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Er zijn momenteel meer dan 225 miljoen mensen 
die Office 365 gebruiken. Volgens de laatste 
inkomstenoproep van het bedrijf (april 2020) voegt 
Microsoft bijna 3,5 miljoen Office 365-gebruikers 
per maand toe. Waarschijnlijk blijft dit aantal 
stijgen naarmate meer bedrijven het thuiswerken 
blijven verlengen. 

De meesten van ons zijn bekend met waarom 
Office 365 zo populair is geworden. Eerlijk 
gezegd maakt Office 365 veel werk een stuk 
makkelijker. Door de verminderde aanschaf 
van hardware, worden overtollige overzichts- 
en onderhoudskosten gespaard. Met een 
verscheidenheid aan abonnementsmodellen 
per gebruiker en met optionele add-on-functies 
kunnen bedrijven hun Office 365-implementaties 
afstemmen op hun specifieke zakelijke behoeften. 
De toevoeging van SharePoint en OneDrive 
vereenvoudigt de samenwerking tussen 
gebruikers, waardoor gebruikers gemakkelijk 
kunnen samenwerken, zelfs vanuit huis.

Wat betekent dit voor e-mailbeveiliging? Naarmate 
meer organisaties overstappen op cloud hosted 
e-mail, overwegen velen ook cloudgebaseerde 
e-mailbeveiliging. E-mailbeveiliging in de cloud 
kan niet alleen de e-mailbeveiliging optimaliseren 
voor degenen die Office 365 gebruiken (of andere 
e-mailproviders in de cloud), maar biedt ook extra 
voordelen voor organisaties die Exchange nog 
steeds op locatie gebruiken.

Organisaties die zijn gemigreerd of van plan 
zijn te migreren naar e-mail in de cloud, willen 
IT-middelen vrijmaken, maken een snelle groei 
door of zoeken naar betere bescherming tegen 
geavanceerde bedreigingen. 

Overweegt u de overstap naar e-mailbeveiliging 
in de cloud? Wij hebben 7 voordelen van onze 
Cloud Services voor u op een rij gezet. Lees snel 
verder!
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1. Snellere implementatie en systeemupdates
SaaS-oplossingen zijn snel op te zetten 
en ontvangen continue software- en 
beveiligingsupdates zonder downtime. Migreren 
vanaf een lokale e-mailbeveiligingsoplossing, 
zoals Barracuda Email Security Gateway, is een 
snel en eenvoudig proces in twee stappen. BlackIP 
biedt uiteraard ondersteuning bij de migratie naar 
een van onze cloud services, zoals MX-Relay Pro, 
Office365 Backups, Cloud Archiving of Office365 
Inbox Defense.

2. Heroriënteer IT-middelen
Omdat u geen hardware hoeft te onderhouden, 
kunnen IT-teams zich opnieuw focussen op 
meer strategische initiatieven, zoals training voor 
gebruikersbewustzijn en het proactief opsporen 
van bedreigingen.

3. Geen verborgen kosten
SaaS-oplossingen zijn doorgaans geprijsd 
per gebruiker met maandelijkse of jaarlijkse 
betalingen. Omdat er geen hardware is, zijn 
er geen extra investeringen in infrastructuur of 
ongeplande onderhoudskosten.

4. Eenvoudig op schaal
Licenties per gebruiker betekenen dat u naarmate 
uw bedrijf groeit, indien nodig gebruikers kunt 
toevoegen. Omdat er geen hardware hoeft te 
worden geüpgraded, zal het toevoegen van 
gebruikers aan uw e-mailbeveiligingsplan geen 
extra belasting voor uw IT-middelen opleveren.

5. Stroomlijn de verkeersstroom
Als u bent gemigreerd of van plan bent 
te migreren naar een in de cloud gehoste 
e-mailprovider, heeft het geen zin uw inkomend 
en uitgaand SMTP-verkeer naar een lokale 
beveiligingsoplossing te pushen. Bewaar uw 
e-mail in de cloud en verminder mogelijke latentie 
of onnodige belasting van uw netwerkfirewall.

6. Blijf compliant
Sommige SaaS-e-mailbeveiligingsoplossingen 
bieden ook functies die bedrijven helpen naleving 
te bereiken. Cloud Archiving biedt onbeperkte 
cloudarchivering met krachtige eDiscovery, 
evenals een volledige continuïteitservice om uw 
bedrijf te allen tijde draaiende te houden.

7. Toegang tot geavanceerde e-mailbeveiliging
Naarmate e-mailbeveiliging in de cloud populairder 
wordt, investeren beveiligingsleveranciers meer in 
innovatie op het gebied van cloudbeveiliging, wat 
resulteert in geavanceerde beveiligingsfuncties 
voor e-mail in de cloud. Met MX-Relay Pro 
en Office365 Inbox Defense profiteert u van 
geavanceerde filtermogelijkheden en CPU-
emulatie sandboxing. Office 365-gebruikers 
kunnen Office365 Inbox Defense verkennen, dat 
een op API gebaseerde inbox-verdediging biedt 
voor extra bescherming tegen de 13 soorten 
e-mailbedreigingen.
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Haal alles uit Office 365 met Cloud Archiving, 
Office365 Backups & MX-Relay Pro

Office 365 is een solide oplossing van ‘s werelds toonaangevende softwarebedrijf. Het biedt een 
aantal handige functies en is ontworpen om aan veel van de behoeften op het gebied van berichten-, 
applicatie- en contentbeheer te voldoen voor grote en kleine organisaties. Toch mist Office 365 essentiële 
functionaliteit op het gebied van beveiliging en archivering.

Daarom moeten organisaties een oplossing van derden opnemen zoals Cloud Archiving, Office365 
Backups en MX-Relay Pro om volledige bescherming en compliance te garanderen. Onze services bieden 
gelijktijdige ondersteuning van omgevingen met gemengde berichtenplatforms. Wij beschermen vitale 
en informele zakelijke communicatie voor vele organisaties in bedrijfstakken zoals overheid, onderwijs, 
financiële dienstverlening, zorg en bedrijfsleven. Zo worden cybercriminelen, spam, virussen en malware 
gestopt voordat ze ooit uw berichtensysteem binnenkomen.

MX-Relay Pro
• E-mail protection: vertrouwd, veilig en preventief 
• Kijk hier voor meer informatie en probeer MX-Relay Pro trial nu 30 dagen gratis

Office365 Backups
• Back-up van al uw Office 365 bestanden - snel & gemakkelijk in 3 stappen geregeld
• Kijk hier voor meer informatie en probeer Office365 Backups trial nu 30 dagen gratis

Cloud Archiving
• Archiveer uw Office 365 bestanden - snel & gemakkelijk in 3 stappen geregeld
• Kijk hier voor meer informatie en probeer Cloud Archiving trial nu 30 dagen gratis
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