
Voor veel organisaties is Microsoft 365 niet meer weg te denken en vervult een belangrijke 
functie in het goed kunnen laten werken van alle primaire bedrijfsprocessen. Maar hoe zit het 
met Privacy en Informatiebeveiliging? Voor welke controls is Microsoft verantwoordelijk? 
En wat moet je zelf nog inrichten om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Over Audittrail

Onze aanpak

In het kader van het aantoonbaar voldoen aan 
informatiebeveiliging, werken veel organisaties aan 
hun eigen beleid en maatregelen. Ook leveranciers 
worden hierin nadrukkelijk meegenomen. Microsoft 
realiseert zich dit en heeft hier een functionaliteit 
voor ingebouwd: Microsoft Compliance Center. 

Het Microsoft Compliance Center geeft u direct 
inzicht hoe de organisatie ervoor staat ten opzichte 
van Wet- en regelgeving. Vanuit daar kunt u uw score 
verbeteren en acties uitzetten in de organisatie.  
Als onderdeel van uw Microsoft  365 abonnement 
helpt het Compliance Center u bij het beheren en 
aantoonbaar vastleggen van naleving van regelgeving 
binnen het gedeelde verantwoordelijkheidsmodel 
voor Microsoft cloudservices. Naast de zaken die 
Microsoft zelf heeft vastgelegd biedt deze tooling ook 
de mogelijkheid eigen normenkaders* te gebruiken 
en de aantoonbaarheid uit te breiden naar de eigen 
organisaties. Microsoft heeft de meest gangbare 
normenkaders al toegevoegd. Deze kunnen ook 
aangepast worden. Wanneer er een update is aan 
het normenkader geeft Microsoft deze door met 
mogelijke acties. 

*afhankelijk van uw soort licentie

Samen met u starten we Compliance Center op en 
richten we deze in. Bij de inrichting gaan we kijken 
naar de normenkaders en eisen die u als organisatie 
vastgesteld heeft. Op basis hiervan voeren wij een 
beoordeling uit. Bij de inrichting van Compliance 
Center besteden we veel aandacht aan uitleg en 
overdracht. Aan het eind heeft u een goed ingevulde 
omgeving en heeft u inzichtelijk waar en bij wie de 
actiepunten liggen. Uiteraard kunnen wij u daar ook 
verder bij ondersteunen.  
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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.

In Compliance Center kunt u eenvoudig vaststellen 
welke maatregelen Microsoft heeft getroffen en op 
welke wijze deze getoetst zijn. Ook kunt u eenvoudig 
taken en acties uitzetten en monitoren. En daar 
wordt iedereen blij  van!


