SECURE CLOUD PLATFORM
Maximale veiligheid en zekerheid
Security en Privacy: deze woorden hoort u bijna

tie enorm toegenomen. De behoefte om bescherming in

dagelijks tegenwoordig. De kranten staan geregeld

te regelen resulteerde in antivirus- en antispampakketten,

bol van de nieuwsberichten over gestolen of gelekte
gegevens van klanten van organisaties vanuit een
serveromgeving in ‘de cloud’. Een nachtmerrie voor
elk bedrijf.

firewalls en encryptie, maar ook in fysieke oplossingen.
CLOUDCOMPUTING
De beveiligingsmaatregelen kwamen in het geding door
het ‘op afstand’ werken, ook wel ‘cloudcomputing’ genoemd.
Dit vraagt om een hele nieuwe visie op beveiliging van ver-

BEDRIJFSDATA GESTOLEN!

trouwelijke informatie.

Op een dag worden gebeld dat uw bedrijfsdata ‘gestolen’ is.

Sterker: kan cloudcomputing wel samengaan met degelijke

Een nachtmerrie voor elke organisatie! Het is tegenwoordig

veiligheid? Cloudcomputing impliceert immers openheid

niet zo gemakkelijk meer om netjes en veilig om te gaan met

en flexibiliteit, terwijl degelijke veiligheid de eigenschappen

data van uw organisatie en van uw klanten. Daarom wordt

van een ‘kluis’ oproept: op één manier te openen en een

menig IT-budget significant overschreden omwille van een

beperkte ruimte en de vorm van de betreffende kluis.

degelijke, veilige IT-omgeving.

Jazeker, dit kan samengaan!

DE VEILIGHEID VAN NIET-MOBIEL

SECURE CLOUD PLATFORM

Sinds we onze computers kunnen verbinden met het inter-

Met het Secure Cloud Platform heeft Laurens & Nivard IT

net, sinds wifi en sinds de computer draagbaar is geworden,

Services een maximaal evenwicht in deze paradox weten

is de kans op verlies en diefstal van vertrouwelijke informa-

te bewerkstelligen.

MAXIMALE VEILIGHEID EN ZEKERHEID

REAL-TIME SYNCHRONISATIE EN BACK-UP

Het Secure Cloud Platform biedt het beste van beide

Mocht er toch bedrijfsdata verloren gaan, dan is dit nog

werelden: een flexibele en snel schaalbare omgeving

veilig en beschikbaar. Ook binnen de bedrijfsmuren wordt

met de nieuwste versies van besturingssystemen en

alle data real-time gesynchroniseerd vanuit het platform.

een degelijke en veilige infrastructuur, die tot op het

Hiermee wordt zowel het terughalen van mailboxen,

laagste niveau op basis van het OSI-model beveiligd

bestanden en databases mogelijk net als het snel weer

en gemonitord wordt.

‘in de lucht’ helpen van een werkende serveromgeving
op elke gewenste locatie met alle up-to-date data erop.

Door een slimme combinatie van state-of-the-art beveili-

OFFICE 365

gingsproducten te gebruiken in het netwerk en op de
servers, en deze op de juiste manier te configureren,
ontstaat een veilig netwerk zonder al dan niet bekende

REMOTE ACCESS

2-factor
authentication

SECURE CLOUD PLATFORM

Microsoft
Azure

‘achterdeurtjes’ of ‘low-risk-high-impact’ risico’s die in
veel netwerken helaas aanwezig zijn.
KANTOOR

BELANGRIJKSTE CLOUDVOORWAARDEN
1

Betrouwbaarheid platform en leverancier

2

Behoud zeggenschap over eigen data

3

Continuïteit van het platform

4

Privacy en beveiliging

5

Support en back-up

De cloud-serveromgeving wordt tevens in de cloud real-time
geback-upt. Het terugzetten van data op de omgeving zelf
kan zonder lange wachttijden en complexe risicovolle acties.
In geval van diefstal of verlies van bijvoorbeeld een laptop,
kunnen wij de data op de laptop op afstand volledig wissen.
Hierdoor is uw data veilig en ligt dit niet op straat.

ADVIES EN ONDERSTEUNING
Laurens & Nivard IT Services is specialist in kantoorautomatisering en netwerkinfrastructuren.
Met maximale veiligheid kunnen wij de digitale werkomgeving verzorgen en u ontzorgen.
Wij brengen middels een complete scan en audit de veiligheid van het netwerk binnen uw organisatie
in kaart, leveren een gedetailleerd rapport en geven advies en ondersteuning.
Voor meer informatie: 010 - 477 7823 en info@laurensnivard.nl
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