
pagina 1 van 1

Van:

Verzonden: dinsdag 17 juni 2008 15:39

Aan: ........

Onderwerp: RE: documenten

-De gevraagde documenten. Met je verzoek over de brancade zijn we nag mee bezig.

Document Security scan II KOA is niet bijgevoegd. Betreft een scan van het systeem van
LogicaCMG, dat KoA in 2003 heeft laten uitvoeren. Wei een bekende auteur Van GovCert ©. Er
staat Vertrouwelijk op het document, dus als je het wilt hebben, moet dat m.i. via de formele
weg. VenW vraagt dan aan BZK of ze het ter beschikking mogen stellen.

Met vriendelijke groet,

7( I !

Programmamanager

Het Waterschapshuis
pia Breestraat 59, Leiden
Postbus 130
1135 ZK Eda

www.hetwaterschapshuis.nl

Van:•••••- __•••
Verzonden: maandag 16 juni 2008 17:59
Aan:~ ;
Onderwell"p: documenten

Ik heb even teruggekoppeld met de reviewers daarnet, en daaruit kwamen nog de volgende vragen naar
boven:

Bijlage 8 bij de Europese aanbesteding mist;
Is er een beschrijving van RIES op basis waarvan Cryptomathic haar onderzoek heeft verricht?
In het overzicht is een rapport beveiligingstests I<OA opgenomen ("security scan III<OA") -- is dat

document oak beschikbaar?
RIES_designjnfo_v092.pdf mist de bijlagen;
Bij het testen van de webapplicatie missen we nu de broncode, is die al beschikbaar?

Dank!

~

5-9-2008
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Van: ,." pz_r..-
Verzonden: dinsdag 17 juni 2008 15:55

Aan: [ ~

Onderwerp: RE: documenten

Nu ook met de sources van VotingWindow. Er zijn ook configuratieparamters, images,
stylesheets etc bijgedaan om een goed beeld te geven.

Met vriendelijke groet,

.1"_~

Programmamanager

Net Waterschapsh'Uis
pia Breestraat 59, Leiden
Postbus 1.30
1135 ZK Edam

Van: lllt ~
".~1:Onden:dinsdag 17 jj,mi 2008 15:39
/.\,,'111: z~ ..'
Onderwerp: RE: documenten

De gevraagde documenten. IVlet je verzoek over de broncode zijn we nog mee bezig.

Document Security scan II KOA is niet bijgevoegd. Betreft een scan van het systeem van
LogicaCMG, dat KoA in 2003 heeft laten uitvoeren. Wei een bekende auteur Van GovCert ©. Er
staat Vertrouwelijk op het document, dus als je het wilt hebben, moet dat m.i. via de formele
weg. VenW vraagt dan aan BZK of ze het ter beschikking mogen stellen.

Met vriendelijke groet,

Programmamanager

Net Waterschapshuis
pia Breestraat 59, Leiden
Postbus .130
1135 ZK Edam

VZln••••_ •••••~
Verzonden: maandag 16 juni 2008 17:59
AZln477SP7
Onderwerp: documenten
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Ik heb even teruggekoppeld met de reviewers daarnet, en daaruit kwamen nog de volgende vragen naar
boven:

Bijlage 8 bij de Europese aanbesteding mist;
Is er een beschrijving van RIES op basis waarvan Cryptomathic haar onderzoek heeft verricht?
In het overzicht is een rapport beveiligingstests KOA opgenomen ("security scan II KOA") - is dat
document ook beschikbaar?
RIES_designjnfo_v092.pdf mist de bijlagen;
Bij het testen van de webapplicatie missen we nu de broncode, is die al beschikbaar?
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