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IS JOUW ORGANISATIE VEILIG?
 

Cyberdreigingen zijn een groot risico voor elk bedrijf

Ben jij beschermd tegen phising, malware en datalekken, 
de drie meest voorkomende veiligheids dreigingen? 
Het is goed mogelijk dat het nog niet het geval is....

E-mail

van de medewerkers 
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Cost of a Data Breach Study
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(ref. P35 of Security PlayBook

Het duurt gemiddeld 7 maanden om
een security incident te ontdekken,
en nog eens 80+ dagen om het op te
lossen. Genoeg tijd om schade op 
te lopen.

4 Minuten
Email aanval

gestart

287 Dagen
Van inbreuk tot

ontdekking

311 Dagen

Schade beperking

*Source: 2021 IBM

Ken je krachten... en zwakheden

Weet jij wie er toegang heeft tot je
bestanden?

Is jou data beveiligd ongeacht
op welk apparaat je werkt?

Kun jij potentiële dreigingen snel 
detecteren en hierop reageren?

Heb je inzichten in welke gevoelige
informatie extern gedeeld kan of mag
worden?

Werk Veilig met Cloud Life & Microsoft 365

Gebruikers- en
toegangbeheer

Bescherming tegen
dreigingen

Versleuteld e-mailen Inzicht en grip op
security

Bescherm de
identiteit van

gebruikers en beheer
toegang tot jouw data.

Bescherm tegen
dreigingen en herstel

snel indien je bent
aangevallen.

Weet zeker dat
documenten en emails
alleen ingezien worden

door wie jij wilt.

Krijg inzicht en grip op
je veiligheidsniveau. 

Defender for cloud apps

Wij kunnen helpen: De Cloud Security Scan

Defender for endpoint

Inzicht en Assessment
Wij geven op een unieke manier inzicht in

jullie online veiligheid, identificeren security

risico's en stellen een plan op om een

gegarandeerde en continue veilige manier

van werken te komen.

Van plan naar uitvoer
Je leert hoe de security onderdelen van Microsoft

365 gebruikt kunnen worden binnen jouw omgeving,

en we prioriteren de implementatie van belangrijkste

onderdelen op basis van jouw behoeften. 

Protect 365
Na onze scan kunnen wij jouw Microsoft omgeving

monitoren en beheren. Hiermee bieden wij samen met

Microsoft complete cloud security en bieden

bescherming zodat jullie met een gerust hart kunnen

werken!

Beschermt jouw email, bestanden en
Office 365 application tegen
aanvallen, spam, malware & meer.

>99.9%
Malware afvangst

>45 seconden
Gemiddelde tijd om risico bestand te scannen

Microsoft 365 Defender

Biedt preventieve bescherming op
eindgebruiker devices, detecteert
aanvallen en verkeer, en geeft
gecentraliseerde cloud management
van alle onderdelen.

Cloudlife.nl
T. 023-2340410
E: contact@cloudlife.nl

Dataclassificatie &
informatie beveiliging

Beschermt bedrijfs- of
privacygevoelige informatie
automatisch op basis van inhoud. 
Inzicht in gevoelige data, en hier grip 
op krijgen ongeacht waar de data  is.

Brengt alle applicaties die  gebruikt
worden in kaart en worden 
in de gaten gehouden.


