
Elke medewerker heeft toegang tot e-mail. Organisaties 
worstelen echter nog altijd met het beschermen van 
gevoelige informatie die intern en extern wordt gedeeld. 

We bieden gebruiksvriendelijke, flexibele versleuteling 
van e-mails en bestanden die beveiliging intelligent en 
in proportie tot het risico op gegevenslekken toepast. 
Naast het versleutelen van de inhoud van berichten en 
bijlagen, geven we u de volledige controle over gedeelde 
informatie in real-time, zoals het herroepen van e-mail, 
audits van handelingen van gebruikers en restricties 
op berichten om misbruik te voorkomen. Dit geeft 
organisaties de volgende mogelijkheden:

Intelligente beveiliging van e-mail en grote bestanden op het juiste 
beveiligingsniveau.

Door de overheid en industrie gecertificeerde gegevensbeveiliging
Wij bieden door de overheid en de industrie gecertificeerde beveiliging en verificatie voor het 
beschermen van de inhoud van e-mail en bijlagen, inclusief grote bestanden, opgeslagen en  
onderweg. Daarnaast ondersteunen wij multifactorverificatie, aanpasbare beleidscontrole en  
toegang tot veilige informatie via mobiele apparaten.

Gebruikers houden de controle over hun informatie - ook nadat ze die hebben gedeeld - door e-mails 
te herroepen, waardoor het niet mogelijk is ze te downloaden, te kopiëren/plakken en auditlogboeken 
te bekijken. We zijn gecertificeerd volgens CCPA, Common Criteria en ISO 27001:2013.

1,000+
grote 

organisaties

Beveiligen

Beveiligde gegevens gedeeld  
via e-mail
Versleutel gevoelige persoonlijke en 
bedrijfsgegevens, met onder andere 
multifactorverificatie.

Moedig het gebruik aan
Deel gevoelige informatie vanuit Office 
365 en Outlook, en tijdens het gebruik van 
mobiele apparaten.

Blijf de baas over uw gegevens
Waarborg naleving met behulp van 
gedetailleerde auditlogboeken, beperking 
van toegang tot berichten en het in real-time 
herroepen van e-mails. 

Communicatiebeveiliging van 
begin tot eind
Ontvangers kunnen gratis communiceren 
met uw abonnees
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E-mailversleuteling en 
bestandsoverdracht 
gemakkelijk gemaakt
Omdat onze producten kunnen 
worden geïntegreerd met Microsoft 
Outlook en Office 365, kunnen we 
e-mailversleuteling met één klik bieden. 
Daarnaast zorgen onze krachtige 
mobiele apps ervoor dat gegevens ook 
onderweg gemakkelijk en veilig kunnen 
worden gedeeld. Bovendien bieden we 
gebruikers de mogelijkheid om grote 
bestanden te versleutelen wanneer 
ze worden gedeeld via e-mail, waarbij 
de gebruikelijke groottebeperkingen 
van Exchange/Exchange Online niet 
gelden en u niet meer afhankelijk bent 
van minder veilige, gratis alternatieven. 
Ontvangers kunnen veilige e-mails en 
bestandsoverdrachten naar Egress-
abonnees gratis beantwoorden en 
initiëren. Zo houdt u de kosten laag 
en moedigt u het gebruik aan.

Machine learning inzetten voor een betere ervaring van 
ontvangers
Ingewikkelde oplossingen voor e-mailbeveiliging stellen gegevens aan 
risico's bloot omdat ontvangers ze maar weinig gebruiken. Onze Smart 
Authentication-functionaliteit maakt deze hobbel met de grond gelijk door 
machine learning in te zetten voor het beoordelen van het domein, de locatie 
en de systeeminformatie van de ontvanger en het betrouwbaarheidsniveau 
vast te stellen. Wanneer het gegevensrisico laag is, kunnen we toegang 
tot met Egress versleutelde berichten soepel verifiëren. Verificatie via 
inloggegevens of multifactorverificatie wordt ingezet wanneer een hoog 
risico wordt geconstateerd. Dit houdt in dat uw gegevens altijd veilig zijn.

Belangrijkste kenmerken

AES-256-bits versleuteling 
beveiligt gegevens die opgeslagen 
zijn en worden verstuurd

E-mail wordt versleuteld bij de 
gateway en op de desktop

Ondersteunt eenmalige 
aanmelding via MS Active 
Directory met gebruik van ADFS of 
andere providers, zoals SAML v2

Controle over datahosting 

Slimme verificatie neemt onwil bij 
ontvanger weg
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“Zonder Egress hadden we minstens vijf 
verschillende systemen moeten kopen om te 
voldoen aan de eisen die we hebben op het vlak 
van het delen van informatie.”
HEAD OF INFORMATION GOVERNANCE AND SECURITY, HCA HEALTHCARE

Info over Egress 
Het is onze visie om mensen in deze verbonden wereld de tools in handen 
te geven die nodig zijn om efficiënt en veilig te kunnen communiceren. We 
willen dit bewerkstelligen door Human Layer Security te bieden voor het 
beveiligen van individuele gebruikers en het voorkomen van datalekken.

Neem voor meer informatie contact op uw accountmanager of 
bel +31 850 645 960
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