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In een notedop

• Bedoeld als brug tussen AzureIP en Office 365

• Classificeren en beschermen

• Bieden classificatie voor informatie én sites (private preview)

• Let op de “Sensitivity” metadata kolom in SharePoint

• Bestaande (AIP) labels kunnen gebruikt worden

Let op….

• Het verschil tussen retention en sensitivity

• Nieuwe (2.x) client nodig!

• Onderdeel van Windows Information Protection (Windows 10)

• Sommige functies nog in preview

• Synch gaat beide kanten op!
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Wat zijn die sensitivity labels?

© 2018



© 2018



© 2018

• Controleer de (externe) toegang tot de site-collection;

• Bepaal de site-classificatie op basis van het label;

• Hanteer een standaard label voor informatie in de site-
collectie;

• Helaas…… nog even wachten…..

Label beïnvloedt SharePoint site-collection
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Functionaliteit

• Werkt met Office 365 groups en gebruikers

• Werkt in combinatie met Windows Information Protection

• Windows 10 (1809)  | Windows Defender ATP

• App Protection policies (Intune)

• Biedt geen:

• Eigen rechten of het verwijderen van het label in Office

• Kleur per label

• Hold your own key

• Maatwerk watermerk per Office App

Beheer

• O365 labels worden beheerd via het SCC of het nieuwe protection admin-center

• Labels worden ook getoond in het AzureIP portaal

• Uitgebreide dashboards via het AzureIP portaal

En zie….

• Hetzelfde issue als met AzureIP labels en SharePoint 
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Azure Information Protection vs. O365 labels
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https://alberthoitingh.com/2018/11/26/

sensitivity-labeling-and-aip/
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Microsoft Information Protection
Vandaar ….. Unified…..
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Begin in het SSC portaal (of het nieuwe portaal)

Gebruik de nieuwe (versie 2.x) AIP add-in

Probeer de nieuwe ervaring (native Office) in Mac, iOS, en

Android

Gebruiik het AIP portal

Gebruik de bestaande (versie 1.x) client

Gebruik de AIP Scanner voor het classificeren van 

on-premises locaties file stores

+

Probeer de nieuwe ervaring (native Office) in Mac, iOS, en

Android

Overweeg een migratie naar de nieuwe labels
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Hoe over te stappen?
https://aka.ms/aipmigration
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