
 

 

Data Inbreuk Verlies Client 

Risico in Beeld 

Structurering van de risico’s 

Het Privacy Impact Analyse diagram gee� overzicht in de risi-

co’s en hoe deze beheerst worden. Nieuwe inzichten komen 

vaak aan het licht !jdens BowTie sessies, welke niet eerder 

geïden!ficeerd waren door andere methodes. 

Baseer beslissingen op Risico scenario’s 

Analyseer en des!lleer zwakke plekken in het management 

systeem door PIA-scenario’s inzichtelijk te maken. Maak pas-

sende risico-gebaseerde verbeterplannen om effec!ef om te 

gaan met risico’s op het gebied van de privacy wetgeving.  

Risico communica�e & visualisa�e 

Het BowTieXP diagram is ideaal voor het communiceren van 

de risico’s. De risico’s zijn eenvoudig te begrijpen door de visu-

ele aard van het diagram. BowTieXP hee� veel op!es om het 

diagram aan te kunnen passen aan elke laag van de organisa-

!e.  
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WAT IS EEN BOWTIE 

Een BowTie is een diagram dat het risico waarmee u 

omgaat, visualiseert in één makkelijk te begrijpen 

a>eelding. Het diagram is vormgegeven als een vlin-

derdas, waardoor het verschil tussen proac!ef en re-

ac!ef risico management duidelijk wordt. De kracht 

van een BowTieXP diagram is dat het een samen-

va?ng van verschillende risico-scenario’s in één enke-

le a>eelding laat zien. Kortom, het gee� een eenvou-

dige, visuele weergave van het risico, welke op een 

andere manier moeilijk uit te leggen is.   
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Risico in Beeld 

Groepsbewerking 

Wijzig meerdere elementen tegelijker!jd met groeps-

bewerking voor  consisten!e in uw BowTie en gebruiksgemak.  

Kwaliteitscontrole 

Is uw risico analyse afgerond? De kwaliteitscontrole verstrekt 

een lijst met controle checklists om te kijken of u echt klaar 

bent met uw BowTie-PIA. 

Zoek & vind 

Zoek door meerdere risico analyses die gebaseerd en voor u 

geïmplementeerd zijn op basis van de ISO normen 27001, 

31000 en de NEN 7510 en vind precies wat u nodig hee�. 

Vergelijk BowTies 

Alle elementen in BowTieXP kunnen worden vergeleken om de 

verschillen in een visueel overzicht weer te geven.  

Aangepaste terminologie 

Het is van belang om terminologie consistent te gebruiken. Elk 

label in de so�ware kan aangepast worden om aan te sluiten 

bij de terminologie van uw organisa!e. 

Importeer Excel informa�e naar BowTieXP 

Bestaande informa!e in Excel kan eenvoudig geïmporteerd 

worden. Kopiëren-plakken is niet meer nodig.   

Rapportage 

BowTieXP hee� een veelvoud aan sterke standaard rapporten 

om op de gewenste manier de informa!e te exporteren.  
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WAT IS EEN BOWTIE  

Een BowTie is een diagram dat het risico waarmee u 

omgaat, visualiseert in één makkelijk te begrijpen 

a>eelding. Het diagram is vormgegeven als een vlin-

derdas, waardoor het verschil tussen proac!ef en re-

ac!ef risico management duidelijk wordt. De kracht 

van een BowTieXP diagram is dat het een samen-

va?ng van verschillende risico-scenario’s in één enke-

le a>eelding laat zien. Kortom, het gee� een eenvou-

dige, visuele weergave van het risico, welke op een 

andere manier moeilijk uit te leggen is.   

Inova�eve kenmerken 

Het interac!eve en gebruiksvriendelijke diagram is kenmerkend 

voor BowTieXP.  

Krach�ge filters 

BowTieXP laat u filteren op allerlei criteria binnen de privacy wet-

geving. Slechts een paar klikken en uw PowerPoint presenta!e is 

klaar, aangepast op de doelgroep. 

Visualisa�e van management systemen 

Visualiseer het management systeem in een BowTie risico analy-

se diagram. Ontdek meer over de risico’s door kennis en informa-

!e in de context van een BowTie diagram te plaatsen. 

Lichtgewicht, eenvoudige installa�e 

BowTieXP is ontwikkeld voor onmiddellijk gebruik op organisa!e-

netwerken vanwege de eenvoudige installa!e. 

Koppel documenta�e 

Maak uw documenta!e zoals standaarden en procedures zicht-

baar en toegankelijk door ze te koppelen aan de BowTie 


