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De klantervarings producten 
en -oplossingen van Zendesk 
voldoen aan strenge veilig-
heids-, privacy- en nalevings-
normen, waaronder:

• ISO 27001:2013 

 

 

• ISO 27018:2014 

 

 

• SOC 2 Type II 

 

 

• EU-VS en Zwitserland-VS-

privacyschildcertificering 

 

• TrustArc-privacyzegel

Beveiliging is een van de meest essentiële 
vraagstukken van bedrijven die overstappen 
naar een cloudoplossing. Er moeten 
rigoureuze beveiligingsmaatregelen 
worden getroffen voordat u uw 
gegevens toevertrouwt aan een 
onafhankelijke SaaS-serviceprovider. 

Meer dan 125.000 klanten leggen hun gegevens in 

handen van Zendesk. Deze verantwoordelijkheid 

nemen wij zeer serieus. Wij combineren beveiligings-

functies voor bedrijven met uitvoerige audits van onze 

toepassingen, systemen en netwerken om ervoor te 

zorgen dat gegevens van klanten en bedrijven altijd 

beschermd zijn. En onze klanten weten dat hun 

informatie in veilige handen is, hun interacties veilig 

zijn en hun bedrijfsactiviteiten beschermd zijn.

Daarnaast beveiligen we de gegevens van onze 

klanten door gebruik te maken van veilige 

componenten, zoals FIPS-140-gecertificeerde 

versleutelingsoplossingen. Onderdelen van onze 

oplossing kunnen worden geconfigureerd om te 

voldoen aan PCI- en HIPAA/HITECH-certificerings-

normen. Zendesk heeft bovendien tools ontwikkeld 

waarmee onze klanten hun verplichtingen die 

voortkomen uit de AVG kunnen nakomen.
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Fysieke beveiliging
Wij gaan vertrouwelijk en integer om met uw gegevens 

en zorgen ervoor dat deze altijd beschikbaar zijn. 

Hiervoor hanteren wij de aanbevolen werkwijzen 

binnen de sector. Daarnaast maakt Zendesk gebruik 

van datacenters die zijn gecertificeerd voor ISO 27001, 

PCI/DSS-serviceprovider niveau 1 en/of SOC II-naleving. 

Gegevensbeveiliging 
Versleuteling tijdens overdracht: communicatie tussen 

de klant en Zendesk-servers wordt versleuteld via 

HTTPS en Transport Layer Security (TLS) via open-

bare netwerken, de beste versleuteling in de sector. 

TLS wordt ook ondersteund voor versleuteling van 

e-mails. 

Versleuteling van opgeslagen gegevens: klanten van 

Zendesk profiteren van de beveiliging die versleute-

ling tijdens rust biedt voor hun primaire en secundaire 

DR-gegevensopslag en de opslag van bijlagen.

Netwerkbeveiliging
Zendesk beschikt over een wereldwijd beveiligingsteam 

dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is 

om te reageren op beveiligingsmeldingen. Door te 

scannen op potentiële netwerkbeveiligingsproblemen, 

programma's voor inbraakdetectie en -preventie te 

gebruiken en deel te nemen aan verscheidene 

bedreigings informatieprogramma's, kunnen we de 

veiligheid van de gegevens van onze klanten continu 

in het oog houden.

Toepassingsbeveiliging
Wij nemen maatregelen tegen beveiligingsdreigingen en 

testen deze om de veiligheid van de gegevens van onze 

klanten te garanderen. Zendesk hanteert een levens-

cyclus die is gericht op veilig ontwikkelen, waarin 

trainingen voor onze ontwikkelaars en het uitvoeren van 

ontwerp- en codecontroles belangrijke functies innemen. 

Bovendien heeft Zendesk beveiligingsexperts van 

derden ingezet om uitvoerige penetratiestests uit te 

voeren bij verschillende toepassingen binnen onze 

productfamilie.

Beschikbaarheid en 
bedrijfscontinuïteit 
Zendesk beschikt over een noodherstelprogramma om 

ervoor te zorgen dat onze services beschikbaar blijven 

of eenvoudig kunnen worden hersteld als er zich een 

noodsituatie voordoet. Wij maken gebruik van service-

clustering en netwerkredundantie om niet te maken te 

krijgen met single-points-of-failure. Klanten kunnen op 

de hoogte blijven van problemen dankzij een openbaar 

toegankelijke statuswebsite waar informatie over gepland 

onderhoud en de service-incidentgeschiedenis is te 

vinden.

Beveiligingskenmerken van product
Wij zorgen ervoor dat onze klanten naadloos toegangs- 

en sharebeleid kunnen beheren met opties voor 

verificatie en enkelvoudige aanmelding (SSO). Daarnaast 

bieden wij verificatie op basis van twee factoren en 

IP-beperkingen om klanten in staat te stellen zelf te 

bepalen wie er toegang heeft tot hun service. Alle 

communicatie met de gebruikersinterface of API's van 

Zendesk vindt versleuteld via openbare netwerken en 

met de HTTPS-standaard plaats, wat inhoudt dat het 

verkeer tussen u en Zendesk veilig is.

Compliancecertificeringen en 
lidmaatschappen
In aanvulling op de voordelen van AWS implementeren wij 

in de sector aanbevolen werkwijzen, om aan het 

nalevingsbeleid en de strengste normen te voldoen. 

De toegevoegde waarde van Zendesk is al binnen enkele minuten merkbaar en dankzij het veilige ontwerp van de 

cloudarchitectuur op basis van Amazon Web Services (AWS) kan de oplossing op aanvraag worden geschaald. 

Beveiliging zit in ons DNA en zit ingebakken in alles wat we doen. Het begrip beveiliging beslaat een aantal 

belangrijke gebieden: 
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Toegang tot gegevens bij Zendesk
Om problemen met een Zendesk-account op te lossen, 

kunnen admins Zendesk Support toestaan om voor 

bepaalde tijd de rol van agent op zich te nemen. 

De instelling voor het aannemen van de identiteit van 

een account maakt deel uit van de beveiligings eigen-

schappen van een klant. Deze instelling is standaard 

uitgeschakeld en kan alleen worden ingeschakeld door 

de admin van een account. Er kan voor een bepaalde 

periode of voor onbepaalde tijd toegang worden 

verleend en de instelling kan op elk gewenst moment 

worden uitgeschakeld.

Meer informatie

"Wanneer we software voor een orgaan van de Amerikaanse overheid 
beoordelen, verlangen we dat alle leveranciers de hoogst mogelijke 

veiligheidsnormen in acht nemen. Zendesk heeft zijn verbondenheid aan deze 
normen getoond middels hun SOC 2 type II, ISO-normen, en Cloud Security 
Alliance Self Assessment. Dat, in combinatie met het ideale product om te 

voorzien in de behoeften van de FCC, deed ons besluiten over te stappen van een 
lokale oplossing naar een SaaS-oplossing."

Dustin Laun 
Zelfstandig adviseur, Senior Advisor Innovation/Technology

Stuur voor vragen over onze beveiliging en ons nalevingsbeleid of toegang tot ons SOC 2-rapport een e-mail naar security@zendesk.com.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001753608-Granting-Zendesk-temporary-access-to-your-account

