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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

WORDEN UW WEBAPPLICATIES VEILIG GEPUBLICEERD VOOR DE 
BUITENWERELD? 
Applicaties toegankelijk maken voor gebruikers buiten het 
netwerk is één ding, ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt, een 
heel ander.

PAST U USER LIFECYCLE MANAGEMENT TOE VOOR GEBRUIKERS 
DIE DE ORGANISATIE VERLATEN OF GEBRUIKERS DIE BINNEN HET 
BEDRIJF EEN ANDERE ROL KRIJGEN?
Een inactieve gebruikersaccount bijvoorbeeld kan worden 
gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde data en dit zonder 
op te vallen aangezien het een geldige account is.

WORDEN APPLICATIES ENKEL DOOR WACHTWOORDEN BEVEILIGD? 
Multifactor-authenticatie helpt de toegang tot data en 
applicaties beschermen. Voor eindgebruikers betekent dit wel 
dat ze een extra stap moeten uitvoeren, maar dit kan naadloos 
en toch met een extra beveiligingslaag gebeuren.

BENT U BESCHERMD TEGEN PASS-THE-HASH-AANVALLEN? HEBT U 
BINNEN UW ORGANISATIE EEN DEGELIJK WACHTWOORDBELEID?
Zonder een goed wachtwoordbeleid kunt u zich niet 
beschermen tegen tal van verschillende aanvallen. Toegang 
tot één machine kan toegang betekenen tot meerdere 
machines

CONTROLEERT U HET INLOGGEDRAG IN UW ORGANISATIE? WAAR 
LOGGEN MENSEN IN? HOEVEEL POGINGEN DOEN ZE?
Het overgrote deel van de beveiligingsinbreuken vindt plaats 
wanneer aanvallers zich toegang verschaffen tot een omgeving 
door de identiteit van een gebruiker te stelen. Met enkele 
specifieke tools en met de hulp van Machine Learning kunt u 
inloggedrag controleren en analyseren.

WAT BIEDEN WIJ?
Realdolmen is uw gids naar een veiligere hybride identiteit. 
Samen bepalen we hoe we uw huidige omgeving het niveau 
van identiteitsbeveiliging kunnen geven dat aan de huidige tijd 
is aangepast.

Gedurende 4 tot 8 dagen evalueren we uw risico's en zwakke 
punten. We identificeren aanbevelingen en bepalen de aanpak 
voor een veilige hybride identiteit.

De conclusies van deze evaluatie worden in een presentatie 
van een halve dag voorgesteld evenals in een verslag met 
aanbevelingen, best practices uit de sector en projectdefinities.

Naast deze eerste evaluatie biedt Realdolmen een jaarlijkse 
opvolging aan om de gemaakte voortgang te identificeren 
aangezien veiligheid niet statisch is maar continu evolueert.

VOORDELEN VAN 
EEN BEVEILIGDE  

HYBRIDE IDENTITEIT
 

• Zonder zorgen applicaties publiceren voor de 
buitenwereld.

• Eindgebruikers meer vertrouwen geven in IT-
systemen en -beheerders.

• Geen paniek meer bij een externe audit.

• Niet langer enorm veel tijd besteden aan het 
opsporen van kwaadaardige aanvallen in uw 
organisatie.

• Een tevreden Chief Security Officer.

GEÏNTERESSEERD?  
Bent u bereid om het aanvaloppervlak van uw bedrijf te 
verkleinen? Wilt u niet in het data-inbreukrapport van Veri-
zon belanden? Wilt u dat wij uw gids zijn naar een veiligere 
identiteitsinfrastructuur?

Neem voor meer informatie contact op via :

info@realdolmen.com

DE PIJLERS VAN EEN 
ENGAGED WORKPLACE

Een werkplek is meer dan een laptop en enkele 
applicaties. Met de Engaged Workplace van 
Realdolmen kunnen u en uw collega’s zorgeloos 
werken, met tools die relevant zijn voor uw business, 
op de beste devices en met de ondersteuning die uw 
onderneming nodig heeft om een hoge user adoption 
te garanderen.

SAMENWERKEN & VERGADEREN
Vergader vlot met collega’s, partners en klanten, zonder lange autoritten of fileleed. Met de juiste tools 
vergadert u alsof u in dezelfde kamer zit en deelt u snel en veilig documenten met alle betrokken partijen. 
Elimineer overbodige communicatiekosten, vind sneller de juiste info of expertise, en los problemen efficiënt 
op met de juiste planning- en communicatietools.

DOCUMENTBEHEER EN FILESHARING
Centraliseer kennis en data op een platform voor gegevensuitwisseling dat mensen snel en makkelijk in 
contact brengt en de juiste informatie op het juiste moment weet boven te halen. Zo speelt u korter op de 
bal en reageert u wendbaarder op de vragen van uw klanten. Beheer uw documenten centraal, volg uw 
voorraden op de voet en vertrouw op beproefde best practices.

DIGITALE BEDRIJFSPROCESSEN
Definitief afscheid nemen van de papierberg. Dat is het doel. Door uw bedrijfsprocessen te digitaliseren 
vereenvoudigt u het verrijken, opslaan, aanmaken en opvragen van informatie. En zo effent u het pad voor 
automatisatie, want hoe meer u uw processen digitaliseert, hoe makkelijker het wordt om workflows te 
stroomlijnen.

EEN HOGE USER ADOPTION
Door uw werknemers te begeleiden en te ondersteunen voor, tijdens en na de implementatie van uw 
Engaged Workplace, verzekeren we een efficiënt gebruik van uw nieuwe omgeving. Realdolmen voorziet 
de nodige training en omkadering om van uw nieuwe werkplek een succes te maken.

EEN MOBIELE WERKPLEK
Werken kan vandaag overal. Zorg ervoor dat uw medewerkers altijd en overal toegang hebben tot hun 
vertrouwde tools en applicaties, nieuwe en legacy. Geef medewerkers de flexibiliteit om te werken waar en 
wanneer ze het productiefst zijn en zorg ervoor dat alles beschikbaar is via de devices die op dat moment 
voorhanden zijn.

BEVEILIGEN VAN GEVOELIGE DATA
Een open, toegankelijke en mobiele werkplek brengt uitdagingen op het vlak van beveiliging met zich mee. 
Werknemers gebruiken toestellen van het werk voor hun privé en omgekeerd, en internetgebruik neemt 
steeds toe. Kies voor efficiënte beveiliging tegen hacking, malware, spyware en datalekken, en werk 
voortaan conform de GDPR regelgeving. 

DEVICE-AS-A-SERVICE (DAAS)
Met Device-as-a-Service krijgen uw werknemers premium-toestellen die inbegrepen zijn in maandelijkse 
kost voor uw werkplek. Die devices worden binnen de 24u ingeruild wanneer ze kapot zijn en kunnen 
uitgerust worden met Office 365 Business Premium en ondersteund worden met extra support, met 
opleiding en met migratie- en configuratiediensten als u dat wenst.

BENIEUWD NAAR WAT ENGAGED WORKPLACE KAN DOEN VOOR UW ORGANISATIE?
WILT U GRAAG MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN?
Wij tonen u graag de weg.
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