
Datalekken via e-mail, per ongeluk of opzettelijk, een halt toe te roepen 
voordat ze een feit zijn.

Contextgebonden machine learning inzetten om echte risico's in kaart 
te brengen
Het gedrag van medewerkers is onvoorspelbaar. Dit betekent dat het met traditionele, statische 
methoden om datalossprevention (DLP) aan te pakken niet lukt om datalekken te voorkomen. 
We gebruiken in plaats daarvan contextgebonden machine learning om het gedrag van een 
verzender te controleren en in kaart te blijven brengen. Het tijdstip, de inhoud en de ontvanger 
van de e-mails worden gecontroleerd om ongebruikelijk gedrag in het vizier te krijgen en 
beveiligingslekken te voorkomen. Daarnaast beperkt onze intelligente methode de verstoring van 
medewerkers tot een minimum, zodat ze niet gefrustreerd raken door een lawine aan vragen. 
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De aard van e-mailbeveiliging is veranderd. De digitaal 
verbonden wereld van nu en een werkcultuur die 24/7/365 
'aan' is, zorgt voor tijdsdruk waardoor medewerkers meer 
fouten maken en gevoelige gegevens gevaar lopen. E-mails 
die naar de verkeerde ontvanger(s) worden gestuurd of de 
verkeerde inhoud en bijlagen bevatten, slachtoffers van 
phishing en kwaadaardige exfiltratie zijn slechts enkele 
van de door mensen geactiveerde dreigingen die het 
merendeel van de beveiligingslekken veroorzaken. 

Wij zetten contextgebonden machine learning en 
geavanceerde DLP in om in kaart te brengen waar 
medewerkers op het punt staan om per ongeluk of met 
opzet datalekken te veroorzaken. Dit geeft organisaties de 
mogelijkheid om:

Voorkom datalekken via e-mail
Stuur de juiste informatie naar de juiste 
ontvanger(s), inclusief persoonsgegevens.

Voldoe aan mondiale wetten 
inzake gegevensprivacy
Waarborg dat medewerkers e-mail 
gebruiken in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, waaronder de AVG.

Breng de bedrijfsefficiency op een 
hoger plan
Voorkom fouten onderweg met volledige 
ondersteuning voor mobiel en OWA.

Beperk menselijke fouten tot een 
minimum
Voorkom vermoeidheid van de gebruiker met een 
soepele interactie en gebruikerservaring.



Risico kwantificeren voor meetbare naleving
We bieden beheerders snelle rapportagemogelijkheden op verzoek 
om gevoelige gegevens te traceren en aan te geven op welke punten 
niet wordt voldaan aan de regelgeving. Onze gedetailleerde inzichten 
waarborgen dat u medewerkers in het vizier krijgt die vaak hulp nodig 
hebben met foutief gestuurde e-mail of wellicht opzettelijk proberen 
gevoelige informatie te lekken.

Daarnaast kunt u op onze interactieve tijdlijn zien waar u het aantal 
gevallen waarin gegevens op een onveilige manier werden gedeeld met 
potentieel onbekende systemen hebt teruggedrongen. Dit verbetert de 
naleving en maakt de roi aantoonbaar. 

Ongebruikelijk gedrag opmerken

Wij zetten contextgebonden Machine Learning in om ongebruikelijk 
gedrag op te merken dat een gevaar vormt voor uw gegevens en bieden 
dynamische bescherming door vier kerngebieden te analyseren:

Belangrijkste kenmerken

Ga naar www.egress.com voor 
meer kenmerken.

Analyse van ontvanger en 
domein 

Analyse van e-mail, onderwerp, 
tekst en bijlage

Volledige ondersteuning voor 
mobiel en OWA

Integratie met MS Outlook

Uitgebreide rapportages
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Dynamische bescherming

Bescherming tegen foutief verstuurde 
e-mails

Merk onjuiste ontvangers op en biedt advies

Kwantificeerbare risicobeoordeling

Biedt een numerieke risicoscore in een 
e-mailclient

Dynamisch toegepaste beveiliging

Past op basis van berekende risicoscores 
dynamisch de juiste bescherming toe, 
waaronder Egress, TLS, Microsoft O365 
OME, Voltage, Zix, Cisco, Virtru, enz.

Bescherming van gevoelige informatie

Beschermt tegen het delen van gevoelige 
gegevens met ontvangers die geen recht op 
inzage in deze gegevens hebben

3. Informatie over ontvanger
• Historie van communicatie met ontvanger
• Geografische en systeeminformatie 

over gegevenstoegang

2. Geschiedenis van afzender
• Historie van communicatie met afzender, 

waaronder alle ontvangers die in het verleden 
een e-mail van de afzender hebben ontvangen

1. Domein van ontvanger

• Echtheid van domein
• DKIM / SPF
• Historische analyse van veilige 

communicatie met domein

Geautomatiseerde risicobeoordeling

4. Analyse van inhoud 
• Analyse van onderwerpregel en e-mailtekst
• Beoordeling van naam/type bijlage
• Analyse van gegevens in de bijlagen

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 met uw accountmanager 
of bel +31 850 645 960
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