
Voorkom 
stress

Hoewel content migratie een uitdagende taak lijkt die een uitgebreide planning vereist, geven veel organi-
saties hier nu prioriteit aan voor het versterken van hun informatiebeveiliging en het voorkomen van data-
lekken. Wanneer organisaties meerdere opslaglocaties voor kritieke bedrijfsdata hebben, kan het moeilijk 
en duur zijn om individuele dataobjecten handmatig te beheren en bij te werken. Xillio Compliant Content 
Migration Solutions voor Microsoft 365 helpen je bij deze uitdaging door de migratie van content naar 
SharePoint te automatiseren en compliance assessments en andere consultancy diensten aan te bieden voor 
Microsoft Purview-omgevingen.

Migreer content op een veilige manier, conform wet- en regelgeving

Migreer uw content op een veilige 
manier naar Microsoft 365

Risico’s onder controle

Gebruik centrale logboekregistratie en 
rapportage op auditactiviteiten voor 
zowel eindgebruikers als beheerders. 
Scan communicatiekanalen op gevoelige 
of anderszins niet-conforme informatie 
om bedrijfsgegevens te beschermen .

Migreer content

Migreer inhoud vanuit bijna ieder 
ECM- of CMS-platform naar SharePoint 
Online en archiveer historische gege-
vens naar Azure. Verplaats alleen rele-
vante content naar de juiste plek met 
de juiste metadata.

Beveilig gevoelige data

Synchroniseer content op basis van 
bedrijfsregels en elimineer het risico op 
gegevensverlies. Stem de belangrijkste 
vereisten van belanghebbenden op elkaar 
af, krijg inzicht in content, optimaliseer 
content voor nieuwe omgevingen en train 
gebruikers op de juiste manier. 

Blijf compliant

Beoordeel, implementeer, controleer en 
beheer compliance in alle Microsoft 365 
toepassingen met Xillio en Microsoft 
Purview. Zorg ervoor dat kritieke 
bedrijfsinformatie wordt beheerd volgens 
de voor u geldende wet- en regelgeving.



Xillio is Partner in de Microsoft Intelligent Security Association en Charter Member van het Content Services 
programma. Met meer dan 18 jaar ervaring, 250+ tevreden klanten en 60+ connectoren is Xillio uw partner 
voor contentmigratiesoftware en -diensten.1

Complete 
ondersteuning voor 
compliant digitale 
transformaties

• Gebruik onze software en 
services voor single-instance, 
gefaseerde of gesynchroniseerde 
contentmigraties.

• Beoordeel content en metadata 
op compliance risico’s.

• Maak gebruik van diepgaande 
expertise met compliant content-
migratie en –beoordelingen. 

• Krijg inzicht in content en meta-
data om deze te verrijken en te 
optimaliseren voor een nieuwe 
omgeving met een op gebruikers 
gericht proces. 

• Archiveer inactieve content naar 
Microsoft Azure. 

Meer informatie over Veilige, Compliant Migratie naar Microsoft 365
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