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Minimaliseer de negatieve 
effecten van spam

E-mailgebruikers willen zo min 
mogelijk tijd kwijt zijn aan spam, 

zodat ze ongestoord kunnen 
werken. ESET Cloud Office 

Security filtert ongevraagde en 
ongewenste e-mails uit de inbox 

van gebruikers

Voorkom verspreiding 
van malware via de cloud

Nu veel organisaties de overstap 
naar de cloud gemaakt hebben, 
is het essentieel dat u zich goed 
beschermt tegen malware dat 

zich verspreidt via de cloud. 
Extra beveiliging is daarom 

cruciaal en helpt om de mailboxen 
van gebruikers vrij te houden van 

malware en voorkomt de 
verspreiding van malware via 
cloudopslag tussen meerdere 

apparaten. 

Gedegen bescherming van uw Microsoft 365-hulpmiddelen is vandaag de dag onmisbaar. ESET-onderzoek toont aan dat 
slechts een minderheid van de klanten vertrouwt op de ingebouwde beveiliging van Microsoft alleen, welke nog veel spam, 
phishing en malware doorlaat. Bijna 50% van de Microsoft-klanten maakt al gebruik van een vorm van bescherming door 
derden, en nog eens 33% is van plan dit op korte termijn te doen. ESET Cloud Office Security biedt geavanceerde preventieve 
bescherming voor uw veelgebruikte Microsoft 365-toepassingen. Met de bekroonde drielaagse bescherming voor Exchange 
Online en OneDrive kunnen uw medewerkers, of ze nu thuis of op kantoor werken, met vertrouwen gebruik maken van 
hun e-mail en cloudopslag. ESET Cloud Office Security biedt real-time detectie van kwaadaardige activiteiten binnen enkele 
seconden, waarmee de potentiële schade van ransomware wordt geminimaliseerd. Daarnaast is het beheer eenvoudig en 
overzichtelijk via één cloudgebaseerde console.

BESCHERM UW WAARDEVOLLE BEDRIJFSCOMMUNICATIE EN -OPSLAG IN DE CLOUD

Vertrouw op ESET en ACF Bentveld om uw organisatie te beveiligen

Bescherm tegen 
phishing-aanvallen
Cybercriminelen maken 

phishing e-mails die haast 
niet te onderscheiden zijn van 

reguliere e-mails. Zelfs een goed 
getrainde medewerker kan per 

ongeluk op een phishinglink 
klikken. Bescherming tegen 
dit soort e-mails voorkomt 

onderbrekingen veroorzaakt 
door aanvallen en malware via 

de e-mail.     
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Spamfiltering
Filtert ongevraagde en ongewenste e-mails uit de inbox van gebruikers 
met bijna 100% nauwkeurigheid. 

Anti-phishing
Blokkeert de toegang voor gebruikers tot bekende phishingwebsites.
Zo verkleint u de kans dat medewerkers slachtoffer worden van geraffineerde 
phishingaanvallen, waarbij inloggegevens buitgemaakt kunnen worden.

DRIE BESCHERMINGSLAGEN VOOR OPTIMALE BEVEILIGING

Anti-malware
Scant alle inkomende e-mails en bijlagen en alle nieuwe en gewijzigde bestanden. 
Hiermee worden uw bedrijfsgegevens beschermd tegen schadelijke bedreigingen 
zoals ransomware.  

Snelle en gemakkelijke installatie
Installatie heeft minimale impact op de organisatie: binnen vijf minuten is iedereen beschermd. 
Daarnaast is voor het uitrollen van de oplossing geen enkele hardware vereist.

HET GEMAK VAN ESET CLOUD OFFICE SECURITY

Inzicht en awareness
ESET Cloud Office Security biedt duidelijk en real-time inzicht in welke gebruikers binnen de organisatie
het meeste spam, verdachte bijlagen en phishing ontvangen en de meest verdachte OneDrive accounts. 
Deze informatie is door middel van volledig aanpasbare rapportages eenvoudig te downloaden en in te zien.

Schaalbaar
Vanaf één Microsoft 365 account is de oplossing in iedere organisatie te implementeren en
kan u worden voorzien van de beste beveiliging van Microsoft 365-toepassingen.

HOE WERKT ESET CLOUD OFFICE SECURITY?

Vertrouw op ESET en ACF Bentveld om uw organisatie te beveiligen
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