijn kritisch op  
wat ons gevraagd wordt.

GO BEYOND. BE THE BEST.



FACTS & FIGURES

Onze datacenters 
zitten door heel 
Nederland

40  

fulltime employees

HOOFDKANTOOR  

Enschede

OPGERICHT  
2000

ISO  

gecertificeerd

100%  

compliant

100%  

beschikbaar

De kern van uw succes vraagt om het beste fundament.

Fundaments is in 2000 opgericht in Enschede. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
meer dan 40 medewerkers en kunnen we met trots zeggen dat we ISO-gecertifi-
ceerd en 100% compliant en beschikbaar zijn.

GO BEYOND. BE THE BEST.



SECURITY SCANS
Dé manier om uw security status te laten controleren

GO BEYOND. BE THE BEST.



KWETSBAARHEDEN 
EENVOUDIG IN KAART

Door middel van de Security Scan wordt uw omgeving 
vergeleken met een up-to-date database waarin alle 
bekende kwetsbaarheden staan. Zo worden risico’s 
en bedreigingen voor uw diensten, websites of 
IP-adressen vroegtijdig gesignaleerd. Deze inzichten 
helpen u om met doelgerichte maatregelen mogelijke 
problemen te voorkomen. 

Hiernaast staat een voorbeeld van hoe dit in kaart 
wordt gebracht. 

GO BEYOND. BE THE BEST.



MAXIMAAL INZICHT

Een Security Scan is duidelijk, simpel en geeft u een helder 
overzicht van uw huidige securitystatus. Fundaments levert 
een eenvoudig te begrijpen rapportage, waarbij onze  
consultants een beoordeling geven over de resultaten.  
Zo weet u direct hoe veilig uw omgeving is en kunt u  
passende maatregelen nemen om de beveiliging waar 
nodig te verbeteren.

Bent u benieuwd hoe zo’n rapportage eruit ziet?  
Klik dan hier voor een demo-rapportage.

GO BEYOND. BE THE BEST.

https://fundaments1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_keizers_fundaments_nl/ET4SfqOl2JFKmWErP2gR33kBfkWqiqcFc3xbfeDVNFZTbg?e=d5MKSf


De dienst wordt geleverd voor een vast bedrag per Security 
Scan. U kunt daarnaast kiezen voor onze dienst F-Secure 
Radar om periodieke Security Scans uit te laten voeren.  
Een Security Scan kan uitgevoerd worden wanneer u wilt, 
zodat u altijd maximale flexibiliteit behoudt.  
 
Zo houdt u niet alleen grip op uw security,  
maar ook op de kosten. 

FLEXIBEL AFREKENMODEL

GO BEYOND. BE THE BEST.



QUICK SCAN VS. ADVANCED SCAN

QUICK SCAN

●  Duidelijk en simpel overzicht van huidige 
securitystatus

● Biedt inzicht in te nemen maatregelen
● Snelle, eenvoudige scan
● Portscan
● Webscan

ADVANCED SCAN

● Uitgebreid inzicht in huidige securitystatus
● Biedt inzicht in te nemen maatregelen
● Handmatige controles
● Portscan
● Webscan
● Persoonlijk contact
● Afgestemde planning
● Uitgebreid testrapport met evidence
● Controle op OWASP top-10

GO BEYOND. BE THE BEST.



● Maximale zichtbaarheid van alle kwetsbaarheden 
● Security Scan op basis van de meest actuele ontwikkelingen en inzichten
● Een gebruiksvriendelijke en persoonlijke rapportage 
● Snel inzicht in potentiële bedreigingen
● Adequate signalering van risico’s
● Advies op maat 
● Onafhankelijke beoordeling van uw omgeving 
● Maximale transparantie vergemakkelijkt compliance 
● Vaste prijs per type Security Scan 
● Keuze tussen Quick Scan en Advanced Scan

DE VOORDELEN VAN SECURITY 
SCANS OP EEN RIJ

GO BEYOND. BE THE BEST.



MEER GRIP OP 
UW SECURITY?

Wilt u ook maximale grip op uw security? Onze experts 
vertellen u graag hoe u uw beveiliging verder kunt aan-
scherpen met Security Scans. 

Neem contact met ons op via info@fundaments.nl 
of bel naar 088 4 227 227. 

GO BEYOND. BE THE BEST.


