5 redenen om te kiezen
voor Bastion 365
Vanaf 1 januari 2021 is het zover: de nieuwe NTA7516-richtlijn is van kracht, onder meer voor partijen
in de zorg en gemeentelijke organisaties. Deze organisaties hebben te maken met verschillende
normeringen en richtlijnen, zoals AVG, NEN7510 en de eerdergenoemde NTA7516-richtlijnen.
Hieraan voldoen biedt de organisatie verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid op een veilige
manier te e-mailen met ketenpartners, cliënten en patiënten. Bastion 365 ondersteunt u hierbij en
biedt u nieuwe kansen voor uw organisatie.
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Vertrouwde omgeving

Met Bastion 365 verstuurt en ontvangt u e-mails
vanuit uw eigen Microsoft Office 365 mailomgeving, geheel volgens NTA 7516. Dat betekent ook
dat u voldoet aan de verplichte AVG-privacywetgeving en eIDAS. U hoeft geen Outlook plug-ins te
installeren, een tweede mailsysteem te gebruiken
of extra handelingen uit te voeren om veilig te
kunnen mailen.
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Volledige controle

Bastion 365 draait op uw server en herkent wanneer uw mail persoonlijke informatie bevat. Het is
vervolgens niet nodig om als gebruiker een bepaalde procedure te volgen. Dit wordt automatisch
afgehandeld op serverniveau.
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Altijd beschikbaar

U kunt informatie uitwisselen met NTA 7516-gecertificeerde mailsystemen zoals ZorgMail, Zivver
en andere niet-standaard mailoplossingen. Bastion
365 werkt met alle versies van Microsoft Office 365
en is beschikbaar op mobiele apparaten.
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Vast bedrag per mailbox

Bastion 365 is een SaaS-oplossing die direct en
veilig is gekoppeld aan uw Microsoft-omgeving.
U heeft geen extra kosten aan hardware, software
of beheer en onderhoud. Ook betaalt u niet per
bericht, maar een vast bedrag per mailbox per
maand.
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Klaar voor gebruik

Bastion 365 is binnen enkele minuten gekoppeld
aan uw Microsoft Office 365-mailserver en werkt
24/7 zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen.
Berichten met vertrouwelijke informatie worden
direct en automatisch gefilterd door Office 365 en
verzonden middels een beveiligde verbinding via
Bastion 365.
Bastion 365 is gebaseerd op vertrouwde
Microsoft-technologie en wordt geïmplementeerd door Microsoft-partners die hun sporen
hebben verdiend op het gebied van veilig
e-mailen. Bezoek www.bastion365.nl/microsoft
voor meer informatie over Bastion 365.

