
Veel organisaties hebben inmiddels Microsoft 365 omarmd als de nieuwe en flexibele 
manier van werken. Binnen Microsoft 365 is Teams de nieuwe manier van samenwerken en 
overleggen; ook op afstand. Maar hoe blijf ik als organisatie in control op mijn Microsoft 365 
omgeving? Hoe kan ik zien welke security maatregelen ik heb ingericht en waar ik op mijn 
Microsoft omgeving nog stappen kan maken? En hoe zit het eigenlijk met de Privacy van mijn 
medewerkers?

Microsoft 365 is voor veel organisaties de ruggengraat. 
Niet alleen met Outlook, maar ook met Teams, 
OneDrive, SharePoint en Azure is het van cruciaal 
belang om security en compliance goed in te richten 
en aantoonbaar in control te zijn! Denk hierbij ook 
aan alle gekoppelde laptops, tablets en smartphones. 
Hoe beheert u die en welke (privacy) risico’s hangen 
hier mee samen?
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Security, Compliance en beheer 
onder één dak
Microsoft 365 biedt legio mogelijkheden om in control 
te blijven over data, toegangsrechten en devices. Die 
zijn van belang, want er zijn nog steeds medewerkers 
die op linkjes klikken en aanvallers worden iedere 
dag weer beter. Microsoft 365 heeft verschillende 
onderdelen, waaronder een goede Microsoft 365 
Security Center en Microsoft 365 Compliance 
Center met dashboarding en een veelheid aan 
configureerbare maatregelen. Hiermee komt u echt 
in control en kunnen de security risico’s beoordeeld 
en gemitigeerd worden. Ook de zogenaamde Insider 
Risk Management (IRM) module is belangrijk. Deze 
module helpt bij het detecteren,  onderzoeken en het 
nemen van risico beperkende maatregelen.  

Onze aanpak
Samen met u beoordelen we de huidige inrichting van 
uw Microsoft 365 omgeving. Met behulp van Microsoft 
365 Security Center en Microsoft 365 Compliance 
Center maken we een overzicht van taken die direct 
opgepakt moeten worden; of zijn er aandachtpunten 
die binnen een projectaanpak gerealiseerd kunnen 
worden. 

Bij Audittrail hebben wij hier inmiddels ruime ervaring 
in! Wij kunnen u alles vertellen over het inrichten en 
configureren van het Microsoft 365 Security Center 
en Mircosoft 365 Compliance Center en IRM. En 
daarmee ook uitleggen hoe u het dagelijks beheer 
goed en veilig uitvoert. In het hele traject zullen wij 
u wijzen op de mogelijke gevolgen voor de privacy 
van medewerkers. Vanuit beveiliging willen we vaak 
alles kunnen zien en vastleggen, maar vanuit privacy 
moeten we wel rekening houden met een aantal 
zaken. Wij helpen u die balans te vinden en geven 
advies hoe u hierin transparant over kunt zijn naar 
collega’s en toezichthouders. 



Over Audittrail

Gaat u starten met Microsoft 365 Security Center, 
Microsoft 365 Compliance Center of Insider Risk 
Management? Dan kunnen wij samen met u een 
praktisch project inrichten en verzorgen. In overleg 
bepalen we de configuratie en richten we zaken in, 
rekening houdend met de implementatie en user 
impact. Daarna dragen we de kennis over het dagelijks 
beheer aan u over.

Heeft u alle IT uitbesteed en mist u overzicht en inzicht? 
Wij helpen u graag bij het verkrijgen van inzicht in een 
omgeving die u niet zelf onderhoudt en beheert.

Reguleringen en wetgeving veranderen op dagelijkse 
basis, voor veel organisaties is het bijhouden van deze 
veranderingen een haast onbegonnen taak waarbij 
het risico bestaat belangrijke wijzigingen te missen.

Audittrail biedt een unieke service waarbij wij u 
op regelmatige basis op de hoogte brengen van de 
wijzigingen die voor uw organisatie van belang zijn. 
Tevens ontzorgen wij u bij het implementeren van de 
noodzakelijke aanpassingen die hier uit voortkomen.
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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.


