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Workshop highlights

Ziet u verdacht gebruikers- en aanmeldgedrag in uw omgeving? Wordt u bedreigd door 
aanhoudende verdachte verzoeken?

Gebruikersidentiteiten beschermen 

Vandaag controle over identiteit is digitale transformatie voor de toekomst. 
Organisatorische grenzen vervagen tussen wie er binnen en buiten uw netwerk is. Door 
cloud-apps en het toenemende gebruik van persoonlijke apparaten in combinatie met 
plaatsonafhankelijk werken zijn gegevens niet langer gecentraliseerd in traditionele 
netwerkbeveiliging.   

Identiteitsaanvallen komen steeds vaker voor. In deze workshop leert u hoe u de 
datalekken van morgen kunt voorkomen door identiteiten vandaag nog te beveiligen. 

Wij helpen u bij het vinden van identiteitsrisico’s die zich nu in uw omgeving voordoen, 
bij het verkrijgen van inzicht in uw applicatielandschap en bij het verbeteren van uw 
identiteitsbeveiliging.

“Bescherming tegen identiteitsdiefstal en cyberdreigingen staan hoog op 
de agenda bij klanten. Identiteit goed regelen is een cruciaal onderdeel van 
Microsoft 365-projecten. Daarom beginnen we daar als eerste mee.“

Waarom deelnemen? 

Vanwege de complexiteit van identiteiten, data, applicaties en apparaten, is het cruciaal om te weten hoe u ervoor 
kunt zorgen dat de juiste mensen beveiligd toegang krijgen tot de juiste informatie. In deze workshop laten wij u zien 
hoe identiteit de hoeksteen vormt van een geïntegreerde beveiligingsfilosofie en een end-to-end beveiligingsstrategie.
Deelname levert de volgende voordelen voor u op: 

Beoordeling van uw 
identiteitsbeveiliging en hoe 
deze zich verhoudt tot uw 
branchegenoten

Krijg inzicht in de apps die in 
uw omgeving worden gebruikt 
– ook in apps die niet door IT
zijn goedgekeurd

Leer hoe u kosten 
kunt verlagen en de 
bedrijfsflexibiliteit en 
-beveiliging kunt verbeteren
met vereenvoudigde app-
toegang

Leer hoe te voorkomen dat 
identiteiten worden gekraakt

Identiteit 
optimaliseren

Breng potentiële 
identiteitsrisico’s in kaart 
en ontdek mogelijkheden 

voor verbetering.

Beveiligingsstatus 
beoordelen

Cijferbeoordeling van uw 
identiteitsbeveiliging en hoe 
deze zich verhoudt tot uw 

branchegenoten.

Kostenbesparing

De kosten voor het opnieuw 
instellen van wachtwoorden 
en de hulp van helpdesks 

minimaliseren.

Zichtbaarheid 
vergroten 

Steekproef van apps 
die uw werknemers 

gebruiken en of IT deze 
ondersteunt of niet.

-Forrester 2020 Microsoft 365 Enterprise Total Economic Impact Study
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Wat u kan verwachten 

Cyberbeveiliging is erop gericht bevoegde gebruikers snel en precies te identificeren en hen toegang te geven tot de 
informatie en tools die ze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Ons doel is u te voorzien van tools die de 
identiteit van uw bevoegde gebruikers beschermen. Zodat u inloggegevens kunt verifiëren en de toegang tot bestanden 
kunt beheren en gebruikers de vrijheid kunt geven om veilig met anderen samen te werken.

Samen met u werken we aan: 
• Inzicht verkrijgen in uw bedrijfsdoelstellingen
• Bepalen van uw huidige én uw gewenste positie op het gebied van identiteitsbeveiliging
• Inzicht verkrijgen in applicaties die binnen uw omgeving worden gebruikt (goedgekeurd en niet goedgekeurd door IT)
• De belangrijkste scenario’s voor IT- en gebruikersbeveiliging in beeld krijgen middels demo’s
• Ontwikkelen van een gezamenlijk actieplan op basis van de belangrijkste resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen

Voor wie? 

Deze workshop is bedoeld voor verantwoordelijken op het gebied van beveiliging, zoals:

• C-SUITE
• Chief Information Security Officer

(CISO)
• Chief Information Officer (CIO)
• Chief Security Officer (CSO)
• Eigenaars/besluitvormers op het

gebied van identiteit en/of applicaties

• IT Security
• IT Operations
• Beveiligingsarchitect
• Beveiligingsingenieurs
• Eigenaren van applicaties

We stemmen de workshop af op de behoeften van uw organisatie

Opzet van de workshop 

• Beveiligingsscore
• Applicatie-detectie

Ontwerp & Planning Gesprek over 
klantwaarde

Belangrijkste 
resultaten, 

aanbevelingen en 
vervolgstappen

Demo’s

Meer weten?
Wilt u uw meest dringende cyberbeveiligingsbehoeften aanpakken en uw beveiligingsstrategie verbeteren? Neem dan contact op met uw 

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