
PRODUCT OVERVIEW

Geavanceerde preventieve bescherming voor 
Microsoft 365-applicaties met ultieme zero-day 
bescherming tegen ransomware



Wat is  
ESET Cloud 
Office Security?

ESET Cloud Office Security biedt geavanceerde 
preventieve bescherming voor Microsoft 
365-toepassingen inclusief beveiliging tegen 
ransomware en zero-day dreigingen. 

De combinatie van spamfiltering, anti-malware 
scanning, anti-phishing en cloud sandboxing helpt  
uw bedrijfscommunicatie, samenwerkingstools en 
cloudopslag te beschermen. Onze gebruiksvriendelijke 
cloudconsole geeft u een overzicht van gedetecteerde 
items en waarschuwt u onmiddellijk wanneer er 
detecties plaatsvinden.

ESET Cloud Office Security dashboard



Hoe het werkt 
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Bescherm uw 
samenwerkingstool
De combinatie van spamfiltering, anti-malware  
scanning, anti-phishing en cloud sandboxing beschermt 
uw bedrijfscommunicatie tegen infecties, minimaliseert 
de impact van ongewenste berichten op de dagelijkse 
productiviteit en ondersteunt in het voorkomen van 
gerichte aanvallen en nieuwe, nog niet eerder geziene 
ransomware.  

De anti-malware functionaliteit biedt bescherming  
voor Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online  
en Teams. Deze oplossing wordt geleverd als een service,  
met een speciale online beheerconsole die overal 
toegankelijk is.

• Zorgt voor infectievrije 
bedrijfscommunicatie

• Minimaliseert de negatieve 
effecten van ongevraagde 
berichten op de dagelijkse 
productiviteit

• Voorkomt dat binnenkomende 
externe e-mails worden gebruikt 
als kanaal voor gerichte aanvallen



Gebruikssituaties
PROBLEEM

Een bedrijfseigenaar wil specifieke maatregelen 
toepassen om de cybersecurityrisico's te 
minimaliseren en de bedrijfscontinuïteit te behouden.

 
 
 OPLOSSING

 ✓ De beheerder kan de hoeveelheid spam, malware 
of phishing-e-mails, die door ECOS worden 
gedetecteerd, inspecteren en vaststellen welke 
gebruikers het vaakst het doelwit zijn van 
kwaadaardige e-mails.

 ✓ De beheerder kan observeren op welke momenten 
de meeste spam door het bedrijf wordt ontvangen.

 ✓ Op basis van deze gegevens en inzichten is de 
beheerder in staat om een rapport op te stellen met 
relevante informatie voor het management.

PROBLEEM

Frequente uitwisseling van grote bestanden op 
de bedrijfscloudopslag tussen interne en externe 
mensen. 

 

 OPLOSSING

 ✓ Gevoelige bedrijfsgegevens op OneDrive moeten 
worden beschermd met een extra beveiligingslaag.

 ✓ De beheerder kan een cloud securityoplossing van 
derden activeren, zoals ESET Cloud Office Security, 
om de Microsoft 365-applicaties van het bedrijf te 
beschermen.

 ✓ Een krachtige anti-malware engine scant alle 
nieuwe en gewijzigde bestanden en voorkomt 
de verspreiding van malware via OneDrive over 
meerdere apparaten.

PROBLEEM

Ransomware heeft de neiging om de mailbox van 
nietsvermoedende gebruikers binnen te dringen. 

 OPLOSSING

 ✓ ESET Cloud Office Security stuurt verdachte 
e-mailbijlagen automatisch door naar ESET 
Dynamic Threat Defense.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense analyseert het 
bestand in een geïsoleerde testomgeving en 
stuurt het resultaat terug naar ESET Cloud Office 
Security, meestal binnen 5 minuten. 

 ✓ ESET Cloud Office Security detecteert en  
blokkeert automatisch bijlagen die  
kwaadaardige inhoud bevatten. 

 ✓ De kwaadaardige bijlage brengt geen schade toe 
aan het apparaat van de gebruiker en binnen het 
bedrijfsnetwerk. 

PROBLEEM

De behoeften van een specifieke groep werknemers 
moeten worden afgewogen tegen de noodzaak om het 
bedrijf veilig te stellen. 

 OPLOSSING

 ✓ De beheerder kan voor elke afdeling, of zelfs per 
gebruiker, verschillende beveiligingsinstellingen 
configureren.

 ✓ Wanneer een klein team binnen de organisatie 
e-mails wil ontvangen die belangrijk zijn voor 
hun werk (bijv. marketingnieuwsbrieven), kan de 
beheerder een policy aanmaken en antispam voor 
deze groep uitschakelen.

 ✓ De organisatie blijft beschermd tegen malware en het 
merendeel van de werknemers ontvangt geen spam.



Bescherm e-mails en 
bestanden opgeslagen in 
of gedeeld via de cloud

ANTISPAM

Met behulp van een verbeterde, bekroonde engine 
filtert dit essentiële onderdeel alle spam e-mails 
en houdt het de mailboxen van gebruikers vrij van 
ongevraagde of ongewenste berichten.

ANTI-PHISHING

Voorkomt dat gebruikers toegang krijgen tot 
webpagina's die bekend staan als phishingsites. 
E-mailberichten kunnen links bevatten die naar 
phishing-webpagina's leiden. ESET Cloud Office 
Security doorzoekt de tekst en het onderwerp van 
inkomende e-mailberichten om dergelijke links (URL's) 
te identificeren. De links worden vergeleken met een 
database van bekende phishinglinks, die voortdurend 
wordt bijgewerkt.

ANTI-MALWARE

Scant alle inkomende e-mails en bijlagen en alle nieuwe 
en gewijzigde bestanden. Dit helpt om de mailboxen 
van gebruikers vrij te houden van malware en voorkomt 
de verspreiding van malware via cloudopslag tussen 
meerdere apparaten.

QUARANTAINEMANAGER 
 
Beheerders kunnen objecten in deze opslagsectie 
inspecteren en besluiten deze te verwijderen of 
vrij te geven. Deze functie biedt eenvoudig beheer 

van e-mails en bestanden die in quarantaine zijn 
geplaatst door onze beveiligingsoplossing. Bovendien 
kunnen beheerders in quarantaine geplaatste 
objecten downloaden en deze met andere tools lokaal 
onderzoeken. 

AUTOMATISCHE BEVEILIGING

Met deze optie ingeschakeld kunnen beheerders er 
zeker van zijn dat nieuwe gebruikers die binnen de 
Microsoft 365-tenant zijn aangemaakt, automatisch 
worden beschermd zonder dat ze naar de console 
hoeven te gaan om ze apart toe te voegen.

NOTIFICATIES

Notificaties verbeteren de efficiëntie van de beheerders 
aanzienlijk, doordat het niet meer nodig is om het 
dashboard voortdurend te controleren. Wanneer 
een potentieel verdachte nieuwe activiteit wordt 
gedetecteerd binnen ESET Cloud Office Security, wordt 
er een e-mail gestuurd om beheerders of gebruikers te 
informeren zodat ze onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht van de dreiging.

DYNAMIC THREAT DEFENSE

Proactieve, cloudgebaseerde technologie met 
geavanceerd adaptief scannen, machine learning, cloud 
sandboxing en een diepgaande gedragsanalyse om 
gerichte aanvallen te voorkomen, evenals nieuwe, nooit 
eerder geziene malware en ransomware. 

EXCHANGE ONLINE ONEDRIVE TEAMS SHAREPOINT ONLINE



Productfeatures

Bescherming voor 
Exchange Online

ANTISPAM ✓
ANTI-PHISHING ✓
ANTI-MALWARE ✓
QUARANTAINE VOOR E-MAILS ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Bescherming van 
OneDrive voor Business

ANTI-MALWARE ✓
QUARANTAINE VOOR ONEDRIVE-BESTANDEN ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Bescherming voor 
SharePoint Online

ANTI-MALWARE ✓
QUARANTAINE VOOR SHAREPOINT-BESTANDEN ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Bescherming voor Teams

ANTI-MALWARE ✓
QUARANTAINE VOOR SHAREPOINT-BESTANDEN ✓
DYNAMIC THREAT DEFENSE ✓

Cloud 
managementconsole

LICENTIEBEHEER ✓
AUTOMATISCHE BESCHERMING ✓

DASHBOARD MET BEVEILIGINGSSTATISTIEKEN ✓

E-MAIL NOTIFICATIES BIJ DETECTIES ✓
GEAVANCEERDE FILTERING VAN DETECTIES ✓
QUARANTAINE MANAGEMENT ✓
POLICY-BASED INSTELLINGEN ✓
MULTITENANCY ✓

GEPERSONALISEERDE RAPPORTAGES ✓



ERVAAR HET ZELF

Test onze cloudgebaseerde 
oplossing voor e-mail- en 
samenwerkingstools en 
ervaar hoe eenvoudig deze 
te implementeren is. Ervaar 
de betrouwbaarheid, het 
gemak en het eenvoudige 
beheer. Neem contact op 
met onze experts en vraag 
een gratis proeflicentie tot 
25 seats aan.

https://www.eset.com/nl/zakelijk/trial-aanvragen/
https://eba.eset.com/account/trialregister


OVER ESET
Al meer dan 30 jaar lang  
ontwikkelt ESET® toonaangevende IT-
beveiligingssoftware en -diensten voor 
bedrijven en consumenten over de hele 
wereld. Inmiddels is ESET uitgegroeid 
tot het grootste IT-security bedrijf uit 
de Europese Unie.ESET beschermt en 

monitort 24/7 op de achtergrond en 
werkt beveiliging in realtime bij om 
gebruikers veilig te houden en bedrijven 
zonder onderbreking te laten werken. 
Gesteund door R&D-centra over de hele 
wereld.  
www.eset.nl

110m+
Gebruikers 
wereldwijd

400k+
Business 

gebruikers

200+
Landen

13
R&D-centra 
Wereldwijd

ESET IN NUMBERS

ESET heeft de ‘Champion’ status 
voor het derde jaar op rij behaald in 
de Global Cybersecurity Leadership 

Matrix 2021 van Canalys.

SET is compatibel met 
ISO / IEC 27001: 2013, 

een internationaal erkende 
beveiligingsstandaard voor het 
implementeren en beheren van 

informatiebeveiliging.

ESET kreeg de APPROVED-status 
voor Endpoint Protection in de 

AV-Comparatives Business Security 
Test 2021.

http://www.eset.nl
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