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Let op met wat je deelt
De Microsoft Cloud maakt het heel makkelijk om bestanden te delen met externe (personen buiten je
organisatie). Hierdoor kun je het overzicht verliezen. Zorg voor een beleid hierop en trek toegang in als het
niet meer nodig is.
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Controleer de beveiliging regelmatig!

Gebruik apparaat versleuteling

Maak back-ups

Vertrouwen op de beveiliging is goed maar controleer regelmatig of de beveiligingsinstellingen nog werken.
Door de continue ontwikkelingen van het Microsoft platform komen er steeds nieuwe functies bij, deze
kunnen gevolgen hebben voor de huidige instellingen.

Zorg voor een goede beveiliging van uw werkplekken met encryptie. Bijvoorbeeld met BitLocker van
Microsoft, het zorgt ervoor dat uw bestanden middels encryptie onleesbaar zijn. Mocht er een apparaat
gestolen worden dan is uw data veilig.

Standaard is er geen back-up functie in de Microsoft Cloud. Er is wel een prullenbak functie waaruit
bestanden teruggezet kunnen worden maar dit is geen back-up. Zorg dus voor een goede, aanvullende
back-up en controleer deze ook regelmatig.

Gebruik MFA
MFA zorgt ervoor dat je naast je gebruikersnaam en wachtwoord, goedkeuring moet geven om toegang te
krijgen. Standaard staat MFA niet aan in de Microsoft Cloud. Zorg dat deze aangezet word! Hierdoor heb je
meer grip op je data en maak geen uitzonderingen voor het gebruik.
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Let op met inloggen
Uw gegevens zijn overal en altijd beschikbaar, maar denk goed na over uw inloggegevens. Veel
internetbrowsers en bijvoorbeeld Teams slaan uw inlog automatisch op. Dit kan ervoor zorgen dat uw
gegevens achterblijven op de computer van iemand anders. Log daarom achteraf altijd uit.

Let op met aangemeld blijven
Door gegevens op te slaan of aangemeld te blijven kan iedereen op dat device inloggen met jou gegevens.
Probeer deze optie niet te gebruiken, zeker niet op een gedeelde computer.
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