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Highlights workshop

Naarmate uw bedrijfsgevoelige data groeit en uw medewerkers steeds meer hybride gaan werken, is het belangrijker dan ooit om een geïntegreerde aanpak te 
hebben voor het beschermen en beheren van uw (gevoelige) data en het identificeren van risicovol gedrag.

We leven in een tijd waarin digitale technologie een grote rol speelt in ons leven, van de manier waarop 
we contacten onderhouden tot hoe we onze wereld interpreteren. In het verleden hadden organisaties 
vooral te maken met documenten en e-mails. Nu is dat uitgebreid met instant messaging, tekstberichten, 
videobestanden en afbeeldingen. 

Bescherming van gevoelige gegevens is van wezenlijk belang

Het beschermen van informatie - waar die ook naartoe gaat - is essentieel voor het opbouwen van 
vertrouwen en het voldoen aan regelgeving. 

Met de Protect and Govern Sensitive Data Activator Workshop gaat u aan de slag met het beschermen van 
gevoelige informatie en het bewust maken van eindgebruikers, met de producten die u al bezit. 

Onze experts werken samen met u aan: 

64% van de datadiefstal kan worden voorkomen met Data Loss Prevention.1

minder tijd kwijt aan het identificeren, classificeren en labelen van gevoelige gegevens dankzij 
automatisering en AI.285%

Het implementeren van 
kennisgevingsbeleid om 
eindgebruikers bewuster te 
maken van de risico’s - op 
het gebied van privacy en 
regelgeving - van het delen 
van gevoelige gegevens.

Het introduceren van 
informatiebescherming 
en preventie van 
dataverlies in uw 
organisatie met behulp 
van de Microsoft Purview-
platformoplossing.

Het snel opsporen, 
beoordelen en 
aanpakken van risicovolle 
gebruikersactiviteiten door 
een basissysteem Insider 
Risk Management te 
implementeren.

Ontwikkelen van een 
stappenplan voor 
organisatiebrede inzet van 
Informatiebescherming en 
Data Governance, met de 
tools die u al bezit.

1 McAfee: “Grand Theft Data: Data exfiltration study: Actors, tactics, and detection”, 2017. 
2 Forrester Consulting, “The Total Economic Impact Of Microsoft 365 E5 Compliance,” Juni 2021, in opdracht van Microsoft.
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Gebruik van de Microsoft Purview 
tools en diensten die u al bezit.

Basisgegevensbescherming 
inzetten door configureren van 
beleid en activeren van diensten.

Krijg inzicht in (riskant) 
gebruikersgedrag, beperk en 
beheers gedetecteerde risico’s.

Bepaal de volgende stappen voor 
integrale gegevensbescherming en 
data governance.

Verbeter uw privacy- en 
compliancepositie.
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Assess and Learn
Inzicht in wat u heeft en wat u nodig heeft.
Verkrijg informatie over de huidige staat van de Microsoft 365 implementatie in uw organisatie, leer over compliance doelstellingen en 
uitdagingen en verzamel gegevens uit Microsoft 365 rapportagetools om de geplande activiteiten te ondersteunen.

Data Protect
Gebruikersbewustzijn vergroten, gevoelige gegevens beschermen en riskante gebruikersactiviteiten identificeren, beoordelen en 
er actie op ondernemen. 
Eindgebruikers kennis laten maken met preventie van dataverlies en informatiebescherming. DataProtect maakt gebruik van de tools 
en diensten van Microsoft Purview voor het monitoren van activiteiten waarbij gevoelige gegevens betrokken zijn. Gebruikers worden 
automatisch geïnformeerd over de mogelijke risico’s op het gebied van privacy en regelgeving bij het delen van dergelijke informatie en 
worden aangespoord om andere opties te overwegen voor het verzenden van de informatie. 

Define what’s next
De volgende stap naar de implementatie van bedrijfsbrede gegevensbescherming en data governance.
Evaluatie van de activiteiten, bespreking van de gebruikersfeedback en algemene bevindingen, en bepalen van de volgende stappen 
voor de organisatiebrede uitrol van Microsoft Purview Information Protection, Data Governance en Insider Risk Management.  

Wat u kan verwachten
Aan het einde van deze workshop heeft u dankzij de experts van Motion10 in Microsoft compliance het volgende in huis:

Meer weten?
Wilt u risico’s op het gebied van privacy en regelgeving in dark data identificeren en leren hoe u deze kunt beperken? Neem dan contact op 

met uw Motion10 Accountmanager of Rob van Duijn (Modern Work & Security, Motion10) en plan deze vrijblijvende workshop in.

Inzicht in de huidige staat van uw Microsoft 365-service-activering, evenals een 
overzicht van uw benodigdheden met betrekking tot Microsoft 365-compliance, 
governance en risicobeheeroplossingen. 

Een overzicht van bevindingen, met een lijst en interpretatie van de risico’s op 
het gebied van privacy en regelgeving die tijdens het DataProtect-proces zijn 
vastgesteld en tijdens de workshop zijn waargenomen.

Aanbevelingen die de waargenomen risico’s op het gebied van privacy en 
regelgeving, gebruikersfeedback en beoordelingsresultaten in kaart brengen 
voor Microsoft Purview Information Protection en Data Lifecycle Management 
producten. Met als doel de risico’s te beperken en de gegevensbescherming van 
de organisatie te verbeteren.

Aanbevolen activiteiten en volgende stappen voor een bedrijfsbrede uitrol van 
Microsoft Purview producten en diensten om gevoelige gegevens te beschermen 
en te beheren en compliance- en privacyrisico’s te beperken.
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