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Office 365-berichtversleuteling 
U kunt nu eenvoudig beveiligde e-mails met anderen delen, binnen of buiten uw organisatie. 
CarePortal heeft nu de mogelijkheid om e-mail verkeer vanuit Office 365 versleutelen. 
Versleutelde e-mails zijn onleesbaar voor mensen die niet geautoriseerd zijn. 
 
Office 365 berichtversleuteling is onderdeel van Azure Information Protection, een 
beveiligingsplatform voor de cloud. Dit platform maakt gebruik van beleidsregels voor 
versleuteling, identiteit en autorisatie om u te helpen de bestanden en e-mail in Office 365 
te beveiligen. Azure Rights Management (vaak afgekort tot Azure RMS) is de technologie 
achter de gegevensbeveiliging van Azure Information Protection. 
 

Vertrouwelijke e-mails beveiligen 

• Verminder het risico op onbedoelde openbaarmaking door e-mailberichten te 
versleutelen. 

• Verzend versleutelde berichten naar personen binnen en buiten je organisatie 
• Verzend eenvoudig versleutelde berichten direct vanuit de browser met behulp van 

Outlook Online of vanuit de desktopversie van Outlook.  
• Gebruik Office 365/Outlook, andere e-mailtoepassingen en e-mailservices via 

internet, zoals Gmail en Outlook.com om versleutelde berichten te lezen 
• Stel regels op als verlengstuk van je beleid om onder door u bepaalde voorwaarden 

automatisch berichten door Office365 te laten versleutelen. 
 
Hoe activeer ik berichtenversleuteling? 
Door eenvoudig de juiste Microsoft Office 365 licentie te hebben. CarePortal activeert ter 
voorbereiding voor u de Rights Management Service op uw Office 365 omgeving zodat u e-
mail versleuteling direct kunt gebruiken vanuit Outlook Online in Office 365 of Outlook op je 
desktop. 
 
Welke Licenties heb ik nodig? 
Office 365 berichtversleuteling is standaard onderdeel van accounts die gekoppeld zijn aan 
de volgende licenties en vereisen geen aanvullende licenties. 

• Enterprise E3 
• Enterprise E5 

 

https://products.office.com/nl-nl/exchange/office-365-message-encryption
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/information-protection/get-started/infoprotect-quick-start-tutorial
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/information-protection/understand-explore/what-is-azure-rms
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Azure Information Protection  

Heeft u geen van bovenstaande licenties in gebruik dan kunt u ook de aanvullende licentie 
Azure Information Protection Plan 1  toevoegen aan de bestaande licenties om de Office 365 
berichtversleuteling te activeren. Azure Information Protection Plan 1 kan worden 
toegevoegd aan de volgende licenties: 

• Exchange Online Plan 1 
• Exchange Online Plan 2 
• Office 365 F1 
• Office 365 Business Essentials 
• Office 365 Business Premium 
• Office 365 Enterprise E1 

 
Kosten: 
Additionele kosten voor het Azure Information Protection Plan 1 licentie zijn € 1,70 per 
gebruiker per maand. Het activeren van de e-mail versleuteling feature wordt kosteloos 
verzorgd door CarePortal.  
 
Extra functionaliteiten: 
Naast de standaardfunctionaliteiten kunt u extra security en beleid regels toevoegen. Op 
basis van nacalculatie worden kosten in rekening gebracht. 
 
AVG mail scan: 
Wilt u weten hoe veilig uw mail verkeer is of wilt u weten hoe u mail encryptie kunt 
implementeren, neem dan vrijblijvend contact op met ons op voor de gratis AVG mail scan. 
 
Bel ons op 070-7830047 of stuur een email naar support@care-portal.nl  
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