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Met Zolder.App zijn moderne MKB-ers voorzien van digitale bescherming die precies bij hen past. 
Dergelijke organisaties kiezen clouddiensten voor hun kantoorsoftware. Wat echter voor het MKB vaak 
ontbreekt, is toegang tot de nodige kennis om die cloud oplossingen – en zeker de security opties daarin – 
goed in te zetten. Die situatie gaat Zolder veranderen zodat het MKB voor het kantoor écht kan vertrouwen 
op de cloud en zich kan concentreren op de gedigitaliseerde core business.

Aanmelden voor Beta
Als Beta deelnemer wordt u tevens lid van het Zolder Customer Advisory Board (CAB). Leden tekenen een 
geheimhoudingsbeding om informatie die binnen het CAB (met Zolder en leden onderling) wordt 
uitgewisseld te beschermen. Als lid van het CAB krijgt u vroegtijdig toegang tot features. En kunt u actief 
de ontwikkeling van die en extra features beinvloeden.
Dit verwachten wij van u:
1. Dat u tenminste deelneemt aan Zolder CAB en de beta periode van mei t/m september 2020;
2. Dat u in staat bent ons te autoriseren tot uw Office365 omgeving (tenant);
3. Dat u in de beta periode 4 iteraties van Zolder.App actief zult testen en ons van feedback zult voorzien;
4. Dat u in de beta periode eenmaal per maand deelneemt aan een (online) feedback meeting.
Interesse? Meldt u zich aan via zolder.io/beta of stuur ons een berichtje via social media. 
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Mobile First
Zolder.App is een mobiele app, 
ontwikkeld in Ionic. Daardoor 

primair geschikt voor iOS, 
Andriod , maar ook benaderbaar 

vanuit een web-browser.

Microsoft Office365
Het meestgebruikte platform 
voor kantoorsoftware. Dus 

bouwen we daar de 1e module 
voor. Een simpele autorisatie 

verbindt uw tenant aan 
Zolder.app

Check & Fix
De configuratie van O365 wordt  

doorlopend gecontroleerd. 
Afwijkingen worden begrijpelijk 
gepresenteerd en voorzien van 
FIX NOW knop om met 1 klik 

adviezen door te voeren.

Detect & Remedy
Kwaadaardig gedrag wordt 
gesignaleerd met slimme 

algoritmes. De rules worden 
bijgewerkt o.b.v. nieuwe 

criminele tactieken. Zolder.app 
toont alarm en REMEDY NOW.

News
Via Zolder.App wordt u op de 

hoogte gesteld van het laatste 
belangrijke security nieuws. In 
moderne communicatievormen 

en begrijpelijk voor de 
doelgroep.

24x7 Help
Zolder.App biedt de simpelste 

manier om zo snel mogelijk een 
top-klasse security expert in te 
schakelen. Heeft u een security 
vraag of een acuut probleem? 

Breng het naar Zolder.


