
Gewoon mailen,  
maar dan veilig  

ZIVVER in een notendop:

Menselijke fouten voorkomen
 
ZIVVER geeft een melding of waarschuwing voordat 
je een e-mail met gevoelige informatie verzendt. 
Slimme bedrijfsregels specifiek voor jouw branche 
zijn daarbij de basis voor het signaleren van gevoelige 
informatie. Daarnaast kijkt ZIVVER naar ‘opvallende 
ontvangers’ die nog niet eerder dit type gevoelige 
informatie ontvingen. Door de waarschuwing meteen 
in beeld te brengen, draagt ZIVVER bij aan bewust-
wording van informatiebeveiliging binnen de organi-
satie. Dit is een belangrijke eis onder de AVG.  
 
Een gebruiker houdt altijd regie door de mogelijkheid 
om verzonden e-mailberichten op elk moment terug 
te trekken. Op die manier dicht je een potentieel lek.
 

1 Beveiligen van informatie 
 
Alleen de verzender en de beoogde ontvanger(s) 
krijgen toegang tot een bericht. Automatisch TLS- 
beveiligde verbindingen, zero-knowledge encryptie 
en extra authenticatie houden hackers en onbevoegden 
buiten de deur. 

Tweede factor authenticatie (2FA) is standaard op elk  
ZIVVER-account en optioneel bij het versturen van een  
bericht. De ontvanger krijgt dan een code per sms 
om het veilige bericht te openen. Mobiel nummer 
onbekend? Gebruik een toegangscode!
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Uit rapportages van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) blijkt dat de meeste datalekken ontstaan tijdens 
het delen van informatie met anderen. Bij bijna de  
helft van de datalekken (47%) die in 2017 zijn gemeld, 
gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde 
ontvanger zijn gestuurd. Hoe kun je jouw organisatie 
hiertegen beschermen?

ZIVVER is een gebruiks vriendelijke oplossing voor 
veilig mailen, gewoon vanuit jouw vertrouwde 
e-mailprogramma. Daardoor voorkom je menselijke 
fouten, is informatie versleuteld tegen hackers en 
behoud je de regie over verzonden informatie. 

van de datalekken gaat om  
persoonsgegevens die aan een
verkeerde ontvanger zijn verstuurd.47%



Gemak voor gebruikers 
 
Met ZIVVER werk je veilig vanuit de voor jou bekende 
omgeving (zoals Outlook). Met de relayfunctie mail 
je veilig via elke mailserver (zoals Gmail).  Met de 
webapplicatie mail je veilig vanuit je browser (handig 
voor Apple-gebruikers).  

Vanuit de eigen, vertrouwde e-mailoplossing kun je 
bestanden tot 5TB verzenden. Daardoor ben je niet 
meer afhankelijk van gratis file transfer diensten.
 ZIVVER is beschikbaar op zowel desktop als mobiele 
apparaten en daarmee ideaal in gebruik zowel op 
het werk, thuis als onderweg. Voor veilig e-mailen op 
 mobiele telefoon en tablet, download je de app.

Naast persoonlijke accounts kun je ook functionele 
accounts aanmaken. Deze worden door verschillende 
medewerkers binnen één afdeling gebruikt, zoals 
contact@organisatie.nl. Medewerkers krijgen toegang 
tot een functioneel account met hun persoonlijke 
account.
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Handig voor gastgebruikers 
 
Iedereen kan veilige e-mailberichten ontvangen, 
beantwoorden, kopiëren en downloaden. Ook 
 zonder eigen account. Bij elke veilige e-mail krijgt   
de ontvanger een notificatiebericht dat naar de  
veilige gastomgeving leidt. Om de herkenbaarheid  
en betrouwbaarheid van deze berichten te vergroten, 
kun je jouw bedrijfshuisstijl eraan toevoegen. 
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Eenvoudig starten met ZIVVER 
 
De IT-afdeling levert een eenmalige, beperkte tijds-
investering en daarna werken medewerkers met een 
simpele single sign-on oplossing. Op deze manier 
zijn medewerkers meteen ingelogd in ZIVVER als zij 
zich aanmelden op hun werkplek. ZIVVER sluit zo 
goed mogelijk aan bij de gebruikservaring van jouw 
e-mailoplossing. Je ziet in Outlook alleen bovenaan 
een extra ZIVVER-balk.
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Wil je meer weten?
Neem contact met ons op. 

  +31 (0) 85 01 60 555   facebook.com/zivver

  www.zivver.com   @ZIVVER_NL

  contact@zivver.com    linkedin.com/company/zivver

Voldoen aan wet- en regelgeving 
 
ZIVVER voldoet aan NEN 7510 en ISO 27001. Je kiest 
voor een toekomstbestendige oplossing om datalekken 
te voorkomen. Doordat ZIVVER proactief meldingen 
en waarschuwingen geeft, werk je continu aan  een 
bewuste omgang met privacygevoelige informatie 
van medewerkers.  
 
Vermoed je een datalek? ZIVVER biedt een uitgebreid 
auditlog en een communicatielog per gebruiker. 
Daarmee krijg je inzicht om snel te kunnen schakelen, 
reputatieschade te beperken en te voldoen aan de 
meldplicht datalekken.
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