
Weet u welke waarde uw data heeft? En welke soort gegevens u allemaal heeft verzameld? 
En weet u alle gegevens te vinden? Alle (digitale) archieven al opgeschoond en op orde 
gebracht? Werkt u met Microsoft 365 of gaat u binnenkort over en wilt u de mogelijkheden 
weten om uw gegevens in kaart te brengen en te beschermen?

Over Audittrail

Onze aanpakHet classificeren van gegevens in combinatie met het 
bewaar- en vernietigingsbeleid kan een behoorlijke 
klus zijn. Dit geeft security officers, privacy officers 
en proces- of gegevens eigenaren vaak hoofdpijn. 
Onderdelen van dataminimalisatie zijn dat gegevens 
niet onnodig lang bewaard mogen worden maar 
ook dat ze niet zomaar voor iedereen toegankelijk 
mogen zijn. Microsoft maakt het eenvoudiger: niet 
alles hoeft meer handwerk te zijn!

Samen met u gaan we aan de slag. We analyseren 
de omgevingen, de gegevens en informatie. Indien 
nodig, leggen we de basis met een classificatie 
van informatie en bewaar- en vernietigingsbeleid. 
Op basis daarvan definiëren we de gevoeligheids- 
en retentielabels, gevoelige informatietypen en 
eventueel trainbare classificaties. We richten deze 
in, in uw Microsoft 365 omgeving. 

We besteden veel aandacht aan overdracht en training 
van gebruikers om te zorgen dat de verbetering 
blijvend is en iedereen met plezier werkt met de 
mogelijkheden. Ook besteden we aandacht aan de 
mogelijkheden die geboden worden om informatie 
en bestanden eenvoudig, veilig en efficiënt te delen; 
binnen en buiten de organisatie. 
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Wat kan Microsoft qua functionaliteit 
toevoegen of makkelijker maken?
In Microsoft 365 is de functionaliteit van gegevens 
classificatie opgenomen. Dit is de basis voor 
de overige Microsoft 365 producten. Met deze 
handmatige of automatische labels kunt u een 
classificatie aangeven, het eigenaarschap vastleggen, 
maar bijvoorbeeld ook specifieke toegangsrechten 
definiëren en bewaartermijnen. Dit is ideaal te 
gebruiken in SharePoint, OneDrive, maar ook in 
Teams! En nog vele andere Microsoft producten.

Het resultaat is dat u als organisatie écht in control 
bent over de gegevens in uw systemen. U weet de 
waarde van uw data, waar wat staat en wie er bij 
mag. Vanaf nu beschermt u niet alleen meer enkel 
de devices, maar juist het belangrijkste: de gegevens 
/ data van uw organisatie! 

Audittrail is een audit- en adviesbureau met kennis 
van Microsoft producten die gericht zijn op security, 
privacy en compliance. Daarmee helpen wij steeds 
meer organisaties hun doelstellingen te bereiken, op 
een veilige en compliant wijze. 

Weten wat we nog meer kunnen betekenen op het 
gebied van Microsoft producten? Kijk dan op 
www.audittrail.nl/microsoft.


