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Infofiche Microsoft 365 for Business 

 

Microsoft 365 for business biedt je 3 mogelijkheden: 

1. Microsoft 365 Business Basic 
 

Meest geschikt voor bedrijven die eenvoudige oplossingen voor extern werk nodig hebben, met 
Microsoft Teams, beveiligde cloudopslag, en Office Online (desktopversies niet opgenomen). 

2. Microsoft 365 Business Standard 
 

Meest geschikt voor bedrijven die de volledige hulpprogramma's voor extern werk nodig hebben, 
inclusief Microsoft Teams, beveiligde cloudopslag, zakelijke e-mail, en premium Office-toepassingen 
op verschillende apparaten. 

3. Microsoft 365 Business Premium 
 

Meest geschikt voor bedrijven die veilige oplossingen voor extern werk nodig hebben met alles dat is 
opgenomen in Business Standard, plus geavanceerde bescherming tegen cyberdreigingen en 
apparaatbeheer. 
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Welke geavanceerde bescherming biedt Microsoft 365 Business 
Premium? 
 

Advanced Threat Protection (ATP) 
Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) is  een email filter service die malware en 
virus infiltratie binnen een organisatie tegen gaat en bedreigingen gaat blokkeren wanneer deze 
gedetecteerd worden. ATP beschermt alle inkomende mails op elke account in de Exchange online 
omgeving. 

Meervoudige verificatie (MFA) 
Multi Factor Authenticatie (MFA) is een methode om de authenticiteit van een gebruiker 
te verifiëren op meer dan één enkele manier (met behulp van meerdere factoren). Door meerdere 
factoren te combineren kan de beveiliging bij toegangscontrole worden aangescherpt. 

Dergelijke factoren bestaan doorgaans uit:  

 iets dat de gebruiker weet, zoals een wachtwoord of pincode 
 iets dat de gebruiker heeft, zoals een gsm, dongle, card reader,.. 
 iets dat de gebruiker is (een eigenschap van de gebruiker), zoals een vingerafdruk 

Extra mogelijke factoren: 

 Waar de gebruiker is (locatie van de gebruiker): Bijvoorbeeld vanuit welk gebied de gebruiker 
toegang probeert te krijgen, of vanaf welk IP-adres. 
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 De tijd: Op welk tijdstip de gebruiker toegang probeert te krijgen. 

Een welbekend voorbeeld van MFA is de betaalkaart gecombineerd met een pincode. Een pincode 
(iets dat de gebruiker weet) wordt gecombineerd met een betaalkaart (iets dat de gebruiker heeft). 
Deze twee factoren maken dit voorbeeld tot two-factor-authenticatie (2FA). De betaalkaart is in dit 
voorbeeld voor een derde onbruikbaar zonder de pincode en vice versa. 

Beveiliging tegen ransomware 
Ransomware beperkt de toegang tot gegevens door het versleutelen van bestanden of het 
vergrendelen van computerschermen. Vervolgens probeert de eigenaar van de ransomware de 
slachtoffers te vragen om 'Ransom'(losgeld), meestal in de vorm van cryptocurrencies zoals Bitcoin, 
in Exchange voor toegang tot gegevens. 

Als u zich wilt beschermen tegen Ransomware, maakt u een of meer e-mail stroom regels om 
bestandsextensies te blokkeren die meestal voor Ransomware worden gebruikt. U kunt ook 
gebruikers waarschuwen die deze bijlagen in een e-mail ontvangen. 

 

Voorwaardelijke toegang 
Voorwaardelijke toegang is de tool die door Azure Active Directory wordt gebruikt om signalen 
samen te brengen, beslissingen te nemen en organisatiebeleid af te dwingen. Voorwaardelijke 
toegang vormt de kern van het nieuwe besturingsvlak op basis van identiteiten. 

De eenvoudigste beleidsregels voor voorwaardelijke toegang zijn als/dan-instructies. Als een 
gebruiker toegang wil krijgen tot een resource, moet deze een actie uitvoeren. Voorbeeld: Een 
salarisbeheerder wil toegang krijgen tot de salaristoepassing en moet hiervoor Multi Factor 
Authentication uitvoeren. 

Beheerders hebben twee hoofddoelen: 

 Geef gebruikers de mogelijkheid overal en altijd productief te zijn 
 De bedrijfsactiva beschermen 

Door het beleid voor voorwaardelijke toegang te gebruiken, kunt u waar nodig de juiste 
toegangscontroles toepassen zodat uw organisatie veilig blijft en u de gebruiker niet onnodig in de 
weg zit. 

 

Dit is inbegrepen in de Microsoft 365 Business Premium licentie. 

 


