‘Be WISE check
your 365’

WISE-365
configuratie scan
Hoe veilig zijn de gegevens van uw organisatie
na de implementatie van Microsoft 365?
Hoe zorgt u ervoor dat het platform door iedere
werknemer goed en veilig gebruikt wordt?

WISE-365 configuratie scan

• Hoe veilig zijn de gegevens van uw organisatie na de
implementatie van Microsoft 365?
• Hoe zorgt u ervoor dat het platform door iedere werknemer
goed en veilig gebruikt wordt?
• Denk hierbij aan risico’s op datalekken, AVG en security.
• Objectieve meetresultaten bieden dan uitkomst.
• Want meten is weten!

Wat is Wise-365?

Wise-365 is onze geavanceerde Microsoft 365 configuratie scan die u helpt bij het
verkrijgen van inzicht in potentiele risico’s en inefficiënt gebruik van Microsoft 365.
Tijdens de scan meet Camarate ICT de configuratie van alle in gebruik zijnde applicaties binnen de suite, zoals SharePoint, OneDrive, Teams, Stream, Power Platform,
Forms, etc. Na de scan levert Camarate ICT u een uitgebreid adviesrapport met de
gevonden kwetsbaarheden en verbeterpunten, gerangschikt naar prioriteit.

Waarom Wise-365?

Microsoft 365 wordt bijna dagelijks door Microsoft voorzien van nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden. Nieuwe functies worden door Microsoft standaard aangezet maar dit is voor uw organisatie niet altijd gunstig. Deze updates kunnen leiden
tot ongewenste toegang tot uw data. Onze ervaring leert dat organisaties er veelal
vanuit gaan dat met de standaard Microsoft instellingen de risico’s gedekt zijn. Onze
scans (bij organisaties met 250 – 500 werkplekken) bewijzen het tegendeel, met
gemiddeld 8(!) kritieke meldingen ten aanzien van een potentieel datalek of security
risico.

Wat levert Wise-365 op?

Inzicht in AVG kwetsbaarheden, zoals (potentiele) datalekken;
Zicht op security risico’s;
Advies en concrete actiepunten om uw Microsoft 365 omgeving veilig
en efficiënt te beheren.

Kosten

Met een doorlooptijd van gemiddeld
1 week hebben we de scan en het
adviesrapport snel voor u gereed.

Interesse?

Neem contact op met Camarate ICT
en vraag naar:
Ramon Kolk of John den Nijs
Telefoon: 0228-712393
E-mail: info@camarateict.nl
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