De beste
oplossing
voor veilig
delen van
bestanden
in de zorg

Binnen enkele dagen veilig
data delen volgens de AVG
Deelt u bestanden met mSafe? Dan deelt u veilig!
Als zorgorganisatie wilt u uw cliënten optimaal bedienen en uw
medewerkers goed ondersteunen. Hierbij dient u te voldoen aan
wet- en regelgeving. Met mSafe kunnnen uw medewerkers veilig
en eenvoudig data delen. U krijgt snel grip op de data die vanuit
uw organisatie worden gedeeld en voldoet hiermee direct aan
cybersecurity- en privacy-eisen vanuit de AVG.
mSafe is de beste oplossing om datalekken te voorkomen bij
het delen van bestanden door zorgmedewerkers
Snelle en eenvoudige implementatie
Binnen enkele dagen operationeel
Zelfs bij de meest uitgebreide installatie van mSafe met
ADFS koppeling duurt het opstarten slechts enkele dagen.

“Voorkom datalekken, zonder een
implemen-tatie
van maanden ”

try.msafe.nl

mSafe is een onderdeel
van Motiv ICT security

Snelle transitie naar een AVG-proof organisatie
mSafe past binnen het initiatief VIPP
Het initiatief VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling
patiënt en professional) heeft de ambitie om zorgorganisaties te
ondersteunen in de overgang naar een ‘AVG-proof’ organisatie.
Schaalbaar en uitbreidbaar
Delen, ondertekenen, aangetekend versturen en meer...
mSafe is te gebruiken binnen zorginstellingen van ieder formaat en
flexibel te schalen conform uw wensen. mSafe is uit te breiden met
een koppeling met Outlook en functionaliteiten die digitaal ondertekenen en aangetekend versturen van documenten mogelijk maken.

mSafe helpt u om datalekken te
voorkomen.
Als uw gebruikers bestanden delen
met mSafe wordt het per direct
eenvoudiger om aan de AVG te
voldoen.

Voldoet aan NEN, ISO en ISAE
mSafe is gecertificeerd voor NEN
7510, en daarnaast voor ISO 9001,
20000, en 27001. Een ISAE 3401
type 2-verklaring is op aanvraag
beschikbaar.

mSafe: gebruiksvriendelijk en
snel
mSafe is zeer gebruiksvriendelijk.
Of uw medewerkers nu affiniteit
hebben met ICT, of totaal niet. Ze
kunnen er snel mee werken.

Installaties, implementatietrajecten of trainingen onnodig.
mSafe werkt vanuit de internetbrowser. De simpelste versie is een
kwestie van ‘aanzetten’ en gebruikers toevoegen.

mSafe: Veilig traceerbaar en controleerbaar bestanden
delen.
Automatisch uitsluitend noodzakelijke data delen
Alle data die worden gedeeld via mSafe, kennen een retentiedatum (bewaartermijn). Na deze datum worden de data (bijv. bestanden, tijdelijke accounts)
automatisch, volledig en definitief verwijderd. U voldoet hiermee aan een belangrijke AVG-eis. Uiteraard krijgt u vooraf een melding dat de retentiedatum
in zicht is; wellicht wilt u de datum handmatig wijzigen. Maar de kans dat data
‘per ongeluk’ gedeeld blijven, is zo bijzonder klein.
Grip op uw data: wie deelt wat?
mSafe bevat logging op meerdere niveaus: acties zoals het toevoegen, inzien
en downloaden van bestanden worden allemaal vastgelegd. U ziet dus snel
wie er wat heeft gedaan op het platform. En uw ICT-beheerder en/of security
officer krijgt automatisch maandelijkse rapportages met informatie over het
gebruik. Hiermee krijgt u grip op uw data. En bij een audit kunt u aantonen wie
waar toegang heeft.

mSafe biedt de hoogste mate van digitale veiligheid!
Max. 10 GB/document, Encryptie, Virusscanning, Malwarescanning,
Logging, data blijft in Nederland

Menselijke fouten voorkomen met sterke authenticatie
mSafe gebruikt sterke authenticatie, ook wel: tweestapsverificatie (two-factor
authentication). Dat wil zeggen dat er altijd een extra controle plaatsvindt
voordat een ontvanger bij de data kan. Hij/zij moet een sms-code of een code
via een app gebruiken om een bestand te kunnen openen. Dit maakt de kans
dat persoonlijke data zichtbaar zijn voor de verkeerde ontvanger bijzonder
klein. De impact van menselijke fouten wordt hiermee veel kleiner.

Zorgmedewerker deelt
document via
mSafe

Document staat
tijdelijk op
mSafe

Outlook integratie
Het is mogelijk om mSafe te koppelen aan uw vertrouwde Outlook
omgeving. Dit maakt veilig bestanden delen nog gemakkelijker.
Digitaal ondertekenen
De module mSafe Sign maakt het
mogelijk om bestanden digitaal en
rechtsgeldig te ondertekenen.
Aangetekende post
Het delen van gevoelige informatie
vereist soms extra zekerheid en veiligheid. Met mSafe kunt u bestanden aangetekend versturen.

Over Motiv ICT Security
Motiv is dé ICT-securityspecialist die
organisaties in de publieke en private sector voorziet van IT-beveiligingsoplossingen en –diensten, ter
voorkoming van cybercriminaliteit,
datadiefstal en datalekken. Ruim
150 betrokken securitypecialisten
lossen bij Motiv elke dag complexe
vraagstukken op.

Cliënt doorloopt authenticatie en kan document openen
& downloaden

Wilt u meer weten over mSafe of bent u geïnteresseerd in een proefperiode van
30 dagen waarin u mSafe gratis kunt gebruiken? Ga dan naar try.msafe.nl
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