
Security Assessment
Het doel van de Security Assessment is het IT-team van klanten te helpen de beveiliging van een Google-
domein te verbeteren door de huidige domeinconfiguratie, beveiligingsprocessen en -procedures te 
beoordelen. Dit wordt gevolgd door de introductie van nieuwe beveiligingstools en een training met 
praktische tips op het gebied van beveiliging voor beheerders en eindgebruikers.

Belangrijkste activiteiten
Security Assessment
Leg bestaande beveiligingsinstellingen en beleidsrichtlijnen van G Suite naast 
praktische tips en wijs mogelijke risico's aan.

Beveiligingsworkshop
Verzorg bij het bedrijf een workshop van een halve dag om de nieuwste 
beveiligingsinzichten te delen, bedreigingen te bespreken en het resultaat 
van de Security Assessment door te nemen. Bepaal de relatieve prioriteit 
van aanbevolen acties.

Aanbevelingen voor implementatieplan
Maak een checklist voor het implementatieplan zodat de aanbevolen initiatieven, 
eigenaren, risico's en belemmeringen worden vastgelegd.

Aanbevelingen voor noodplan
Geef advies over het maken of updaten van een noodplan aan de hand van 
praktische tips van Google.

Aanbevelingen voor beveiligingstraining
Geef advies over trainingsupdates voor nieuwe en huidige medewerkers, zodat de 
gewenste beveiligingsdoelen worden behaald.

Prestaties
Veiligheidsbeoordeling, inclusief:

• Aanbevelingen voor 
implementatieplan 

• Aanbevelingen voor noodplan 

• Aanbevelingen voor 
beveiligingstraining 

Bereik en prijsstelling
• Tot vijf dagen betrokkenheid 

(bij het bedrijf of extern, naar 
goeddunken van Google) 
binnen een periode van  
één week

• Maximaal tien deelnemers  
per workshop

• Prijzen worden afgesproken 
door klant en Google, en 
vastgelegd in het toepasselijke 
besteldocument

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU: GAPPS-PROF-SVC-SA. De services die worden beschreven in deze datasheet, zijn onderworpen aan 
het toepasselijke ondertekende besteldocument en alle daarin opgenomen algemene voorwaarden. Raadpleeg de Engelse versie van deze datasheet voor de meest actuele 
voorwaarden. Deze vertaalde versie wordt u als extra service aangeboden.
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