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NEC investeert aanzienlijke menselijke en financiële middelen om onze 

klanten een veilige gebruikersomgeving van UNIVERGE BLUE® MEET te 

bieden. Door het gebruik van talloze ingebouwde beveiligingsfuncties,  

regelmatige veiligheidsaudits door derden en voortdurende 

investeringen in onze beveiligingsomgeving, stelt NEC alles in het werk 

om een zeer veilige service te leveren die de vertrouwelijkheid van de 

deelnemergegevens en de inhoud van vergaderingen beschermt, zoals 

door gebruikers van onze dienst worden toevertrouwd 

IN DEZE HANDLEIDING INFORMEREN WIJ U WAT NEC DOET OM  

TE VERZEKEREN DAT HET GEBRUIK VAN UNIVERGE BLUE® MEET  

ALTIJD VEILIG IS:

 Welke beveiligingsfuncties bieden we om u te beschermen tegen 

ongewenste deelnemers en hackers

 Hoe we het NEC-netwerk veilig houden voor UNIVERGE BLUE® MEET

 Aan welke branche- en nalevingsnormen we ons houden

 Hoe NEC uw gegevens privé en veilig houdt
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WELKE VEILIGHEIDSFUNCTIES BESCHERMEN UNIVERGE BLUE® MEET 
GEBRUIKERS TEGEN HACKERS EN ONGEWENSTE DEELNEMERS?

FUNCTIES DIE ONGEWENSTE DEELNEMERS TEGENHOUDEN

Kunnen anderen deelnemen aan mijn online vergaderingen voordat ik dat doe?
Nee. De UNIVERGE BLUE® MEET-accounthouder is altijd verplicht om eerst de online meeting 
te starten; vroege deelnemers kunnen pas inhoud bekijken of communiceren met andere 
genodigden via de online vergadering. Ze zien gewoon een scherm waarop staat dat de 
vergadering nog niet is begonnen.

Kan ik mijn vergaderingen vergrendelen?
Absoluut. Zodra een vergadering is begonnen, heeft de host de mogelijkheid om de 
vergadering te VERGRENDELEN. De vergadervergrendelingsfunctie zorgt ervoor dat niemand 
anders kan deelnemen aan een vergadering, mogelijk rondsnuffelt of de sessie verstoort. De 
vergrendelingsfunctie schakelt u in via de vergrendelingsknop die op het scherm zichtbaar is, 
zodra alle deelnemers aanwezig zijn in de vergadering.

Hoe zorg ik ervoor dat mensen niet kunnen inbreken in mijn vergaderingen?
Wanneer u uw vergaderingen plant via het Meeting Dashboard van UNIVERGE BLUE® MEET, 
genereert UNIVERGE BLUE® MEET een willekeurige vergadercode, die deel uitmaakt van 
de unieke link die nodig is om de individueel geplande vergadering bij te wonen. Deze code 
voorkomt dat iemand zonder vergadercode kan deelnemen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen niet kunnen inbreken in mijn telefonische 
vergaderingen?
Terwijl meetingcodes een unieke link vormen voor de online vergaderingsdeelnemers, moet een 
deelnemer die telefonisch inbelt ook de unieke vergaderpincode weten om toegang te krijgen 
tot de meeting. Als u vergaderingen wilt opzetten met unieke vergaderpincodes, moet u deze 
beveiligde vergaderingen plannen via het Meeting Dashboard van UNIVERGE BLUE® MEET.

Kan ik ongewenste bezoekers verwijderen?
UNIVERGE BLUE® MEET-hosts kunnen deelnemers op elk moment tijdens de vergadering met 
een enkele klik dempen of verwijderen. Klik gewoon op de deelnemer in de deelnemerslijst en 
selecteer ‘Verwijderen uit vergadering’.



HOE UNIVERGE BLUE® MEET GEGEVENS BEVEILIGD

Zijn vergaderingen versleuteld?
UNIVERGE BLUE® MEET brengt een verbinding tot stand tussen de client van de gebruiker 
(browser, desktop-app of mobiele apps) en onze webserver met behulp van Secure Sockets 
Layer (SSL) -signalering. Dit is een industriestandaard versleutelingstechnologie die ervoor 
zorgt dat de verbindingsgegevens die via het netwerk worden doorgegeven, privé blijven. 
Audio- en video-informatie via internet, maakt gebruik van WebRTC-coderingsstandaarden 
zoals Datagram Transport Layer Security (DTLS), dat afluisteren of knoeien voorkomt, 
en Secure Real-Time/Control Transport Protocol (SRTP en SCTP), dat authenticatie en 
data-integriteit biedt. Bedenk wel, dat deelnemers aan onze onlinevergaderingen via 
traditionele PSTN-inbelverbindingen (vaste lijnen of mobiele telefoons) hun vergaderaudio 
onversleuteld verzenden. Die gesprekken worden niet gevoerd via de beveiligde apps van 
NEC, dus ze hebben het beveiligingsniveau dat van toepassing is op alle mobiele of vaste 
telefoongesprekken.

Worden mijn vergaderingen automatisch opgenomen?
Nee. Vergaderingen worden NIET automatisch opgenomen. Om een   vergadering op 
te nemen, moet de vergader-host deze handmatig starten via de opnameknop op het 
scherm. Standaard worden alle deelnemers aan een vergadering gewaarschuwd wanneer 
de vergadering wordt opgenomen.

Wie heeft toegang tot mijn opnamen?
Nadat de vergadering is beëindigd, heeft de vergader-host in eerste instantie alleen 
toegang tot de opname van de vergadering. Vanaf dat moment kan de opname worden 
gedownload en worden gedeeld of een link versturen.

Opnamen van vergaderingen kunnen met een wachtwoord worden beveiligd via onze 
beheerdersschermen, die beschikbaar zijn voor de hosts per afzonderlijke vergadering.  
De host kan dit doen zoals weergegeven in ons KB-artikel. 

Opnamen van vergaderingen worden bewaard totdat ze door de host worden verwijderd 
via de beheerderstool, waarna de opname volledig wordt verwijderd van de servers van 
NEC. NEC stelt voor dat beheerders een beleid opstellen met hun werknemers over het 
beheer van opnamen binnen het bedrijf.

Hoe worden mijn opnamen beschermd?
Opnamen van vergaderingen worden opgeslagen in een sterk beveiligde opslagomgeving 
met behulp van AES-256-codering, in Noord-Amerikaanse beschikbaarheidszones. 
Vergaderopnamelinks kunnen optioneel worden beveiligd met een sterk wachtwoord. 
Bovendien kunnen opnamen worden geconfigureerd om   naam en e-mailadres van elke 
kijker te vragen, waardoor de gastheer gerapporteerd krijgt wie de opname heeft bekeken.
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Kan iemand mijn audio-, video- of gedeelde schermen bespioneren?
UNIVERGE BLUE® MEET maakt gebruik van DTLS- en SRTP-beveiligingsprotocollen met 
sterke versleuteling om te voorkomen dat audio en video worden benaderd door een 
‘man-in-the-middle’-aanval, waarbij netwerkverkeer tijdens het transport kan worden 
bespeurd. Daarnaast stellen we vergader-hosts in staat om te voorkomen dat ongewenste 
deelnemers toegang krijgen tot vergaderingen door middel van willekeurige vergadercodes 
voor geplande vergaderingen, pincodes voor deelnemers en vergadervergrendeling. 
Zie dit artikel voor meer informatie.

Hoe veilig is de chat tijdens de vergadering? Hoe zit het met de notulen?
Vergadernotulen en chat worden tijdens de overdracht versleuteld met SSL, zodat ze 
alleen kunnen worden gezien door mensen die uw vergaderingen bijwonen. Vergaderchats 
en notulen worden opgeslagen op onze streng beveiligde servers, in onze gecodeerde 
databases.

Wie kan zien wie mijn vergadering heeft bijgewoond?
Nadat een vergadering is beëindigd, heeft alleen de vergader-host een overzicht van 
de aanwezigen, dat te vinden is in het gedeelte ‘Mijn vergaderingen’ van de beveiligde 
accountpagina van de gebruiker.

Door welke landen reizen mijn vergadergegevens?
UNIVERGE BLUE® MEET-servers bevinden zich in tier-drie datacenters op verschillende 
locaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Als we capaciteit uitbreiden naar 
andere regio’s, zullen we gebruik maken van zeer veilige infrastructuur van AWS of andere 
gerenommeerde providers.
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Biedt UNIVERGE BLUE® MEET end-to-end encryptie?
End-to-end-codering betekent dat alle gegevens en verkeer worden gecodeerd en alleen 
kunnen worden gedecodeerd door de deelnemers van het betreffende gesprek of de 
vergadering, en dat servers waarover de communicatie loopt, geen toegang hebben tot de 
inhoud.

UNIVERGE BLUE® MEET versleutelt al het verkeer tussen deelnemers aan de vergadering 
en onze servers. NEC moet dit verkeer echter kunnen ontsleutelen om alle rijke functies 
van onze service te kunnen leveren, zoals opnemen, mixen van audioconferenties en 
transcripties van vergaderingen. Dit komt overeen met de huidige industrienormen.

Bovendien luisteren deelnemers die via inbel-PSTN deelnemen aan vergaderingen, 
ongecodeerd naar de audio van de vergadering. Die gesprekken worden niet gevoerd via 
het netwerk van NEC, dus ze hebben hetzelfde beveiligingsniveau dat van toepassing is op 
alle mobiele of vaste telefoongesprekken.

Als gevolg hiervan claimt UNIVERGE BLUE® MEET niet ‘end-to-end’-codering aan te bieden. 
Onze service biedt echter een hoog niveau van beveiliging en privacy, in overeenstemming 
met de industrienormen, voor al uw zakelijke bijeenkomsten.

Wat is de virtuele assistent en is deze veilig?
De virtuele assistent is een functie die de audio van uw vergadering vastlegt en deze voor u 
omzet in tekst, zodat u tijdens uw vergaderingen geen details mist. Ook inclusief Meeting 
Insights in de vorm van een lijst met taken.

Alleen de host ontvangt een tekstbestand van de vergadering, verzonden naar het 
e-mailadres gekoppeld aan het UNIVERGE BLUE® MEET-account. Het bevat een beveiligde 
link om uw volledige tekstbestand en Meeting Insights te bekijken, zoals opgeslagen op uw 
accountpagina. Deze functie maakt gebruik van 2048-bits AES-gecodeerde verbindingen 
met het spraak-naar-tekstplatform van Google Cloud (dat voldoet aan tal van conformiteits- 
en reguleringsregelgeving) en zet de audio van de vergadering anoniem om in tekst.
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AAN WELKE INDUSTRIENORMEN VOLDOET UNIVERGE BLUE®?

SOC 2 Type 2
SOC 2 is een technische auditstandaard die specifiek is ontworpen voor serviceproviders 
die klantgegevens in de cloud opslaan en verwerken. Regelmatige SOC 2-rapporten van 
een onafhankelijke auditor bevestigen dat de controles en processen van NEC effectief zijn 
in het minimaliseren van risico’s en blootstelling van deze gegevens.

HIPAA
UNIVERGE BLUE® MEET zorgt voor HIPAA-naleving voor zijn klanten en partners. In 
combinatie met goed gedefinieerde beveiligings- en privacycontroles die onder de 
verantwoordelijkheid van de klant vallen, stelt UNIVERGE BLUE® MEET gedekte entiteiten 
en hun zakenpartners die onderworpen zijn aan de Amerikaanse Health Insurance 
Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) in staat om de beveiligde omgeving 
van NEC te gebruiken om beschermde gezondheidsinformatie (PHI) verwerken, 
onderhouden en opslaan.

HIPAA-conformiteit vereist dat een service kan worden gebruikt op een manier die 
PHI beschermt en valt onder een Business Associate Agreement (BAA) tussen de 
serviceprovider (in dit geval NEC) en de zorgverlener (die is geclassificeerd als een’ gedekte 
entiteit ‘onder HIPAA) of een zakenpartner van de gedekte entiteit (zoals een IT-provider 
die NEC-services doorverkoopt aan de gedekte entiteit). UNIVERGE BLUE® MEET voldoet 
aan deze vereisten op basis van administratieve, fysieke en technische controles om de 
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van PHI te waarborgen, en NEC zal op 
verzoek een BAA verstrekken voor de UNIVERGE BLUE® MEET-service aan elke klant of 
partner.

AVG
Deze Europese privacyregelgeving regelt de verwerking en behandeling van 
persoonsgegevens van personen in de Europese Unie. NEC behandelt alle persoonlijke 
gegevens in overeenstemming met de AVG. Een AVG-conform addendum voor 
gegevensverwerking dat betrekking heeft op onze producten, waaronder UNIVERGE BLUE® 
MEET, is opgenomen in onze serviceovereenkomst

PCI DSS 2.0
De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een reeks 
beveiligingsnormen die is ontworpen om ervoor te zorgen dat ALLE bedrijven die 
creditcardgegevens accepteren, verwerken, opslaan of verzenden, een veilige omgeving 
behouden. Het betalingsverwerkingssysteem dat door NEC wordt gebruikt, wordt 
regelmatig getest en voldoet aan de PCI DSS-vereisten. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw 
betalingsgegevens niet worden geopend door onbevoegde partijen of worden gedeeld 
met gewetenloze leveranciers.
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CPNI
Consumenten maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over de veiligheid van de gevoelige, 
persoonlijke gegevens die ze aan hun dienstverleners verstrekken. De Federal 
Communications Commission (FCC) vereist dat providers zoals NEC systemen opzetten 
en onderhouden die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we de Customer Proprietary 
Network Information (CPNI) van onze abonnees beschermen. Elk jaar dient NEC een 
jaarlijkse certificering in die onze naleving van deze regels documenteert.
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HOE ZORGT NEC ERVOOR DAT UW GEGEVENS PRIVÉ  
EN BESCHERMD ZIJN?

Hoe we persoonsgegevens behandelen
NEC biedt een duidelijk gedocumenteerd privacybeleid dat onze behandeling en omgang 
met gevoelige gegevens regelt, inclusief persoonsgegevens.

NEC houdt zich ook aan de EU-VS. Privacy Shield Framework opgesteld door het 
Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie.

Ga naar deze link om het volledige privacybeleid van NEC te lezen.

Veiligheid van medewerkers
NEC-medewerkers ondergaan strenge achtergrondcontroles. De toegang van 
werknemers tot wachtwoorden, coderingssleutels en elektronische inloggegevens 
wordt strikt gecontroleerd met behulp van tweefactorauthenticatie en op rolgebaseerde 
toegangscontrole. Toegang tot servers is beperkt tot een klein aantal geautoriseerde 
technici en wordt regelmatig gecontroleerd.

Authenticatie en toegang
NEC heeft een aantal strikte beleidsregels en procedures opgesteld om de identiteit 
van een beller te verifiëren tijdens support- en servicegesprekken. Dit beleid en deze 
procedures helpen bij het beschermen van vertrouwelijke informatie die tot uw account en 
uw gebruikers behoort, door ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde leden van uw team 
toegang krijgen tot onze services. Bovendien stelt ons online controlepaneel beheerders in 
staat om de toegang tot services en administratieve functies te beheren.

Toegewijd beveiligingspersoneel en monitoring
NEC heeft toegewijde, fulltime beveiligingsmedewerkers in dienst die zijn gecertificeerd 
in informatiebeveiliging. Dit team is betrokken bij alle aspecten van beveiliging, inclusief 
logboek- en eventmonitoring, incidentrespons, perimeterbeveiliging, endpointdetectie 
en respons, penetratietesten, kwetsbaarheidsbeheer, architectuurontwerp, 
beveiligingsbewustzijn en broncodebeoordelingen.



UNIVERGE BLUE® MEET SECURITY GUIDE 10

HOE WORDT UNIVERGE BLUE® MEET INFRASTRUCTUUR  
BEVEILIGD?

Actieve vergaderingen worden gehost en opgeslagen in geografisch verspreide, zeer 
veilige en bewaakte datacenters in de Verenigde Staten en het VK, door gecertificeerde 
gerenommeerde providers.

Elk van de datacenters van NEC UNIVERGE BLUE voldoet aan strikte normen voor 
fysieke beveiliging. Elk datacenter wordt 24/7/365 nauwlettend gevolgd en bewaakt met 
geavanceerde pan/tilt gesloten circuit-tv’s. Beveiligde toegang wordt strikt gehandhaafd 
met behulp van de nieuwste technologie, inclusief elektronische beveiligingspoortjes 
tussen lobby en datacenter, bewegingssensoren en gecontroleerde ID-sleutelkaarten. 
Bij de ingang van elke site zijn beveiligers gestationeerd. NEC’s UNIVERGE BLUE gebruikt 
meerdere professionele, redundante firewallsystemen om ongewenste indringers te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot 
uw cloudomgeving. Dit speciaal gebouwde beveiligingssysteem integreert firewall, VPN en 
verkeersbeheer.

NEC UNIVERGE BLUE maakt ook gebruik van commerciële en interne systemen om 
kwaadwillig netwerkverkeer en computergebruik te helpen detecteren en af   te schrikkenm 
dat vaak niet door een conventionele firewall kan worden ondervangen. Het systeem 
controleert op ongebruikelijke verkeerspatronen en waarschuwt systeembeheerders bij 
verdacht gedrag.

Onze systemen kunnen ook helpen bij het voorkomen van netwerkaanvallen op kwetsbare 
diensten; datagestuurde aanvallen op applicaties; host-gebaseerde aanvallen zoals 
escalatie van privileges; ongeautoriseerde aanmeldingen en toegang tot gevoelige 
bestanden; en malware (bijv. virussen, Trojaanse paarden en wormen).

Andere belangrijke netwerkbeveiliging:
 Edge-routers van commerciële kwaliteit zijn geconfigureerd om IP-gebaseerde 
netwerkaanvallen te weerstaan

 Distributed Denial of Service (DDoS) -bescherming wordt uitgevoerd door een 
toonaangevende netwerkbeveilignsleverancier

 Het productienetwerk is fysiek en logisch gescheiden met zeer beperkte toegang en 
meerdere authenticatieniveaus

 Operationele functies omvatten bewaking, systeemverbetering en kwetsbaarheidsscans
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Over NEC Corporation  – NEC Corporation is een leider in de integratie van IT- en  
netwerktechnologieën waarvan bedrijven en mensen over de hele wereld profiteren.
Door een combinatie van producten en oplossingen te bieden die het hele bedrijf 
gebruiken ervaring en wereldwijde middelen, voldoen de geavanceerde technologieën 
van NEC aan de complexe en steeds veranderende behoeften van haar klanten
NEC brengt meer dan 120 jaar expertise in technologische innovatie om mensen, 
bedrijven en de samenleving te versterken.

Juni 2020 – NEC is een geregistreerd handelsmerk van NEC Corporation. Andere hierin 
vermelde product- of dienstmerken zijn de handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren. Modellen kunnen per land verschillen en vanwege voortdurende verbeterin-
gen kan deze specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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