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Veilig communiceren vraagt meer dan ‘een veilig lijntje’. Enerzijds moeten oplossingen voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR. Anderzijds moeten oplossingen 

ook echt bijdragen aan het wegnemen of verlagen van reële risico’s en oorzaken van datalekken.  

Op basis van marktonderzoek heeft ZIVVER deze wensen en eisen samengevat in 25 functionaliteiten waarop organisaties hun oplossing(en) kunnen beoordelen. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van of CryptShare een specifieke functionaliteit zelf als Unique Selling Point (USP) beschrijft. Zie www.zivver.com 

voor samenvattingen van zowel ZIVVER zelf als van andere oplossingen. 

 USP? Toelichting 

Menselijke fouten voorkomen en herstellen    

1. Awareness medewerkers vergroten Nee Geen informatie vindbaar over functies met als doel om de awareness van medewerkers te vergroten. 

2. Gevoelige inhoud signaleren Nee Geen informatie vindbaar over functies om gevoelige inhoud te signaleren. 

3. Opvallende ontvangers signaleren Nee Geen informatie vindbaar over functies om opvallende ontvangers te signaleren. 

4. Maatregelen adviseren en toepassen Deels 
Als een gebruiker  handmatig  een vertrouwelijkheidsniveau kiest, kan de admin instellen welke 
maatregelen een medewerker moet nemen voor het verzenden 

5. Bericht terugtrekken met leesstatus Ja Je kunt het bericht na het verzenden intrekken. 

Toegang door onbevoegden voorkomen   

6. Bescherming tijdens transport Ja 
Indien verzonden wordt Via CryptShare met een wachtwoord dan is het transport beveiligd. Als gekozen 
wordt voor de optie ‘No Password’ is de veiligheid van het transport niet gegarandeerd  

7. Sterke versleuteling bij opslag Ja 
Data wordt versleuteld opgeslagen per bestand met AES256 key afgeleid van het wachtwoord dat de 
verzender. 

8. Sterke authenticatie gebruikers  Nee CryptShare authenticeert gebruikers niet. 

9. Sterke authenticatie ontvangers  Nee 
Verzenders kunnen berichten en bestanden beveiligen met een wachtwoord. Verzender en ontvangers 
gebruiken echter hetzelfde wachtwoord; dus is geen sprake van authenticatie 

Handig voor medewerkers   

10. Werken vanuit bestaande tools Deels 
Alleen een integratie met Outlook Desktop, geen OWA integratie.  Geen SMTP-koppelvlak voor 
eenvoudig versturen berichten uit andere systemen. 

11. Eenvoudig kiezen voor veiligheid Ja Gebruikers kunnen CryptShare met 1 klik activeren in het scherm waar ze ook een bericht opstellen. 

12. Direct lezen versleutelde berichten  Nee 
Ontvangen berichten kunnen niet direct geopend worden. Gaat altijd via een link of in Outlook na invullen 
van wachtwoord die de verzender heeft ingesteld. Ook voor gebruikers. 

13. E-mail en (grote) bestanden sturen Ja Ondersteuning voor zowel versturen van e-mail als voor bestanden. 

14. 2FA-keuzes ontvangers hergebruiken Nee 
Bij elk bericht moet de verzender opnieuw een wachtwoord invoeren. Er is dus ook geen mogelijkheid 
voor delen informatie tussen medewerkers (adresboek). 

15. Functionele mailboxen Deels 
CryptShare biedt geen (specifieke) ondersteuning voor functionele mailboxen en gedelegeerde toegang. 
Ook geen inzicht in welke medewerker namens een functionele mailbox handelde. 

Gemakkelijk voor gastgebruikers   

16. Snel lezen van berichten Deels 
Gastgebruikers kunnen geen eigen account aanmaken. Voor elk bericht moet gastgebruiker inloggen op 
webportaal met het wachtwoord dat de verzender heeft ingesteld 

17. Reageren op berichten Nee 
Ontvangers lijken niet te kunnen reageren op berichten (!). Alleen functie voor downloaden berichten en 
bestanden. 

18. Downloaden/kopiëren berichten Ja Zowel berichten als bestanden kunnen worden gedownload. 

19. Sturen berichten op eigen Initiatief Ja Gasten kunnen worden uitgenodigd om berichten te sturen via een uploadportaal. 

Praktisch voor organisaties   

20. Eenvoudige installatie en configuratie Deels 
Software CryptShare moet op eigen servers organisatie worden geïnstalleerd. Vraagt aanschaf, installatie 
en configuratie servers en installatie CryptShare software. 

21. Beperkte beheerslast Deels 
Organisatie moet eigen servers operationeel houden, zowel qua software CryptShare, als back-ups harde 
schijven, belasting servers, internetverbinding etc. Ook helpdesk bij organisatie zelf. 

22. Eigen branding Ja Organisaties hebben de mogelijkheid voor eigen branding op het Webportaal. 

23. Integratiemogelijkheden Deels 
CryptShare biedt geen SMTP-koppelvlak voor eenvoudig sturen berichten uit systemen. CryptShare heeft 
wel een API waarmee organisaties zelf intregraties kunnen programmeren 

24. Inzicht in risico’s en impact Deels 
CryptShare biedt basale logging. Geen visualisatie en tooling en geen logging van informatie over 
ontvangers. 

25. Comliance en veiligheid Nee 
ISO27001-certificering niet vindbaar. Geen informatie vindbaar over technische tests zoals pentests en 
code-review. Mist belangrijke functies uit de NTA-7516* 

 

DISCLAIMER: Wij hebben getracht deze samenvattende informatie zo correct en objectief mogelijk te maken op basis van informatie die te vinden is op het publieke internet. Het is 

echter mogelijk dat wij informatie gemist hebben, informatie (nog) niet beschikbaar was ten tijde van de vergelijking, of dat ergens een verkeerde interpretatie aan is gegeven. 

Omdat wij de volledigheid en juistheid erg belangrijk vinden, vragen wij feedback te melden aan info@zivver.com. Wilt u de meest recente versie van deze samenvatting hebben? 

Stuur dan een mail aan info@zivver.com. 

                                                
* NTA-7516: Aankomende norm voor veilige ad-hoc communicatie van gezondheidsinformatie door NEN. Lees hier meer. 
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