
SYSTEEMTOEGANG EN 
AUTHENTICATIE

Tijdens deze fase van de security 
scan wordt er dieper ingezoomd op 

de toegangsinstellingen,
dit gebeurd zowel op 

organisatieniveau als op 
gebruiksniveau.

VOORBEREIDING EN 
MONITOREN

Bij dit onderdeel wordt er 
gekeken naar het kennisniveau 

van de medewerkers.
Daarnaast checken we of er 
controle plaatsvindt op de 
beheerlogs en rapporten.

REACTIEPLAN

Beschikt jouw organisatie over 
een reactieplan voor 

beveiligingsincidenten?
We bekijken of deze aanwezig is 

en hoe dit is ingericht.

SERVICEINSTELLINGEN

Je volledige Google Workspace 
applicatielandschap wordt 

gecontroleerd op individuele
instellingen. Hierbij wordt per 

applicatie gekeken naar de beste 
beveiligingsconfiguraties.

OVER ONS
Tech Bakery is al meer dan 10 jaar erkend Google Cloud 
Partner. Wat klanten aan ons waarderen is het 
persoonlijke contact, onze proactiviteit, de korte lijnen 
met Google en dat wij net dat stapje extra zetten. Als 
gecertificeerde partner zorgen wij ervoor dat je betere 
resultaten behaalt en het beste uit je Google Cloud en 
Google Workspace omgeving haalt. Onze supportdesk 
staat altijd voor je klaar en zorgt voor minder belasting 
van je eigen IT-afdeling.

Wij zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08:00 
uur tot 18:00 uur.  Heb je een dringend probleem buiten 
werktijd, dan staat er altijd iemand voor jou klaar om het 
probleem op te lossen. 

WAAROM EEN SECURITY SCAN?
Het aantal cyberaanvallen en datalekken groeit 
schrikbarend. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd 
met nieuws over malware, cyberaanvallen of datalekken. 

Door het uitvoeren van een Security Scan kan je de eerste 
en belangrijkste stap zetten om je organisatie te 
beschermen en gegevenslekken tegen te gaan. Een 
Security Scan geeft inzicht in waar je staat met je Google 
Workspace instellingen en beveiliging. Na afloop van de 
scan ontvang je een adviesrapport. 

Dit rapport bevat een volledig overzicht van de 
bevindingen omtrent de beveiligingsinstellingen van de 
Google Workspace omgeving, gevolgd door concrete 
aanbevelingen en een actieplan. Aan de hand van dit 
actieplan kun je de eerste stappen zetten om de 
beveiligingsinstellingen van je organisatie naar een hoger 
niveau te tillen.

servicedesk@techbakery.net

www.techbakery.net
Voor meer informatie:

036 767 0500

+ Instellingen additionele
 Google Services

TECH BAKERY SECURITY SCAN
Tech Bakery is sinds 2010 partner van Google. Wij vinden 
het belangrijk dat gebruikers van Google Workspace efficiënt 
kunnen samenwerken en het meeste uit hun pakket weten 
te halen.

Wil je weten of de Google Workspace omgeving van jouw 
organisatie op orde is? De Security Scan is een onderzoek naar 
de status van de veiligheidsinstellingen binnen je Google 
Workspace omgeving. We analyseren de Google Workspace 
infrastructuur op mogelijke beveiligingsrisico’s en 
kijken welke beveiligingsmaatregelingen er genomen 
moeten worden. 

We geven advies en uitleg over de te maken keuzes.  


