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Dienst Secured Managed Workplace – SV07 

Beschrijving 
De dienst maakt het mogelijk om de volgende systemengecentraliseerd te beheren:  

• Microsoft Windows (meest recent)  

• Microsoft Office O365 (meest recent) 

• Apple Mac OSX 

• Android OS 

• de netwerkprinters 

• de klantensoftware 

• de security patches 

 

Device Management (SV07.01) 

Beschrijving 

De dienst biedt een centrale beheeroplossing voor de updates van werkposten (smartphone, 

tablet, laptop) die op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten. 

Kenmerken 
De dienst Clientpostenbeheer maakt het mogelijk om updates voor de volgende apparaten 

gecentraliseerd te beheren:  

• Microsoft Windows (meest recent) 

• Microsoft Office O365 (meest recent) 

• Apple Mac OSX 

• Android OS 

Uitgangsvoorwaarden 

• Er moet 1 M365-E3 per gebruiker zijn. 

• Netwerkverbinding met minstens 1GB met de Kanselarij. 

• Over uw netwerkprinters beschikken. 

• Abonneren op de dienst access right management. 
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Gegevensback-up 
Centralisatie en terbeschikkingstelling van de logs.  

Gegevensbeveiliging 
Alle beschikbare personeelsleden die toegang hebben tot de infrastructuur beschikken over een 

veiligheidsmachtiging van het type "geheim" voor het nationale niveau. 

 

File Services (SV07.02) 

Beschrijving 

Maakt de toegang tot een dossier vanop de bedrijfsserver mogelijk. 

De dienst biedt een beveiligde opslagruimte voor de werkposten van de klanten. 

De dienst biedt een beveiligde internettoegang voor de werkposten van de klanten 

(smartphone, tablet, werkpost, laptop) die op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten. 

Kenmerken 

De dienst maakt het mogelijk om de volgende zaken gecentraliseerd te beheren: 

• Gegevensfiltering met antivirussoftware. 

• Opslagruimte voor vertrouwelijke en gevoelige gegevens. 

• Toegangsbeheer in het geval van gedeelde opslagruimten. 

• Auditing van de toegang tot deze opslagruimten. 

Gegevensback-up 

Terbeschikkingstelling van de logs. 

Gegevensbeveiliging 
Alle beschikbare personeelsleden die toegang hebben tot de infrastructuur beschikken over een 

veiligheidsmachtiging van het type "geheim" voor het nationale niveau. 

 

Access Rights (SV07.03) 

Beschrijving 
Gecentraliseerd beheer van de identificatie en machtiging van een gebruikersentiteit bij het gebruik 

van de dienstencatalogus van ICT Kanselarij. 

Kenmerken 
Toegangsrechten zijn de machtigingen die een individuele gebruiker of een informaticatoepassing 

heeft om een digitale bron te lezen, te schrijven, te wijzigen, te wissen of er anderszins toegang toe 

te hebben, configuraties of instellingen te wijzigen, of applicaties toe te voegen of te verwijderen. 
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Uitgangsvoorwaarden 

• Er moet 1 M365-E3 per gebruiker zijn. 

Gegevensback-up 
Centralisatie en terbeschikkingstelling van de logs. 

Gegevensbeveiliging 
Alle beschikbare personeelsleden die toegang hebben tot de infrastructuur beschikken over een 

veiligheidsmachtiging van het type "geheim" voor het nationale niveau. 

 

Print Service (SV07.04) 

Beschrijving 
Maakt een gecentraliseerd beheer van de netwerkprinters mogelijk. 

Met de printbeheerdiensten kunt u uw printerpark beheren voor meer zichtbaarheid. 

Wanneer u verbinding maakt met een printer op een printserver, zoekt de verbindingsclient de juiste 

stuurprogramma's op de printserver. Als de drivers op de server zijn geïnstalleerd, worden ze 

automatisch gedownload en geconfigureerd voor de client. Indien de drivers echter niet aanwezig 

zijn, wordt u gevraagd ze te selecteren en te installeren. 

Kenmerken 

• De configuratie gebeurt met de FollowMe-server. Dit vereenvoudigt en automatiseert het 

afdrukken. 

• Gecentraliseerd printen of rechtstreeks naar de printer. 
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Uitgangsvoorwaarden 

• Over uw netwerkprinters beschikken. 

• Over uw eigen printpapier en inktpatronen beschikken. 

• Over een onderhoudscontract voor uw printers beschikken. 

• Abonneren op de dienst access right management. 

Gegevensback-up 

• Centralisatie en terbeschikkingstelling van de logs. 

• Statistieken van de scans. 

Gegevensbeveiliging 
Alle beschikbare personeelsleden die toegang hebben tot de infrastructuur beschikken over een 

veiligheidsmachtiging van het type "geheim" voor het nationale niveau. 

 

Workplace VPN (SV07.05) 

Beschrijving 
VPN biedt de mogelijkheid om een beveiligde netwerkverbinding tot stand te brengen wanneer 

gebruik wordt gemaakt van de beveiligde diensten van de Kanselarij. VPN's versleutelen uw 

internetverkeer en verbergen uw online identiteit. Dit maakt het voor derden moeilijker om uw 

online activiteiten te volgen en gegevens te stelen. 

Kenmerken 

• Fortinet VPN (laatste stabiele en geteste versie). 

• Auto reconnect* (always-on-functie). 

• Ondersteund op desktop en laptop. 

• The Zero Trust Agent, alleen beschikbaar op FortiClient PRO, ondersteunt 

o ZTNA tunnels; 

o single sign-on (SSO); 

o device posture check. 

Deze VPN-oplossing is niet beschikbaar als uw computer is aangesloten op het interne ICT Shared 

Services-netwerk, d.w.z. als u in de gebouwen van uw organisatie op uw computer werkt. 
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Uitgangsvoorwaarden 

• Abonneren op de dienst access right management. 

• FortiVPN Pro verplicht op de apparaten die niet door de Kanselarij worden beheerd. 

Gegevensback-up 
Centralisatie en terbeschikkingstelling van de logs. 

Gegevensbeveiliging 
Alle beschikbare personeelsleden die toegang hebben tot de infrastructuur beschikken over een 

veiligheidsmachtiging van het type "geheim" voor het nationale niveau. 


