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Introductie
Ga ik digitaal (samen)werken in mijn organisatie makkelijker 

maken? Of maak ik het vooral veiliger? 

Het lijkt een duivels dilemma. Enerzijds wil je dat werknemers 

met één wachtwoord overal in kunnen loggen. Dat ze kunnen 

werken waar en wanneer het ze uitkomt. Anderzijds wil je er 

alles aan doen om een datalek te voorkomen. 

Zijn deze belangen wel met elkaar te verenigen? 

Het antwoord is gelukkig ‘ja’. De afgelopen jaren investeerde 

Microsoft enorm in een softwarepakket waarin gemak en veilig-

heid samenkomen.

Het resultaat is Microsoft 365. Dit platform is de oplossing die 

servers overbodig maakt en om volledig cloud-gebaseerd te 

gaan werken. Met Microsoft 365 beschik je over het beste ge-

reedschap (Office, SharePoint en Teams) om je werk te doen en 

wordt de werkplek (apparaat en) plaats-onafhankelijk. 

Productiviteit en vrijheid dus. Dat terwijl jouw organisatie, met 

de laatste oplossingen tegen nieuwe vormen van cybercrime, 

volledig ‘in control’ blijft. 

Windows-apparaten (Apple/Android deels ook) worden centraal 

beheerd en gevoelige gegevens worden beschermd. Microsoft 

365 is een totaaloplossing en biedt zowel gebruikers als jouw 

organisatie veel voordelen. Goede redenen om over te stappen 

naar Microsoft 365!

In deze whitepaper vertellen we je meer over de functionalitei-

ten die je krijgt met de populairste en meest toegepaste edities 

van de Microsoft 365 Business-licenties, en waarom deze zo 

waardevol zijn.

Veilig en productief ondernemen met Microsoft 365
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Microsoft 
365 Business 

Standard 

Microsoft 
365 Business 

Premium 

Kosten per gebruiker € 10,60 € 16,70

Maximum aantal gebruikers 300 300

Office programma’s
Installatie en (online) gebruik van populaire programma’s als Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote en Access • •

Email en kalender E-mailen en agenda beheren via Outlook en Exchange Online
V (50gb 

data)
V (50gb data)

Microsoft Teams
Samenwerkingsplatform voor chatten, videobellen en samenwerken 

rondom projecten of klanten • •
Bestanden opslaan in de 

cloud

Sla je bestanden op in de Microsoft OneDrive, een ‘online harde schijf’ 

waarmee je overal en altijd bij bestanden kan
1 TB data 1 TB data

Social, Video, Sites Yammer, Sharepoint Online, Planner • •
Beveiliging tegen externe bedreigingen

Advanced Threat Protection 

– Safe Links
Automatische herkenning van kwaadaardige links in e-mails •

Advanced Threat Protection 

– Safe Attachments
Automatische bescherming tegen kwaadaardige bijlages van e-mails •

Office Message Encryption
Versleuteling van berichten en beveiliging tegen doorsturen door 

ontvangers •

Advanced Threat Protection 

– Anti Phishing

Automatische herkenning van, en waarschuwing voor, ‘neppe’ afzenders 

met mogelijk kwaadaardige bedoelingen •

Identiteitscontrole

Multi-factor Authentication
Gebruikers krijgen bij het invoeren van hun (e-mail)wachtwoord een code 

via SMS om te verifiëren dat er veilig ingelogd wordt. •
Single Sign On Via één wachtwoord veilig inloggen bij meerdere (Office) applicaties •
Self-service password reset

Gebruikers resetten zelf hun wachtwoord als ze deze vergeten zijn, 

zonder dat ze hiervoor langs de IT-beheerder gaan •

Conditional Access

Automatisch blokkeren van inlogpogingen bij bepaalde signalen 

(bv. onverklaarbare inlogpoging vanuit het buitenland of gebruik van 

openbaar WiFi netwerk)
•

Beheer van (mobiele) apparaten

Microsoft InTune
Op afstand beheren van alle (mobiele) apparaten in de organisatie, om zo 

de veiligheid te garanderen. •

Windows Autopilot
Automatisch configureren van nieuwe apparaten, waardoor werk bij IT-

afdeling afneemt. •
Bescherming van documenten

Information Protection
Automatisch voorkomen dat gevoelige documenten gedeeld worden met 

personen buiten de organisatie. •
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Beveiliging tegen externe 
bedreigingen
Cyberaanvallen zijn al lang niet meer werk van jongens die als 

‘leuke uitdaging’ een bedrijfsnetwerk lamleggen. Achter de mo-

derne aanvallen gaan geslepen criminelen schuil, die organisa-

ties afpersen voor serieuze bedreigingen. Ook de zogenaamde 

CEO-fraude neemt toe, waarbij criminelen zich met een nage-

maakte e-mail voordoen als manager die opdracht geeft voor 

grote betalingen. 

Veel van deze bedreigingen bereiken organisaties via e-mails 

met verdachte afzenders, links of bijlagen. Om je hiertegen te 

wapenen ontwikkelde Microsoft Advanced Threat Protection 

(ATP). Dit is een techniek die automatisch alle e-mails scant en 

zo gevaarlijke signalen herkent. 

Identiteitscontrole
Gebruikersnaam, wachtwoord, inloggen. Hartstikke veilig toch? 

In de basis wel. Maar hoe weet je nou zeker dat het geen hacker 

is die inlogt met gestolen gegevens? Hier komt identiteitscontro-

le kijken. Aan de hand van meerdere variabelen controleert 

Microsoft of deze inlogpoging wel legitiem is. Bevindt de inlog-

ger zich bijvoorbeeld wel in Nederland? Welke internetverbin-

ding wordt er gebruikt? 

Om extra zekerheid te krijgen gebruik je zogenaamde Multi-Fac-

tor Authentication. Hierbij ontvangt een werknemer tijdens het 

inloggen bijvoorbeeld een SMS met een code, die ingevuld 

moet worden om door te mogen. Zo hebben hackers niets aan 

gestolen wachtwoorden zonder gelijktijdige toegang tot de 

bijbehorende telefoon. 

Gelijktijdig met deze extra handeling voor gebruikers verhoogt 

Microsoft ook het gemak. Zo kan men nu zelf een wachtwoord 

resetten zonder tussenkomst van IT. Ook het zogenaamde 

Single Sign On neemt in populariteit toe. Ben je eenmaal veilig 

ingelogd? Dan kan je zo snel schakelen tussen allerlei online 

(Microsoft/Office) applicaties, zonder dat je hier telkens een 

apart wachtwoord voor hoeft in te vullen. Handig!

Veilig en productief ondernemen met Microsoft 365
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Beheer van (mobiele) apparaten
We werken al lang niet meer (alleen) op een vaste computer 

in ons kantoor. Sterker nog, we werken vaak al niet eens meer 

(alleen) op apparaten ‘van de zaak’. Thuis, onderweg of op kan-

toor werken we op onze laptop, tablet of smartphone. En krijg je 

geen toptelefoon van de baas? Dan gebruik je toch gewoon je 

eigen smartphone. 

Door deze wildgroei aan apparaten, en de vele internetverbin-

dingen die we overal gebruiken, krijgt IT-beveiliging een hele 

nieuwe dimensie. 

Om deze reden zet Microsoft stevig in op Mobile Device 

Management. Met deze oplossingen beheer je, op afstand, 

welke apparaten jouw collega’s zakelijk gebruiken. Je ziet of 

deze veilig zijn, en je onderneemt passende acties als dit niet 

zo is. Denk bijvoorbeeld aan het ‘gedwongen’ updaten van 

antivirussoftware of het op afstand wissen van gegevens op een 

gestolen apparaat. Als jij toelaat, of überhaupt ziet, dat mede-

werkers meerdere (privé)apparaten gebruiken bij hun werk dan 

is dit een essentiële veiligheidsmaatregel. 

Bescherming van documenten
Door alle berichten over hackers, cyberspionage en misleidende 

e-mails zijn we geneigd te denken dat de grootste bedreiging 

van buiten onze organisatie komt. Dit beeld moeten 

we bijstellen. De meeste datalekken ontstaan nog altijd door 

onoplettendheid en nalatigheid van het eigen personeel. 

Een veelvoorkomende ‘blunder’ is het per ongeluk aanschrijven 

van de verkeerde persoon bij het e-mailen van gevoelige 

informatie. Door het automatisch aanvullen van e-mailadressen 

in Outlook schrijf je zo per ongeluk ‘de Johan bij de klant’ in 

plaats van ‘de Johan op je eigen afdeling’ aan. 

Een eerste stap in de goede richting is het delen van bestanden 

via bijvoorbeeld OneDrive en Teams (nu al standaard beschik-

baar in Office 365). Hierbij geef je mensen toestemming om 

bestanden in te zien, maar kan je deze ook weer intrekken. Dit 

geeft al meer controle, want een verzonden e-mail laat zich niet 

terughalen. 

Veilig en productief ondernemen met Microsoft 365



Een belangrijke tweede techniek is nu standaard onderdeel 

van Microsoft 365 – Information Protection. Hiermee kan je per 

bestand een ‘vertrouwelijkheidsniveau’ instellen en beperkingen 

opleggen zoals ‘niet kopiëren’ en ‘niet doorsturen’. Zo regel je 

eenvoudig dat documenten niet naar iemand buiten de 

organisatie verzonden worden, of alleen gelezen mogen worden 

door het eigen hoger management.

Productiviteit 
Microsoft 365 zet de ‘traditionele’ manier van werken definitief 

op z’n kop. Veel dagelijkse taken op kantoor worden op een 

zeer ouderwetse manier uitgevoerd. Simpelweg omdat we niet 

beter weten. Hier liggen met de toepassing van Microsoft 365 

enorme kansen.

Gelijktijdig bestanden bewerken: met Microsoft 365 kan ieder-

een, gelijktijdig¸ in een document werken. Je ziet precies welke 

collega welke aanpassingen doet. Volledig live. Wanneer collega 

Stefan typt, ziet Alex onmiddellijk op zijn scherm wat er geschre-

ven wordt.

Eerdere versies van een bestand terughalen: Met het versiebe-

heer in Microsoft 365 worden wijzigingen automatisch bijgehou-

den in aparte versies van een document. Zo grijp je snel terug 

naar een eerdere versie. Het risico op fouten neemt hierdoor af 

en je kan precies terugkijken hoe de definitieve versie van een 

bestand tot stand is gekomen. 

Delen en doorsturen van documenten: Binnen veel organisaties 

grijpen werknemers naar tools zoals WeTransfer, DropBox of 

Google Apps. Handig toch? Dat is het zeker. Maar echt veilig is 

het niet. Met Microsoft 365 geef je als verzender exact aan wie 

een bestand mag bekijken of downloaden. Als verzender van 

het bestand heb je alle controle.

Tijdelijke werknemers op weg helpen: Hier laat Microsoft Teams 

echt haar kracht zien. Binnen het aangemaakte Team vinden 

leden (flexibele en vaste medewerkers) alle bestanden rondom 

het project of de afdeling. Project afgerond, klus ten einde? 

Je haalt gebruikers ook net zo makkelijk weer uit het Team, 

waardoor je bestanden veilig achterblijven. 

Voor de meeste beslissingen ‘fysiek vergaderen’: 

Moderne en milieubewuste bedrijven zetten stevig in 

op ‘locatie-onafhankelijk werken’. De Meetings 

functionaliteit in Microsoft Teams is hiervoor ideaal. 

Direct vanuit je Team plan je vergaderingen in met 

alle relevante teamleden. Met één klik maak je van 

een meeting een video-call, zodat iedereen op 

afstand mee kan doen.

E-mail al ruim twintig jaar als basis van onze 

zakelijke communicatie: Dit is enerzijds de kracht. 

Iedereen snapt hoe het werkt. Maar het heeft ook 

nadelen. Door eindeloze e-mailtjes te vervangen voor 

snelle chat-gesprekken ontstaat een snellere en 

dynamische manier van communiceren. Door interne 

en externe stakeholders samen te brengen in een 

Team wordt de samenwerking sneller, eenvoudig en 

vooral transparanter. 

Persoonlijk contact zoeken: Het menselijke contact 

maakt ons werk leuker en gezelliger. Regelmatig even 

langslopen bij je collega’s is goed voor de sfeer en de 

motivatie. Maar deze tripjes naar een andere afdeling 

zijn tijdrovend. Met Microsoft Teams check je eenvou-

dig of iemand ‘online’ is, en ga je pas lopen als het 

echt zin heeft. Simpele vragen stel je gewoon via de 

chat. Is iemand thuis aan het werk, of op een andere 

locatie? Via de (video)belfunctionaliteit maak je een 

gesprek meteen een stuk persoonlijker.

WhatsApp als zakelijk kanaal: Handig, maar ook 

gevaarlijk. Privételefoons van gebruikers staan 

vaak vol met gevoelige data of oud-collega’s lezen 

nog mee met jullie interne appjes. Microsoft Teams 

is één van de weinige zakelijke systemen dat zo 

gebruiksvriendelijk is dat werknemers zonder moeite 

WhatsApp inruilen voor Teams. Dit gemak wordt 

gecombineerd met veiligheid en controle. 

Als manager beheer je precies wie bij welke Teams 

en bestanden kan. Ex-werknemers haal je eenvoudig 

uit groepen, waarmee ze niet meer bij gevoelige 

data komen.

Veilig en productief ondernemen met Microsoft 365 6
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Klaar voor de volgende stap?
Veel mkb-organisaties draaien naar alle tevredenheid op 

Microsoft 365 Business Standard al dan niet in combinatie of 

juist alleen maar met een eigen file- en mailserver. Dit is dan ook 

het ideale startpunt voor het verhogen van de productiviteit in je 

organisatie.

Maar volstaat het nog wel? Het aantal gevallen van cybercrime 

neemt schrikbarend toe. En steeds vaker is het MKB slachtoffer. 

De tijd dat je aan simpele anti-virus software, een firewall en af 

en toe back-uppen genoeg had is simpelweg voorbij. 

Hoe nu verder? 
Microsoft 365 biedt een complete cloud-gebaseerde ICT-werk-

plek en -infrastructuur. Eigen server(s) zijn daardoor niet meer 

nodig of worden overbodig, dat betekent lagere infrastructuurin-

vesteringen. Met Microsoft 365 worden medewerkers productie-

ver, zijn bedrijfsgegevens goed beschermd en heeft de 

organisatie grip op ICT-kosten.

Dit wordt gerealiseerd door de kans op datalekken te verkleinen 

met ingebouwde beveiliging voor het opslaan en delen van 

bestanden, versturen van e-mail en gebruikersapparaten. 

Zelfs het gebruik van verschillende type apparaten zoals een 

smartphone, tablet en computer wordt ondersteund.

Met deze serie whitepapers hebben we hopelijk geïnspireerd en 

geholpen om hierin een goed afgewogen keuze te maken. 

Klaar voor de volgende stap?
Neem voor meer informatie contact op met Brisk ICT, en ontdek 

hoe je eenvoudig overstapt naar Microsoft 365.

Veilig en productief ondernemen met Microsoft 365
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Alles werkt samen
Uw organisatie is voortdurend in beweging. 
Het is de manier om scherp en concurrerend te 
blijven. Medewerkers leren en ontwikkelen zich, 
op en buiten de werkplek. Ze communiceren 
met elkaar en met opdrachtgevers. 
Uw kantoorautomatisering moet dat zo goed 
mogelijk ondersteunen. Daarbij hebben ict-mid-
delen een eigen dynamiek. Nieuwe systemen, 
platforms en apparaten.  

Dat alles vraagt om een ict-dienstverlener die 
begrijpt wat er speelt, en die dingen niet 
moeilijker maakt dan nodig is. Brisk ICT is zo’n 
dienstverlener. We beschikken over jarenlange 
ervaring, brede deskundigheid en crossplatform 
expertise. Onze werkwijze gaat niet uit van wat 
technisch allemaal kan, maar wat past bij uw 
organisatie.

Brisk ICT biedt beproefde 
automatiseringsoplossingen,
in samenspraak met u.
Flexibel, pragmatisch en 
kostenbewust. 
Een optimale afstemming van 
mensen en middelen staat 
steeds centraal.
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