Achtergrondartikel

De combinatie van
Office 365 en Zivver
beperkt datalekken, verbetert
compliance en bespaart kosten
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Organisaties schakelen in toenemende mate
over op cloudbased e-mail-systemen.
Gartner 1 voorspelde al voor de coronacrisis
dat 70% van de publieke en particuliere
ondernemingen tegen 2021 gebruikmaakt van
e-maildiensten in de cloud. Wanneer organisaties
over willen gaan op de cloud, zijn ze gedwongen
hun privacy- en beveiligingsgaranties, maatregelen
tegen datalekken (DLP) te heroverwegen om
verzekerd te zijn van compliance. Bij grote
bedrijven en ondernemingen is Microsoft
Office 365 veruit de meest populaire cloud
office solution. Dit komt voornamelijk door de

focus op beveiliging en mogelijkheden om te
beschermen tegen dreigingen. Maar organisaties
met hoge eisen aan beveiliging en privacy zijn
terughoudend in het migreren naar Office 365.
Het ontbreken of tekortschieten van bijvoorbeeld
specifieke versleuteling, authenticatie en DLPfunctionaliteiten is hier de reden voor. Daarnaast
geven Office 365-gebruikers aan steeds meer
moeilijkheden te ondervinden2 in het configureren
en bijhouden van de verscheidene privacy- en
beveiligingsgerelateerde modules.

Tot slot zijn de meeste beveiligings- en DLP-functionaliteiten van Office
365 alleen beschikbaar met een E5-licentie, die als duur wordt ervaren.
Veel organisaties kunnen echter een positieve businesscase genereren
door de aanzienlijk goedkopere E1- of E3-licentie te nemen en deze te
combineren met Zivver. Men ziet dit als een goedkopere en uitgebreidere
beveiligingsoplossing voor e-mailcommunicatie.

Volgens Gartner kiezen organisaties in toenemende mate voor zogeheten
Cloud Email Security Supplements (CESS) om de gaten te dichten in de
mogelijkheden van een reeds geïnstalleerde e-mail gateway, Office 365
of Google. Hieronder zullen we uitleggen waarom veel organisaties kiezen
voor Zivver als CESS in combinatie met Office 365.

1 Gartner 2019 Market Guide for Email Security https://www.gartner.com/document/3938516
2 https://www.gartner.com/reviews/market/email-security/vendor/microsoft
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Uitgebreidere en meer
gebruiksvriendelijke
DLP-functionaliteiten
DLP-functionaliteiten (Data Loss Protection) zijn nodig om te verzekeren dat gevoelige informatie van
een organisatie niet - via de verkeerde methode – in verkeerde handen terechtkomt. Om inzichtelijk
te maken wat er precies van DLP-functionaliteiten verwacht moet worden, moet je naar de oorzaken
van gerapporteerde datalekken kijken. Deze voorvallen geven namelijk het beste beeld van de te
minimaliseren risico’s.
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de oorzaken van de ongeveer 24.000 datalekken die in 2020 aan de
Autoriteit Persoonsgegevens werden gerapporteerd3, zien we het volgende:

85%

5%

Niet-cyber-gerelateerd

Cyber-gerelateerd

Gegevens verstuurd naar verkeerde ontvanger 66%

Hacking, malware
(bijv. ransomware) en/of phishing

Persoonsgegevens kwijtgeraakt (via bijv. post)

8%

Persoonsgegevens verkeerde klant
getoond in klantportaal				

4%

Apparaat, gegevensdrager (bijv. USB) verloren 3%
3 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/rapportage_datalekken_2020.pdf

10%

Overig

5%
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Uitgaande van bovenstaande lijst, kunnen de
volgende scenario’s (ten dele) worden verholpen
met DLP-functionaliteiten:
Gegevens worden verstuurd naar
de verkeerde ontvanger:
Deze datalekken worden vaak veroorzaakt door
het sturen van een e-mail naar iemand met een
vergelijkbare naam en de hulp van automatisch
aanvullen. Deze datalekken kunnen enkel
effectief worden aangepakt door hulpmiddelen
die ongewoon gedrag detecteren en de afzender
op de hoogte stellen van onregelmatigheden
voordat de e-mail wordt verstuurd. Bijvoorbeeld
een hulpmiddel dat kan herkennen of het
versturen van een bepaald soort informatie naar
die ontvanger ongebruikelijk is. Dit betekent dat
de tool in staat moet zijn om gegevens die in
e-mails en bijlagen zijn verzonden automatisch
te classificeren, en deze informatie kan relateren
tot de verschillende ontvangers in een zogeheten
‘sociale grafiek’.

Verkeerde gegevens worden
verstuurd:
Deze datalekken worden voornamelijk veroorzaakt
door het versturen van bestanden die gevoelige
informatie bevatten waarvan de afzender zich
niet bewust was, en die niet hadden moeten

worden verstuurd. Denk bijvoorbeeld aan een zaak
waarin iemand de burgerservicenummers van
patiënten toevoegt aan een Excel-bestand, terwijl
het salaris van medewerkers nog in het tweede
tabblad genoemd staat. Deze datalekken kunnen
alleen worden voorkomen met hulpmiddelen
die automatisch gevoelige informatie kunnen
detecteren door ook de bijlagen te scannen en
vervolgens de afzender te informeren voordat de
e-mail wordt verstuurd.

Aan/Cc wordt gebruikt in plaats
van Bcc:
Deze lekken worden voornamelijk veroorzaakt door
medewerkers die gevoelige informatie met een
grote, voor elkaar anoniem te blijven groep moeten
delen. Als zij dit doen door de adressen in te voeren
in het veld achter ‘Aan’ of ‘Cc’, in plaats van het veld
achter Bcc, wordt de identiteit van alle ontvangers
vrijgegeven. Een desastreus voorbeeld uit 2019 is
een NHS-kliniek die een nieuwsbrief aan haar HIVpatiënten stuurde, maar hierbij niet de Bcc-optie
gebruikte. Voorkoming vereist hulpmiddelen die
afzenders waarschuwen als er gevoelige informatie
naar een groot aantal ontvangers wordt gestuurd,
en die hen aanraden de Bcc te gebruiken.

Ongeautoriseerde toegang:
Een van de oorzaken van dit soort lekken is dat medewerkers/organisaties ‘vergeten’ om (goede)
e-mailbescherming in de vorm van versleuteling en authenticatie op een specifiek bericht toe te
passen. Goede e-mailbescherming verloopt nooit soepel in gevallen waar een e-mail wordt verstuurd
naar een ontvanger die niet dezelfde (mate van) beveiliging heeft ingesteld. Het gevolg is een situatie
waarin de meeste organisaties de voorkeur geven aan de klantervaring boven de beveiligingsvereisten
en de keuze over het beveiligen van een e-mail overlaten aan hun personeel. Dit veilig versturen houdt
vaak in dat er op een knop moet worden gedrukt die op een ander tabblad in Outlook staat. Om deze
datalekken te voorkomen, moet software de medewerkers juist helpen bij het selecteren van de juiste
beveiligingsmaatregelen. Dit kan met waarschuwingen of door automatisch het organisatiebeleid toe te
passen wanneer gevoelige inhoud wordt gedeeld.
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De DLP-functionaliteiten die Office 365 heeft en mist
Office 365 biedt diverse producten die organisaties kunnen helpen
hun informatie te beschermen, zoals Azure Information Protection
(AIP), Data Loss Prevention Policies (DLP-policies), Policy Tips en
Office Message Encryption (OME). Organisaties ondervinden echter
de volgende nadelen bij deze hulpmiddelen:

Onvoldoende mogelijkheden om
verkeerd geadresseerde mails te
voorkomen:

Helpt gebruikers niet bij het
toepassen van de juiste beveiliging:

Microsofts hulpmiddelen kunnen geen analyse
maken van de relatie tussen het type informatie
dat wordt verstuurd, de ontvanger en het eerdere
gedragspatroon van de verzender. Dit betekent dat
ongebruikelijke ontvangers niet worden herkend op
basis van het type informatie dat wordt verstuurd.
Microsoft kan alleen waarschuwingen geven als
‘Deze e-mail bevat informatie van het soort X’ of ‘U
staat op het punt informatie buiten uw organisatie
te delen’. Deze zijn niet gevoelig en specifiek
genoeg en leiden op den duur tot alarmmoeheid.

Microsofts Policy Tips kunnen alleen worden
gebruikt om de verzender te waarschuwen, en
dus niet om te helpen (automatisch) de juiste
beveiligingsmaatregelen toe te passen. Als een
gebruiker bijvoorbeeld een bericht met OME in
Outlook Desktop wil beveiligen, moet de gebruiker
een andere knop aanklikken in een submenu op
een van de andere tabbladen. OME kan worden
ingesteld om serverside OME-versleuteling toe
te passen. Maar dit is ingewikkeld, kost tijd en is
vanwege beperkingen maar in bepaalde mate
effectief.

Helpt niet bij het zorgen voor
correct gebruik van de Bcc:

Geen mogelijkheid om berichten in te
trekken en de leesstatus te bekijken:

Microsoft biedt geen functionaliteit die gebruikers
helpt om dit soort fouten te herkennen en te
voorkomen.

Het is met Microsoft niet mogelijk om effectief
berichten in te trekken. Outlook biedt de
mogelijkheid wel, maar biedt geen garanties. Ook
werkt het alleen als de ontvanger ook Outlook
gebruikt. Daarbij komt ook nog eens dat het niet
mogelijk is om te zien wie het bericht gelezen
heeft of de bijlagen geopend heeft, waardoor
organisaties geen inschatting kunnen maken van
de impact van een datalek.
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De DLP-functies die Zivver toevoegt
Zivver biedt een makkelijke oplossing voor alle dingen die
Office 365 niet of niet voldoende doet:
Ongebruikelijke
ontvangers herkennen:
Zivver classificeert gegevens terwijl gebruikers
hun e-mail opstellen in e-mailprogramma’s zoals
Outlook. Hierdoor is het mogelijk om te herkennen
of het sturen van een bepaald type informatie
naar een specifieke ontvanger ongebruikelijk is en
worden gebruikers gewezen op hun ‘ongebruikelijke
gedrag’ voordat ze hun bericht versturen.

Voorstellen om Bcc te gebruiken:
Zivver waarschuwt gebruikers als zij op het punt
staan informatie te versturen aan veel gebruikers
in Aan of Cc, waarbij hen wordt gevraagd om de
ontvangers naar de Bcc te verplaatsen.

Gebruikers helpen passende
beveiligingsmaatregelen toe te
passen:
gegevens worden real-time geclassificeerd
terwijl het bericht geschreven wordt, waarna de
gebruiker wordt gevraagd encryptie en de juiste
authenticatie-instellingen (zoals 2FA-bescherming
met SMS) toe te passen.

Berichten intrekken en de
leesstatus bekijken:
Zivver stelt gebruikers in staat om te allen tijde
berichten in te trekken en te zien of ontvangers
het bericht en de bijlage(n) hebben geopend. Als
een bericht wordt ingetrokken waarvan Zivver
aangeeft dat het nog niet gelezen was, heeft er
gegarandeerd geen datalek plaatsgevonden.
Als een bericht wel geopend is voordat het werd
ingetrokken, geeft Zivver aan wie het openden en
wat ze hebben bekeken, waardoor de gebruiker en
de organisatie in staat zijn om de impact van een
potentieel datalek in te schatten.
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Betere encryptie garandeert dat
derden geen toegang hebben
Organisaties die te maken hebben met zeer
gevoelige informatie willen hun gegevens
zo goed mogelijk beschermen. Hierin speelt
encryptie over het algemeen een cruciale rol.
Tegenwoordig passen de meeste cloudbased
e-maildiensten, zoals Microsoft, encryptie toe. De
grootste uitdaging met encryptie ligt echter niet
in het toepassen van de versleuteling: dit wordt
namelijk steeds beter en gemakkelijker. De echte
uitdaging ligt in het sleutelbeheer. Met andere
woorden: wie er toegang heeft tot de sleutels die

de informatie kunnen ontsleutelen. Als organisatie
wil je er zeker van zijn dat alleen geautoriseerde
personen toegang hebben tot de informatie. Dit
zijn de verzender, de ontvanger(s) en eventuele
beheerders van je organisatie, bijvoorbeeld in
het geval van forensisch onderzoek. Dit betekent
automatisch dat je niet wilt dat de leverancier
van je e-maildienst toegang heeft, omdat die
een potentieel doelwit voor hackers kan zijn en
onderworpen zou kunnen worden aan overheden
en onderzoeken van inlichtingendiensten.

De encryptie die Microsoft biedt
Office 365 slaat berichten en bestanden standaard versleuteld op. Maar Microsoft heeft altijd (een kopie
van) je sleutels in bezit, zelfs wanneer je Office Message Encryption en Bring Your Own Key (BYOK)
gebruikt. Op haar eigen FAQ-pagina stelt Microsoft:

Does Office 365 Message Encryption and Bring Your Own Key with Azure
Information Protection change Microsoft’s approach to third-party data
requests such as subpoenas? (Verandert Microsofts houding tegenover
dataverzoeken van derden, zoals dagvaardingen, met Office 365 Message
Encryption en Bring Your Own Key in Azure Information Protection?)
No. Office 365 Message Encryption and the option to provide and control
your own encryption keys with Bring Your Own Key (BYOK) for Azure
Information Protection was not designed to respond to law enforcement
subpoenas. (Nee. Office 365 Message Encryption en de mogelijkheid om
eigen sleutels te verstrekken en beheren met Bring Your Own Key (BYOK)
voor Azure Information Protection is niet ontworpen om gehoor te geven aan
dagvaardingen van wetshandhavers.)
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De toegevoegde waarde van Zivvers encryptie
Zivver gebruikt de beste (asymmetrische) encryptie voor het transporteren en opslaan van e-mails en
bestanden. Zelfs Zivver kan niet bij de gegevens die in haar platform worden opgeslagen, omdat ze geen
toegang heeft tot de sleutel van de gebruiker om deze informatie te ontsleutelen. Zo wordt jouw gevoelige
informatie ook tegen derden beschermd. Vertrouwelijk is dus echt vertrouwelijk. Lees meer over deze
beveiliging in de whitepaper [ref].

Meer garanties op
privacybescherming
Organisaties binnen de EU dienen zich sinds mei 2018 te houden aan de AVG. Dit betekent ook dat ze
leveranciers moeten kiezen die zich aan de AVG houden en een wettelijk geldige overeenkomst moeten
sluiten met de verwerkers van hun privacygevoelige informatie.

De bestaande zorgen rondom de privacy van Office 365
Nadat meerdere partijen hun zorgen rondom
privacy hebben geuit, worden Microsoft en Office
365 op dit moment onderzocht door de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming
(EDPS). Hierop vooruitlopend wordt publieke

diensten in Zweden aangeraden geen gebruik te
maken van online SaaS-producten die in de VS
zijn ontwikkeld, zoals e-mail. In sommige Duitse
deelstaten is het nu verboden voor scholen om
Office 365 te gebruiken.

Hoe Zivver omgaat met privacy
Zivver hanteert strikte privacymaatregelen.
Bijvoorbeeld het niet in staat zijn om gevoelige
informatie van gebruikers te openen, de gevoelige
informatie van organisaties enkel opslaan in
datacenters binnen de EER en het tekenen van
wettelijk geldige verwerkersovereenkomsten met
iedere klant. Zivver laat haar platform, inclusief
broncode en het bedrijf zelf, meerdere keren per

jaar inspecteren door onafhankelijke juridische
experts en privacydeskundigen, en door technische
deskundigen van Deloitte. De combinatie van deze
privacy- en beveiligingsmechanismen is uniek
en één van de reden waarom organisaties die
beveiliging hoog in het vaandel hebben, zoals het
Nederlands rechtssysteem, Zivver als dienst voor
veilig mailen gebruiken.
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Betere authenticatie van ontvangers
Van nature ontbreekt bij e-mail iedere vorm van gebruikersauthenticatie.
Sterke authenticatie van gebruikers is echter cruciaal om te kunnen
verzekeren dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot
gevoelige informatie. Daarom gebruiken banken, gezondheidsinstellingen,
en ‘zelfs’ WhatsApp tegenwoordig twee-factor-authenticatie. Ze bevestigen
bijvoorbeeld via een SMS-code de identiteit van een persoon.

Mogelijkheden voor de authenticatie van ontvangers met Office 365
Office 365 beschikt zelf over geen enkele
mogelijkheid om ontvangers buiten je organisatie
te authenticeren. Met behulp van Office Message
Encryption (OME) kunnen ontvangers worden
geauthentiseerd door eerst een notificatiebericht
per mail te ontvangen met daarin een link,
waarna een tweede e-mail volgt met een tijdelijke

toegangscode. Op deze manier worden actieve en
passieve man-in-the-middle-effecten tegengaan
en wordt de gebruiker geauthentiseerd als een
persoon met toegang tot een mailbox die deze
informatie kan lezen. Een sterkere vorm van
ontvangerauthenticatie ontbreekt.

Zivver voegt twee-factor-authenticatie voor ontvangers toe
Zivver biedt directe support aan gebruikers om
hun ontvangers door middel van een SMS te
authenticeren met twee-factor-authenticatie (2FA).
Zivver stuurt in dat geval automatisch een SMScode naar het (mobiele) telefoonnummer dat de
afzender invoert. Als de gebruiker eerder door de
organisatie gemaild is, de contactgegevens al in
Outlook beschikbaar zijn of de contactgegevens
eerder door beheerders vanuit een ander systeem
zijn ingeladen in Zivver, hoeft de afzender helemaal
niks te doen. Als er geen telefoonnummer voor
de ontvangers beschikbaar is, biedt Zivver
oplossingen in de vorm van een organisatiebrede

standaard toegangscode. Deze standaard
toegangscode is dan de code die ontvangers
dienen in te voeren voor ieder bericht dat ze van de
organisatie ontvangen. Bij een afzenderspecifieke
toegangscode dient de ontvanger een bepaalde
toegangscode in te voeren om het bericht van een
specifieke ontvanger te kunnen lezen. Daarnaast
biedt Zivver ook de mogelijkheid om te werken
met een verificatie-e-mail en het leveren van
e-mails via het DANE e-mailbeveiligingsprotocol.
Deze mogelijkheid biedt echter geen
gebruikersauthenticatie.
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Gemakkelijker te installeren
en te onderhouden
Organisaties en resellers streven naar optimale kosteneffectiviteit in de
installatie, configuratie en het onderhoud van software-oplossingen. Dit is
vanzelfsprekend: iedereen wil kosten besparen.

Office 365 en privacytools installeren en onderhouden
Zoals eerder omgeschreven biedt Office 365
verschillende hulpmiddelen die los van elkaar
werken, maar gecombineerd dienen te worden om
de best mogelijke beveiliging privacybescherming
te kunnen bieden. Het configureren van AIP, DLPpolicies en OME blijkt echter vaak als ingewikkeld
te worden ervaren. Dit ligt aan de ene kant aan
hoe complex de tools zijn, maar aan de andere

kant komt dit ook door het feit dat organisaties
alle regels, triggers en het beleid zelf dienen te
verzinnen en maken. Dit wordt al snel tijdrovend,
ingewikkeld en foutgevoelig, waardoor er
uiteindelijk vaak regels ontstaan die niet stroken
met het gedrag van de eindgebruiker. Ook het
beheren en verbeteren van instellingen wordt
gezien als (te) omslachtig en tijdrovend.

Hoe het installeren, configureren en onderhouden van Zivver werkt
Zivver is ontwikkeld met de reeds bestaande
tools en de infrastructuur binnen organisaties in
gedachten. Het resultaat was een tool die binnen
enkele uren eenvoudig te installeren en in te richten
is, met weinig moeite kan worden onderhouden
en geen aanvullende software of hardware nodig
heeft. Het configureren gaat ook gemakkelijk.
De kant-en-klare bedrijfsregels zijn door Zivver
ontwikkeld, gevalideerd en onderhouden. Deze

bedrijfsregels zijn toegespitst op de verschillende
markten en soorten organisaties. Zivver kan
synchroniseren met de Active Directory van
de organisatie en gebruikers authenticeren via
SAMLv2-compatibele Single-Sign-On-aanbieders
(SSO) zoals ADFS en OKTA. Al met al dus erg weinig
inspanning voor het instellen voor eerste gebruik en
het onderhoud erna.
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Kostenefficiënt
Kosten zijn altijd belangrijk voor organisaties. Maar het is beter om te kijken
naar de businesscase in plaats van de kosten. Het beveiligen van e-mails van
een organisatie resulteert al snel in een erg positieve businesscase, omdat
het onder andere:

•

de kosten van datalekken verlaagt. Volgens
IBM4 kost een datalek gemiddeld $ 3,9 miljoen

Kosten voor Office 365 en privacytools

•

de kosten van reguliere post en koeriers
verlaagt

•

de productiviteit van medewerkers verhoogt

•

de reputatie van een organisatie verbetert

Om de verschillende beveiligings- en privacytools
die Office 365 biedt te kunnen gebruiken, dient
over het algemeen een E5-licentie voor alle
medewerkers te worden aangeschaft. Voor veel
organisaties is dit te duur.

Businesscase voor het beveiligen van je communicatie met Zivver
Een businesscase voor Zivver is doorgaans positief.
Dit komt onder andere door de diverse voordelen
van veilig mailen die hierboven zijn uitgelegd:
Zivver helpt bij het aanzienlijk verminderen van
datalekken, kan worden gebruikt om digitale
brieven in grote hoeveelheden vanuit bronsystemen
te versturen, helpt gebruikers om productief te zijn
en voorkomt de noodzaak om naar faxapparaten of
printers te lopen. Tegelijkertijd laat het gebruik van
Zivver aan partners zien dat de organisatie privacy
en beveiliging zeer serieus neemt. Bovendien

4 2019 Cost of a Data Breach Report. https://databreachcalculator.mybluemix.net/

ondersteunt Zivver bijlagen tot 5.000 GB, waardoor
de kosten voor bestaande oplossingen voor
bestandsoverdracht, waaronder USB-sticks en
Dvd’s, kunnen worden verminderd. Tot slot wordt
de businesscase voor veel organisaties al snel
positief door in plaats van voor een E5-licentie
voor een E1- of E3-licentie te kiezen en deze in
combinatie met Zivver te gebruiken. Voor de
meeste organisaties is dit de kostenefficiëntere
en uitgebreidere oplossing voor de beveiliging van
e-mailcommunicatie.
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Zivver helpt datalekken voorkomen,
compliance te verbeteren en leidt tot
een positieve businesscase wanneer
de dienst wordt gecombineerd met
Office 365.
Dit is vooral belangrijk voor organisaties die
prioriteit geven aan hun beveiliging van gevoelige
informatie. Zivvers datalekpreventie is uitgebreider
en gemakkelijker in gebruik, installatie en
onderhoud. De encryptie en authenticatie die Zivver
biedt, ontzegt derden gegarandeerd toegang
op een manier die andere cloud-oplossingen,
waaronder Office 365, niet kunnen bieden. Dit

4.8

helpt de naleving van wetgeving zoals de AVG te
vereenvoudigen. Met een NPS van 47 en een 4,8/5
op Gartner Peer Review biedt Zivver met trots
veilige communicatie aan duizenden organisaties
over de hele wereld door een laag van privacy
en beveiliging toe te voegen aan bestaande
e-mailoplossingen zoals Office 365.
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