
Basis op Orde
(Azure) Active Directory - identity baseline 

Waar Active Directory de identity management oplossing is voor 
on-premise omgevingen, vormt Azure Active Directory de basis voor 
identiteitsbeheer in de Microsoft cloud. Beide zijn cruciaal voor veilig 
werken - identiteiten ‘leven’ immers zowel in de cloud, on-premise 
of zelfs in beide.

Maar hoe veilig is het nu eigenlijk om gebruikers en 
wachtwoorden in de cloud op te slaan? Hoe worden de 
gebruikers naar (Azure) Active Directory gebracht? Hoe verloopt 
het beheer? En welke keuzes moeten er gemaakt worden voor 
provisioning en veilig gebruik? Veel vragen die uiteindelijk de 
belangrijkste vraag kunnen helpen beantwoorden: ben ik in 
controle?

Om u in staat te stellen de juiste keuzes te maken en een 
identity baseline in Microsoft Azure en Microsoft 365 te 
realiseren, heeft Motion10 de Basis op Orde aanpak ontwikkeld. 
Deze bestaat uit drie stappen:

• Inzicht in de staat van controle van uw huidige Active 
Directory (on-premises) 
Dit is een onderzoek dat bestaat uit één of meer korte 
interviews en een inventarisatie en analyse van uw bestaande 
Active Directory en identiteitsproces (on-, side- en off-
boarding) en wijst uit of uw werkelijk in controle bent.  

• Inzicht in de synchronisatie van uw Active Directory naar 
Azure Active Directory 
Dit is een hands-on workshop waarbij de verschillende 
configuratie-instellingen worden doorgenomen en de 
synchronisatie kan worden gerealiseerd. 

• Inzicht in identity en security in de Microsoft cloud 
Dit is een afsluitende check waarbij de de best-practices 
van cloud identity management worden toegepast. Dit kan 
ook tijdens een hands-on workshop waarbij uw technische 
beheerders direct worden opgeleid.

(Azure) Active Directory

Doelgroep

Basis op Orde traject

Een Motion10 consultant voert, in samenwerking met uw medewerkers, de 
controles uit en configureert de juiste instellingen. Hierbij worden volgende 
stappen doorlopen:

De Active Directory begint meestal klein en groeit organisch met de 
organisatie mee. Bij een gebrek aan aandacht voor beheer loopt de Active 
Directory het risico onoverzichtelijk, onbeheersbaar en vervuild te raken. 
Zeker voordat u de overstap naar de cloud maakt, is een goed inzicht in 
het beheerniveau van de Active Directory essentieel. 

Wilt u meer weten over wat het Basis op Orde traject uw organisatie kan opleveren of een offerte op maat? Neem 
dan contact op met Ralph Blokpoel, Solutions Architect Azure & Integration bij Motion10, of uw Accountmanager. 

• Chief Compliance Officer (CCO) 
• Chief Risk Officer (CRO) 
• Chief Information Security Officer (CISO) 
• Privacy Officer (PO) 
• Legal Department 
• IT Management
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Presentatie uitleg controle/quickscan

Inregelen prerequisites (Domain Admin toegang tot de 
Active Directory, Global Admin toegang tot de Azure 
Active Directory); 

Presentatie bevindingen, configuraties en aanbevelingen. 

Uitvoering controles, veelal in de vorm van hands-on 
workshops;

Meer weten of direct aan de slag?
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