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Checklist

Hoe u een succesvolle
Microsoft 365-omgeving kunt inrichten

Microsoft 365 vervult een sleutelrol binnen moderne organisaties. Of het nu gaat om e-mailen of het
uitwisselen van bestanden, werknemers doen voortdurend een beroep op Microsoft 365 om snel hun werk
gedaan te krijgen. De oplossing is ontwikkeld met het oog op een steeds complexer mobiel
personeelsbestand. Maar helaas biedt niet elke implementatie dezelfde voordelen.

Zoals veel IT-afdelingen zullen hebben ontdekt is het simpelweg implementeren van Microsoft 365 geen
garantie dat de oplossing in de behoeften van alle gebruikers voorziet, of dat die bij toverslag de
beveiliging en werknemerstevredenheid verbetert.

De sleutel tot een optimaal gebruik van uw Microsoft 365-investering? Een digital workspace-platform.
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Digital workspace omgeving

In een geautomatiseerde en flexibele digital workspace-omgeving is Microsoft 365 nadrukkelijk aanwezig. Gebruikers
kunnen vanaf elke locatie op simpele en veilige toegang tot applicaties krijgen vanaf elk apparaat. De digital
workspace voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Het brengt namelijk ook de behoeften van werknemers in
evenwicht met cruciale vereisten binnen uw organisatie, zoals beveiliging en efficiëntie.

Hoe u Microsoft 365 optimaal kunt benutten

Een optimale inzet van Microsoft 365 vraagt om een gedegen strategie. Voordat u met de implementatie van start
gaat, dient u nauwgezet de bedrijfsbehoeften en prioriteiten van werknemers in kaart te brengen. De volgende
checklist helpt u om uw focus te richten op de belangrijkste eisen voor vier kernaspecten:

       1. BRING YOUR OWN DEVICE
       Verbeter de BYOD-ervaring door ondersteuning voor
       Microsoft 365 toe te voegen Bring Your Own Device
       (BYOD)-beleidsregels maken het eenvoudig voor werknemers
       om hun werk te doen op de apparaten die zij het liefste
       gebruiken. Helaas kan BYOD ook de deur openzetten voor
       cyberbedreigingen. Om uw Microsoft 365-omgeving beter af
       te stemmen op de BYOD-beleidsregels is het belangrijk om
       aandacht te besteden aan de volgende zaken:

        Een flexibele inzet van apparatuur - Het maakt niet uit
       welke apparaten uw werknemers gebruiken. Ze hebben
       behoefte aan een Microsoft 365-ervaring die er op elk
       apparaat hetzelfde uitziet en op dezelfde manier werkt. Als
       er binnen de organisatie sprake is van een wildgroei van
       apparaten is het belangrijk om proactieve ondersteuning te
       bieden voor de functionaliteit van alle besturingssystemen
       en uiteenlopende typen apparaten. Daarmee zorgt u voor
       tijdsbesparing en waarborgt u de productiviteit van het
       personeel.

 Mobiele single sign-on (SSO) - SSO dringt de complexiteit terug en zorgt ervoor dat applicaties en data veilig
blijven. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over verschillende complexe wachtwoorden, maar kunnen met
slechts één combinatie van wachtwoord en gebruikersnaam toegang krijgen tot alle tools die ze nodig hebben.

 Een gestroomlijnde ingebruikname - De traditionele implementatie van Microsoft 365 maakt het moeilijk voor
werknemers om aan de benodigde applicaties en diensten te komen. Eerst moet hun apparaat worden geconfigureerd
en beveiligd door de IT-afdeling. Vervolgens moeten ze wachten totdat er applicaties beschikbaar worden gesteld.
Zonder een geïntegreerd platform kan dit proces dagen of zelfs weken in beslag nemen. Een digitale workspace biedt
werknemers toegang tot een gepersonaliseerde applicatiecatalogus, zodat ze direct kunnen werken. Daarbij profiteren
zij van een consistente gebruikerservaring.

1 2 3 4
BRING YOUR 
OWN DEVICE

BEHEER SECURITY &
BELEIDSREGELS

COMPLIANCE
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2. APPARAATBEHEER

Stroomlijn het beheer van Microsoft 365 op alle
apparaten voor betere resultaten
Veel organisaties gebruiken Microsoft 365 nog altijd los van
andere applicaties. Het beheren van verschillende apps op
verschillende locaties is echter niet alleen complex en
tijdrovend, maar ook riskant. Het zorgt voor geïsoleerde
eilandjes van technologie (silo’s), vergroot de complexiteit
en verzwakt de beveiliging. Door het beheer te
vereenvoudigen kunt u sneller doelstellingen realiseren.
Daarvoor moet u rekening houden met de volgende aspecten:

 Implementatie-eenvoud - Organisaties kunnen Microsoft
365 op verschillende manieren implementeren. Mogelijke
benaderingen zijn onder meer:

-- Unified Endpoint Management (UEM). Deze aanpak maakt het mogelijk om alle apparaten, met inbegrip van pc’s,
laptops, smartphones en tablets, op samenhangende wijze te beveiligen en beheren vanuit een centrale console.
Daarmee is het niet langer nodig om verschillende oplossingen in te zetten voor het beheer van uiteenlopende
apparaten. Dit zorgt voor tijdbesparingen en minder frustratie.

-- Alleen gebruikmaken van Microsoft 365 MAM. Deze aanpak is een stuk beperkter dan UEM, omdat u hiermee
alleen relevante data per applicatie kunt beheren. Dit is toereikend voor bedrijven die naast Microsoft 365 geen
andere applicaties gebruiken, maar biedt geen ruimte voor flexibiliteit en groei. Als u deze aanpak overweegt, moet
u zich de volgende vragen stellen:
• Als mobiele gebruikers vragen om applicaties die geen deel uitmaken van Microsoft 365, hoe gaat u die dan
  beheren?
• Hoe gaat u om met andere identity providers dan Azure Active Directory?
• Welke oplossing gebruikt u voor apparaten die niet aan de beleidsregels voldoen?

 Beheer op applicatieniveau op basis van containers - Bij deze aanpak wordt elke applicatie beveiligd met een
container. Daarvoor hoeft geen beheerprofiel voor apparaten op elk device worden geïnstalleerd. Dit is de meest op
privacy gerichte beheeroptie. Deze aanpak vermindert de juridische aansprakelijkheid en voorziet in beveiliging en
encryptiebeleidsregels op applicatieniveau voor Microsoft 365.

 Integraal OS-beheer - Als u elk type besturingssysteem afzonderlijk beheert, resulteert dat in geïsoleerde eilandjes
van technologie en inconsistente gebruikservaringen. Met een geïntegreerd platform kunt u wanneer u maar wilt
beveiligings- en beleidsregels toepassen op elk apparaat of mobiel besturingssysteem.

       3. SECURITY & BELEIDSREGELS

       Zorg voor een toekomstbestendig toegangsbeleid
       Werknemers zitten tegenwoordig niet langer de hele dag
       achter hun bureau. En ze maken al evenmin gebruik van één
       apparaat dat door hun werkgever is verstrekt. Dit maakt
       het lastiger om beleidsregels voor toegangsbeheer toe te
       passen. Als werknemers onderweg zijn en verschillende
       applicaties op verschillende apparaten gebruiken, is het van
       cruciaal belang dat ze productief kunnen blijven en
       ongehinderd kunnen werken. Daarnaast is het belangrijk dat
       zij veilig blijven en aan de beleidsregels voldoen.
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Om in al deze behoeften te kunnen voorzien dient u aandacht te besteden aan:

 Preventie van gegevensverlies - Werknemers kunnen onbedoeld gevoelige bedrijfsgegevens blootstellen aan
malware of andere cyberbedreigingen. Organisaties dienen daarom beleidsregels en beschermingsmechanismen te
implementeren om apparaten en data veilig te houden binnen elk netwerk, zonder concessies te doen aan de
gebruikservaring.

 Voorwaardelijke toegang / conditional access - Het analyseren van toegangspatronen is van cruciaal belang voor
effectieve beveiliging. Bij voorwaardelijke toegang wordt gebruikgemaakt van automatische controlemechanismen
die ongebruikelijke patronen signaleren en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat legitieme gebruikers
toegang kunnen krijgen, terwijl indringers de toegang wordt ontzegd. Er wordt nagegaan welke werknemer om
toegang vraagt, welk apparaat die gebruikt en met welk netwerk die is verbonden. Voorwaardelijke toegang biedt
extra bescherming omdat die is gebaseerd op voortdurende controle in plaats van voortdurend vertrouwen.

 Multi-factor authenticatie - Organisaties kunnen gegevensdiefstal voorkomen door gebruikers te vragen om een
extra verificatiestap uit te voeren om toegang te krijgen tot bedrijfskritische data. Multi-factor authenticatie vraagt
werknemers om hun identiteit te laten verifiëren vanaf meer dan één apparaat om er zeker van te zijn dat ze inderdaad
zijn wie ze beweren te zijn.

 Integreer identity providers - Naarmate organisaties groeien komen ze met meerdere identity stores en identity
providers te werken, zoals Active Directory, Azure Active Directory, Okta, LDAP en Ping. Het is belangrijk om aan alle
eisen van deze uiteenlopende identity providers te voldoen. Dit is nodig om applicaties in alle soorten en maten
beschikbaar te kunnen stellen aan uiteenlopende typen gebruikers op verschillende locaties. Het uiteindelijke doel is
om ervoor te zorgen dat gebruikers toegang hebben tot alle tools die ze nodig hebben.

 Automatiseer de toepassing van beleidsregels/herstelmaatregelen - Het beheren van beleidsregels is vaak een
complexe en tijdrovende aangelegenheid. Door dit aspect te automatiseren zorgt u ervoor dat alle neuzen dezelfde
kant op staan, zodat applicaties en controlemechanismen nooit van de beleidsregels afwijken.

 Breid de preventie van gegevensverlies uit naar andere applicaties - Bedrijfsgegevens beperken zich niet tot
Office-applicaties. De kans is groot dat er binnen uw organisatie gebruik wordt gemaakt van een groeiende reeks van
applicaties van andere leveranciers. IT-afdelingen dienen de mogelijkheid te hebben om beleidsregels te integreren en
uit te breiden naar applicaties als Salesforce.com, Jira, Google Drive, Dropbox en VMware Boxer. Op die manier kunnen
voor alle oplossingen dezelfde richtlijnen voor de preventie van gegevensverlies worden gehanteerd.

4. COMPLIANCE
Pas de juiste maatregelen toe om ervoor te zorgen dat het
gebruik van Microsoft 365 aan de richtlijnen blijft voldoen
De interne richtlijnen en wet- en regelgeving veranderen
voortdurend, en het is geen sinecure om daar bovenop te
blijven zitten. Het is daarom belangrijk om een
complianceplan in uw Microsoft 365-strategie op te nemen.
Dit plan zou moeten voorzien in:

 Risicorapportage op basis van ingebouwde intelligentie -
Idealiter zou uw digital workspace-platform de mogelijkheid
moeten bieden voor het verzamelen en met elkaar in verband
brengen van gegevens. Op die manier kunt u beschikken over
een integraal overzicht van de activiteiten van eindgebruikers
en de punten waarop uw organisatie mogelijk aan cyberrisico’s
wordt blootgesteld. Dit zal u helpen met het in kaart brengen
en voorspellen van risico’s, zodat u problemen kunt
identificeren en oplossen voordat de dingen uit de hand lopen.

 Geautomatiseerde herstelmaatregelen - Met het juiste platform kunt u automatisch problemen rond de
beveiliging en compliance oplossen. Zo kunt u controleren of de laatste beveiligingsupdates zijn geïnstalleerd en 
nagaan of apparaten met malware zijn besmet of zijn gehackt.
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Implementeer Microsoft 365 met vertrouwen

Microsoft 365 biedt zakelijke gebruikers enorme toegevoegde waarde, maar kan ook de deur openzetten naar
complexiteit en cyberrisico’s. Het juiste digitale workspace-platform biedt van meet af aan een oplossing voor al uw
zorgen rond het toegangsbeheer en de beveiliging. Dat betekent dat u uw focus kunt richten op het realiseren van uw
doelstellingen voor de korte en lange termijn.

Meer weten over het optimaliseren van uw digitale werkomgeving?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

VMware Workspace ONE™ is een digital workspace-platform dat naadloze integratie biedt met Microsoft 365. Als u
Microsoft 365 in combinatie met Workspace ONE gebruikt, kunt u profiteren van alle flexibiliteit en keuzevrijheid die
Microsoft 365 te bieden heeft, maar zonder de complexiteit en beheeroverhead van de zoveelste losstaande
implementatie. Workspace ONE is een intelligente platformoplossing waarmee u werknemers voorop kunt stellen
en de frustratie en werklast van uw IT-afdeling kunt terugdringen. Dit is een ideale oplossing voor het beveiligen
van applicaties en data in een wereld zonder netwerkranden.

https://www.conoscenza.nl
https://www.conoscenza.nl/contact


Voorop in de digitale transformatie

ConoScenza.nl

De digitale evolutie gaat snel. Veel sneller dan de snelheid waarmee organisaties transformeren. 

Werknemers moeten altijd en overal over de juiste data kunnen beschikken en steeds sneller en 

veiliger data uit kunnen wisselen. Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Om nieuwe 

kansen te creëren. Om voor te blijven lopen op de concurrentie. ConoScenza begrijpt dat deze 

digitale transitie voor organisaties een grote uitdaging is. Met de juiste visie, focus en kennis 

nemen wij het initiatief en laten niet meer los. Van strategie tot implementatie. Van volledig

ICT-beheer tot detachering, wij hebben het onder controle. Als één team gaan wij voor resultaat. 

Met helden die boven zichzelf uitstijgen en uitdagingen overwinnen. Helden die successen halen 

en triomfen vieren. De digitale evolutie gaat sneller dan ooit. Wij kunnen niet wachten!

ConoScenza

Amersfoort (HQ) 085 - 30 33 663
Groningen  info@conoscenza.nl
Eindhoven  www.conoscenza.nl
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