
Veilig privacy- en bedrijfsgevoelige informatie aangetekend versturen met Secure eMail

De meeste organisaties zijn in de veronderstelling dat zij veilig met data omgaan. De risico’s van de verzending van 
privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens via standaard e-mail wordt vaak onderschat. Het versturen van gevoelige 
informatie gaat helaas nog regelmatig mis. Oorzaken hiervan zijn o.a. menselijke fouten, hackers breken in op slecht 
beveiligde (mail)servers en berichten worden onderschept. 

Met Pondres Secure eMail, mailt je bedrijf veilig, aangetekend en rechtsgeldig vertrouwelijke en privacygevoelige 
gegevens. Je hebt de zekerheid dat documenten veilig bij de juiste ontvanger aankomen.

Pondres secure e-mail
Communicatie die voldoet aan de AVG-wetgeving

Ideaal voor:

Vertrouwelijke documenten

Persoonlijke informatie 

Bedrijfsgevoelige documenten

Voordelen:

Voldoet aan AVG-wetgeving

Bespaar kosten en tijd 

MVO – duurzaam ondernemen

Kenmerken:

Volledige audit trail via 
dashboard

Non-Repudiation 

Authenticatie / identifi catie 
conform eIDAS 

FLexibel

Geen 
softwaredownload 

vereist

Laagdrempelige 
integratie

Koppel eenvoudig met 
bestaande systemen 
en bedrijfsprocessen

Inzicht

Controleer en beheer 
de activiteit 

via het dashboard

Branding

Communicatie 
aangepast aan jouw 

huisstijl

Veilig

Voorzien van 
marktconforme 

encryptie AES-256



Beveiliging van privacy- en bedrijfsgevoelige informatie is uiterst belangrijk. Door het gebruik van secure e-mail kun je 
jouw klanten beschermen en ervoor zorgen dat de content en klantgegevens in een veilige omgeving staan. Zo zorg je 
ervoor dat je veilig en aangetekend e-mailt en daardoor minder risico loopt en aan de AVG-wetgeving voldoet. Of de 
gegevens nu onderweg zijn tussen een bedrijf en een werknemer of op de server staan, de gegevens worden stevig 
geborgd met behulp van de beste encryptietechnologieën.

De Secure eMail applicatie én Pondres zijn gecertifi ceerd voor normering op het gebied van informatiebeveiliging en 
kwaliteit zoals ISO 27001 en ISAE 3402 Type II. Dit betekent de hoogste mate van gegevensbeveiliging, van ontwikkeling 
tot afl evering.

Secure eMail is schaalbaar. Naarmate je bedrijf zich ontwikkelt, kan de oplossing worden aangepast aan  
veranderende behoeften. Extra voordeel, onze oplossing interacteert met je huidige systemen waardoor je 
overal toegang hebt tot Secure eMail.

Waarom kiezen bedrijven voor Secure eMail van Pondres?

Wil je jouw e-mail veilig en aangetekend versturen? Onze specialisten kijken graag welke toepassing en inrichting het 
best bij jouw onderneming past. We adviseren je met de keuze voor de juiste toepassing en we helpen je met een 
snelle implementatie.

Kosten:

Pay-per-use

Geen licentiekosten

Goedkoper alternatief voor 
fysiek aangetekende post

Eenvoudig:

Eenvoudige eenmalige (2FA) 
registratie

Manueel gebruik via browser/
Outlook plugin

Aansluiting via API 
Rechtstreeks vanaf uw eigen 
backend systemen

Opties:

Beveiligde overdracht van 
grote bestanden

Fysieke en logische scheiding data 
mogelijk in eigen omgeving

Verschillende authenticatie 
mogelijkheden mogelijk  
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