
Stel je mensen in staat veilig te werken en 
voorkom dat gegevens uitlekken dankzij 
ongeëvenaarde encryptie en contextuele, 
door machine learning aangedreven 
bedrijfsregels.

Zivver integreert met e-mailclients zoals 
Outlook, M365 en Gmail om gevoelige 
informatie te beveiligen, datalekken te 
voorkomen en compliance te garanderen.

We maken allemaal wel eens fouten, maar 
nu worden deze proactief hersteld voordat 
ze worden verzonden, dankzij de actieve 
foutdetectie van Zivver om fouten op te 
sporen op het moment dat berichten  
worden opgesteld.

Veilige e-mail

Voordelen

Het eenvoudige, slimme en veilige platform 
voor digitale communicatie
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Betrouwbaar intrekken  
van berichten
Met de functie Toegang intrekken van Zivver 
kun je snel de toegang tot een e-mail beperken 
- en als het bericht wordt ingetrokken voordat 
de ontvanger het heeft geopend, kan Zivver 
garanderen dat een eventueel datalek is 
voorkomen. Je kunt rustig blijven ademhalen.

Slimmer verzenden met 
semantisch-bewust, op maat 
gemaakt beveiligingsniveau
Zivver past semantisch-bewuste, op maat 
gemaakte veilige encryptie toe op basis van 
de gevoeligheid van je inhoud en detectie 
van de beveiligingsniveaus van de ontvanger. 
Bovendien controleert de meervoudige 
verificatie op gebruikersniveau de aflevering 
bij de juiste ontvanger.

Wij hebben de sleutels niet
Het is de bedoeling dat alleen de beoogde 
ontvanger je e-mails leest. Het unieke aan 
Zivver is dat het is opgebouwd rond een 
“geen sleutels, geen toegang”-architectuur, 
die ongeëvenaarde encryptie levert, waarbij 
Transport Layer Security (TLS) de verbinding 
tussen jou en je ontvanger beveiligt.

Beveiliging in één klik of zonder 
klik - jij hebt de controle 
Beveiligde e-mail zou moeiteloos moeten 
zijn, en daarom kun je met Zivver kiezen of je 
de beveiligde modus altijd aan wilt zetten, of 
deze met slechts één klik wilt starten.

Garandeer compliance
Met onder andere de AVG, CCPA, DPA en NTA 7516.

Automatiseer beveiliging  
in al je workflows
Zivver sluit naadloos aan op je bestaande 
toepassingen voor geautomatiseerde 
communicatie, waaronder Salesforce en 
Google Workspace. Bovendien ondersteunt 
Zivver bulkmailing vanuit bronsystemen zoals 
elektronische klantendossiers, met gebruik 
van een beveiligde lijn met SMTP.

Eenvoudig beheer
Dankzij het dashboard en de auditlogs 
van Zivver kun je snel en gemakkelijk 
de risico’s, oorzaken en impact van een 
datalek inzien, zodat je snel kunt handelen 
als er een incident optreedt. Uitgebreide 
audit- en communicatielogs volgen alle 
gebruikersactiviteiten, zodat je betere  
inzichten en controle krijgt.

Bewijs van aflevering,  
maar dan slimmer
Het traceren en bewijzen van de aflevering 
van belangrijke, gevoelige of tijdkritische 
communicatie is voor velen van ons van 
essentieel belang. Met Zivver kunnen je 
documenten digitaal worden verzonden  
met	een	geregistreerd	en	geverifieerd	bewijs	
van aflevering. Bovendien heb je gemakkelijk 
toegang tot de logs van elk veilig verzonden item, 
weergegeven in een gebruiksvriendelijk formaat.

Deel bestanden tot 5 TB
Veilig bestanden delen kan nu slimmer.  
Met Zivver kun je elk type bestand tot  
5 TB vanuit Outlook en Office 365  
versturen Je hoeft niet langer aan de  
slag met sites voor bestandsoverdracht  
en geniet zo van efficiëntie.
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