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Hudson Cybertec
Bijna dagelijks komen nieuwe cyberincidenten in 
het nieuws, vaak met een grote impact op het ge-
troffen bedrijf. Steeds verdergaande integratie en 
toenemende complexiteit van systemen introdu-
ceren nieuwe uitdagingen. Eén van deze uitdagin-
gen is de cyberveiligheid van deze systemen. Hoe 
zorgen we er voor dat systemen zoals DCS, PLC en 
SCADA omgevingen, veilig en beveiligd blijven?

meetbare verbetering van de beveiligingsstatus opleveren. Hudson 
Cybertec werkt hierbij altijd op de securitypijlers Mens, Organisatie 
en Techniek. 

Hudson Cybertec helpt bedrijven met de implementatie van de 
ISA99/IEC 62443 standaard. Deze internationale standaard zorgt er-
voor dat cyber security van de technische installaties binnen bedrij-
ven de vereiste aandacht krijgt zodat er gefundeerde beslissingen 
kunnen worden genomen. Als ISA99/IEC 62443 Subject Matter Ex-
pert ondersteunt Hudson Cybertec de ISA organisatie. Zo worden de 
ISA/IEC 62443 trainingen voor de EMEA regio door Hudson Cybertec 
verzorgd en is het bedrijf gewild spreker op internationale security 
congressen.

Hudson Cybertec onderscheidt zich van andere securitybedrijven 
door de unieke combinatie van diepgaande domeinkennis, gecom-
bineerd met ruime ervaring in security én uitgebreide expertise in 
industriële en technische automatisering. Het bedrijf is hierdoor in 
staat om in de taal van haar partners de security problematiek te 
duiden en oplossingen aan te bieden, waarbij de partners volledig 
worden ontzorgd. Hudson Cybertec is daarom uw trusted advisor én 
partner voor het verhogen van het cyber security niveau binnen uw 
organisatie.

Ook gebouw gebonden installaties, zoals gebouwbeheersystemen, 
HVAC, toegangscontrole, CCTV en inbraakbeveiligingssystemen 
staan voor dezelfde security uitdagingen. De vraag is niet langer óf u 
het doelwit wordt, maar wannéér.

Hudson Cybertec is internationaal een autoriteit op ‘t gebied van cy-
ber security en specialist in ontwerp, implementatie en monitoring 
van industriële netwerken. Het bedrijf heeft hiervoor uitgebreide 
kennis in huis en werkt samen met gerenommeerde standaardisatie 
instituten als ISA en IEC. Aan bedrijven in het industriesegment én 
aan bedrijven waar de technische installaties essentieel zijn voor 
hun bedrijfsvoering, worden gespecialiseerde diensten geleverd. 
Het portfolio omvat naast kant-en-klare diensten zoals bijvoorbeeld 
ICS Security Snapshot™, ICS Network Health Check™ en ICS Network 
Monitoring & IDS, ook maatwerkdiensten, waaronder diverse  as-
sessments, consultancy en engineeringsdiensten. Hudson Cybertec 
zorgt altijd voor kosten efficiënte maatregelen die een duidelijk 


