
Het bedrijf is een algemene aannemer in de bouw en levert diensten op 
het gebied van ontwerp-bouw, construc�ebeheer, lean bouwen, 
modellering van bouwinforma�e, haalbaarheidsstudies, ruimteplanning, 
materiaaltesten en inspec�ediensten in alle domeinen van de bouw. Sinds 
de oprich�ng hee� het bedrijf verschillende projecten voltooid, zoals 
commerciële, industriële, openbare werken, distribu�e, transport, 
detailhandel en onderwijsinstellingen.

DOELSTELLING
Het bedrijf was op zoek naar een meer kostenefficiënte oplossing 
voor samenwerking en opslag van gegevens binnen zijn IT-infrastruc-
tuur dan Dropbox. Het bedrijf wilde al zijn gegevens migreren naar 
een bedrijfsgerichte opslagoplossing die func�es biedt zoals audi�ng, 
rapportage en geavanceerd beheer voor gedetailleerde controle, 
mul�-factor authen�ca�e en ingebouwde naleving van standaarden.

OVER DE KLANT

Het bedrijf gebruikte de Dropbox Business-omgeving voor gegevenso-
pslag en het delen van beheer, dat duurder werd naarmate het aantal 
medewerkers toenam. Hoewel Dropbox uitblinkt in versleuteling van 
gebruikersaanmeldingen, mist het de bescherming van gebruikers 
tegen gegevensaanvallen van buitenaf. Omdat Dropbox geen beveilig-
ingsinstellingen voor submappen biedt, moesten medewerkers de hele 
mapstructuur opnieuw doen om submapgegevens te delen. De 
gegevensbeheerders van het bedrijf hadden geen controle over 
werknemers die bestanden synchroniseerden. Ook hadden ze geen 
controle over wie toegang hee� tot gedeelde bestanden. Dropbox 
stond het bedrijf niet toe een controlelogboek te bekijken, dus als 
gevoelige gegevens lekten, hadden beheerders geen procedure om te 
weten wie er toegang toe had.

UITDAGINGEN

TECHNISCH OVERZICHT
De OneDrive Sync-client helpt bij het eenvoudig synchroniseren van 
bestanden van persoonlijke apparaten naar de cloud.

Met OneDrive Admin Controls for Sync Client kunt u de typen 
bestanden beperken die worden gesynchroniseerd tussen de 
OneDrive-accounts van gebruikers en hun apparaten.

Met OneDrive kunnen beheerders opslaglimieten en bewaartermijnen 
voor gegevens instellen.

Via de apparaa�oegangspagina maakt OneDrive for Business het 
mogelijk om de toegang tot specifieke apparaten en IP-bereiken te 
beperken.

Het beheercentrum, de Office 365-beheerconsole, helpt bij het 
beheren van OneDrive for Business.

Met de Office 365-beheerconsole kunt u instellingen voor beveiliging 
en delen beheren, gebruikersac�viteit controleren, vooraf 
gedefinieerde auditrapporten uitvoeren en het auditlogboek beheren.

Security & Compliance Center maakt zichtbaarheid mogelijk om 
ac�viteiten in de hele Office 365-organisa�e te volgen.

Alle samenwerking en communica�e met de OneDrive for Business zijn 
beveiligd met SSL/TLS.

SSL-verbindingen die worden gebruikt voor communica�e met 
OneDrive for Business via internet, gebruiken 2048-bits sleutels.

Het OneDrive-beheercentrum biedt instellingen voor delen die alle 
koppelingen voor delen beheren.

OneDrive for Business biedt drie verschillende bestandsstatussen, 
gegevens die alleen online moeten worden bewaard, lokaal beschik-
baar moeten zijn of al�jd beschikbaar moeten zijn.
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OPLOSSING
Na evalua�e van de vereisten van het bedrijf, stelde ISSQUARED® voor om alle bedrijfsgegevens en samenwerkingen van Dropbox naar OneDrive for Business 
te migreren. ISSQUARED® hee� een IT-infrastructuurarchitect toegewezen voor het overze�en van meerdere TB aan werknemersgegevens van Dropbox naar 
OneDrive for Business. Microso� biedt een migra�etool (Mover.IO) waarmee ISSQUARED® alle bestanden soepel naar OneDrive for Business kan overbren-
gen. Het ISSQUARED®-team hee� de laatste deltapas voor de migra�e in een weekend gepland, zodat het werk niet werd onderbroken. Toen de maandag 
aanbrak, logden de werknemers van het bedrijf in op hun OneDrive for Business-accounts en herva�en het werk zonder problemen. De medewerkers van 
het bedrijf kunnen net als vóór de migra�e door bestanden bladeren en zoeken. OneDrive for Business blijkt perfect te passen om de werknemers online te 
houden, de gegevens veilig te houden en het gebruik van bandbreedte te verminderen.

Al�jd en overal toegang :  OneDrive for Business biedt veilige 
bestandsopslag in de cloud die samenwerking op afstand en 24/7 
bruikbaarheid mogelijk maakt.

Beveiliging : Services zijn gecentraliseerd en omva�en 
gedetailleerd beheer van ac�viteiten zoals extern delen, offline 
synchronisa�e en toegangscontrole. Het bevat verschillende 
beveiligingsfunc�es om het risico van externe verbindingen en 
samenwerking op de werkplek te beperken.

Audit en rapportage : stelt beheerders in staat om auditrapporten 
te genereren voor reguliere gebeurtenissen in OneDrive for 
Business of om aangepaste rapporten op te stellen die aan hun 
behoe�en voldoen.

Opslag :  Met OneDrive for Business hoeven gebruikers niet langer 
bang te zijn voor het tekort aan opslagruimte, omdat het de 
mogelijkheid biedt om cloudopslag te schalen om aan de behoe�-
en van de gebruiker te voldoen.

Bestandssynchronisa�e :  OneDrive for Business maakt het mogelijk 
om overal toegang te krijgen tot en te werken aan bestanden via een 
internetverbinding, maar als het signaal verloren gaat? De synchroni-
sa�eclient slaat een lokale kopie van documenten of mappen op het 
persoonlijke apparaat op en gee� offline toegang tot de belangrijkste 
documenten. Zodra de gebruiker verbinding hee� met internet, 
worden alle wijzigingen geüpload naar de cloud.

Toekomstplannen :  Toekomstplannen: OneDrive for Business stelt het bedrijf in staat te ervaren wat de cloud allemaal te bieden hee�, 
omdat het zijn werknemers in staat stelt te werken zoals men gewoonlijk doet met de cloud. ISSQUARED® hee� het bedrijf voorgesteld 
om Microso� Azure of AWS in zijn IT-infrastructuur te implementeren. Deze cloudpla�orms kunnen de produc�viteit en presta�es van de 
organisa�e aanzienlijk verbeteren en de onderhouds- en beheerskosten van de IT-infrastructuur aanzienlijk verlagen.

Samenwerking met Office : als Microso�-pla�orm biedt OneDrive 
for Business naadloze integra�e met Microso� Office en de mogeli-
jkheid om eenvoudig te upgraden naar het volledige assor�ment 
Office 365-producten.

Met OneDrive for Business kan het bedrijf zijn bestanden 
moeiteloos synchroniseren van de desktop-pc naar de cloud 
en zijn de bedrijfsdocumenten beschikbaar op al zijn 
apparaten. Het stelt het bedrijf ook in staat om de informa�e 
binnen teams te delen zonder de noodzaak om bijlagen door 
te sturen, waardoor het bedrijf veel meer controle over zijn 
gegevens hee�. Extra voordelen zijn hieronder opgesomd:

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



ISSQUARED®
ISSQUARED® is een van de toonaangevende leveranciers 
van end-to-end IT-technologieoplossingen en levert 
nauwkeurig afgestemde services op het gebied van IT-bev-
eiliging, cloud, infrastructuur en Unified Communica�e, 
Industrial Opera�onal Technologies en andere oplossings-
gebieden. ISSQUARED® helpt al vele jaren verschillende 
Fortune 500-organisa�es en hee� verschillende miljoenen-
projecten opgeleverd. Onze bewezen exper�se leidt onze 
klanten door een naadloze digitale en beveiligingstransfor-
ma�e, wat resulteert in snelle zakelijke voordelen en hen 
posi�oneert voor toekoms�g succes.

ISSQUARED® hee� zijn hoofdkantoor in Westlake Village,
Californië, VS. Het biedt wereldwijde leveringsmogeli-
jkheden met zijn aanwezigheid in het VK, Ierland, het 
Midden-Oosten, India, Singapore en ook andere delen van 
de VS. ISSQUARED®
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