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Inleiding
join.me is een eenvoudige maar krachtige oplossing voor het delen van schermen en biedt de volgende 

populaire functies:

• Privévergaderingen

• Schermen delen

• Audio-/videovergaderingen

• Opnemen

• Chatten (versturen van tekstberichten)

• Bestanden versturen

• Anderen laten presenteren

• Annotaties/aantekeningen

• Gedeelde besturing van de muis (op afstand)

• Geplande vergaderingen

• Mobiel whiteboard

De afzonderlijke onderdelen van join.me zijn compatibel met de meeste grote besturingssystemen:

• Windows

• Mac OS X

• iOS (iPhone, iPad)

• Apple Watch™

• Android

Dit document biedt inzicht in de techniek die join.me toepast om u deze diensten betrouwbaar en veilig 

aan te bieden.

Ontwerpprincipes

Tool om snel en eenvoudig een scherm te delen
Kan na een bezoek aan de join.me-website binnen 
enkele seconden in gebruik worden genomen

Superieure beschikbaarheid
Minimaal 99,99% uptime

Superieure beveiliging
Met beveiliging op alle lagen volgens de laatste 
standaard

Superieure prestaties en schaalbaarheid
Onbeperkt schaalbare architectuur

Redundantie
Geen afzonderlijke cruciale punten, geografische 
redundantie

Toekomstbestendig
Opgebouwd met de meest recente technologie en 
methoden voor softwareontwikkeling

Definities

Presentator
De organisator van een vergadering

Presentator-software
De join.me-software die op het apparaat van de 
presentator draait

Toeschouwer (één of meer)
Deelnemer aan de vergadering

Deelnemer-software
De join.me-software die op het apparaat van de 
toeschouwer draait

Sessiecode
Het unieke vergaderings-ID van negen cijfers
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Overzicht van  
de architectuur
Een typische join.me-sessie bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

Webserver – Registratie van de gebruikers, instellingen van het account en de vergadering, start van de 
vergadering

Toepassingsserver – Host vergaderingen, verstuurt gegevens aan de juiste toeschouwers

Mediaserver – Verstuurt mediastreams aan de juiste toeschouwers

Database – Slaat gebruikersprofielen en vergaderinstellingen op

Mediacontroller – Beheert mediasessies en PSTN-verbindingen

Media-engine – Levert nabewerking van media-elementen voor video-opnames van vergaderingen

toegangslaag cloudpresentator      toeschouwers

mediacontrollermedia-enginedatabase

mediaservertoepassingsserverwebserver

pstn-aanbiederlan data center
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Superieure beschikbaarheid

Op het moment van publicatie van dit artikel zijn de join.me-servers gehuisvest in acht geografisch 
verspreide datacenters.

London Frankfurt

Sao Paolo

Buenos Aires

Los Angeles
Dallas

Ashburn VA
Chicago

Singapore

Sydney

Overzicht van de architectuur (vervolg)
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Redundantie

Wanneer we de architectuur aan de serverzijde bekijken (zie illustratie hieronder), worden de redundan-
tielagen op het hoogste niveau duidelijk. In wezen communiceert de presentator-software, nadat een 
sessie tot stand is gebracht, via een specifieke toepassingsserver met één of meer toeschouwers. Het 
systeem biedt meerdere lagen van redundantie.

Datacenters zijn verbonden via een VPN-mesh. Dit betekent dat als Datacenter 1 bijvoorbeeld zijn directe 
verbinding met Datacenter 2 verliest, het dan in plaats daarvan verder communiceert via Datacenter 3. De 
communicatie tussen de datacenters onderling is cruciaal, omdat maar één van de datacenters de actieve 
join.me-database huisvest. In de illustratie hierboven is dat Datacenter 1.

Een van de datacenters (in het voorbeeld Datacenter 2) huisvest een zogenaamde passieve database, 
die doorlopend logboekgegevens over de databasetransacties van de actieve database ontvangt. Als 
Datacenter 1 enige tijd niet beschikbaar is, kan de passieve database in Datacenter 2 snel online worden 
gebracht om de activiteiten voort te zetten.

Servers communiceren binnen dezelfde faciliteit via een lokaal netwerk en daarbuiten via de VPN-mesh.

Presentatoren maken verbinding met een toepassingsserver op basis van geografische load-balancing. 
Eerst wordt een datacenter toegewezen op basis van beschikbaarheid, nabijheid en werklast. Vervolgens 
wordt een bepaalde toepassingsserver binnen dit datacenter toegewezen op basis van beschikbaarheid 
en werklast.

datacenter 1

datacenter 2

actieve 
database

clusters:
webserver
toepassingsserver
media-engine
mediaserver
mediacontroller

passieve 
database

clusters:
webserver
toepassingsserver
media-engine
mediaserver
mediacontroller

datacenter 3

clusters:
webserver
toepassingsserver
media-engine
mediaserver
mediacontroller

Overzicht van de architectuur (vervolg)
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De softwarelogica op toepassingsniveau waarborgt dat deelnemers altijd verbinding maken met dezelfde 
toepassingsserver als de presentator. Dit is belangrijk, omdat de toepassingsserver de sessiestatus in het 
geheugen houdt (bijvoorbeeld het actuele scherm van de presentator).

Wanneer een toepassingsserver of datacenter offline gaat of onbereikbaar wordt voor de presentator, 
wordt de sessie binnen enkele seconden gemigreerd naar een andere toepassingsserver. De gebruikers 
merken dit alleen aan een korte onderbreking. Webservers binnen een datacenter zijn eveneens 
uitwisselbaar, omdat ze de sessiestatus met elkaar delen via een cache-cluster met grote capaciteit.

Van alle componenten zijn verschillende instanties beschikbaar in een datacenter. Overdracht bij uitval 
geschiedt automatisch en is vrijwel onmerkbaar voor gebruikers. Ook overdracht tussen datacenters 
onderling wordt ondersteund, voor als de problemen ernstiger blijken.

Hoe werkt het?
Schermen delen, bestandsoverdracht, chatten

Sessieschema

Een typische sessie verloopt schematisch als volgt:

presentator webserver databasetoepassingsservertoeschouwer

Controleert geldigheid en status van de sessie

Presentator-software maakt verbinding met toepassingsserver

Presentator-software

Vraagt nieuwe sessie aan

Stuurt sessie-informatie en sessiecode terug

Stuurt sessiestatus terug

Deelt 9-cijferige sessiecode met toeschouwer(s)

Maakt verbinding met de webserver en geeft de sessiecode op

Meldt de nieuwe toeschouwer aan bij de database

Stuurt sessie-informatie

Downloadt de presentator-software

Toeschouwer-software maakt verbinding met toepassingsserver

Stuurt gegevens (zoals schermafbeeldingen, chatberichten, bestanden)

Stuurt de gegevens door naar de juiste toeschouwers

Overzicht van de architectuur / Redundantie (vervolg)
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Voor alle informatie die wordt overgedragen tussen componenten is een versleuteld en veilig kanaal 
beschikbaar. Gedurende bestandsoverdracht en chatcommunicatie worden gegevens tussen peers 
doorgegeven door de toepassingsserver: join.me slaat voor dit proces geen gegevens op.  Lees hierover 
meer in het gedeelte over Gegevensbeveiliging.

Gebruik van de bandbreedte

De functie voor schermen delen van join.me optimaliseert bijzonder gericht voor latency en gebruikt de 
bandbreedte die beschikbaar is. De codec van join.me is bijzonder efficiënt in de omgang met bandbreed-
teverschillen tussen deelnemers van een vergadering.

Tijdens het schermen delen analyseert join.me de inhoud van het scherm. Voor iedere schermupdate 
bepaalt de software het kleinste gedeelte dat de gewijzigde scherminhoud afdekt. join.me draagt ver-
volgens alleen die gedeelten over aan de codec, die de betreffende bitmap comprimeert en het resultaat 
inplant voor een upload. Als schermupdates sneller binnenkomen dan het netwerk aankan, slaat de codec 
gedeelten over die overlappen met latere updates. Dit kan voorkomen door een tijdelijke netwerkvertra-
ging, een uplink met lage bandbreedte, of simpelweg omdat de scherminhoud sneller wijzigt dan dat een 
redelijke netwerkverbinding normaal gesproken aankan. Schermgedeelten worden geüpload naar onze 
eigen vergaderingsrelay, die vervolgens een soortgelijke planningsfunctionaliteit gebruikt om de gedeel-
ten naar de deelnemers van de vergadering te sturen.

De oplossing om een presentatorscherm te delen van join.me werkt zonder grote schommelingen in de 
beeldkwaliteit voor alle soorten netwerkverbindingen. Voor verbindingen met extreem weinig bandbreed-
te zullen de overgedragen schermgedeelten (of ontvangen gedeelten, als de zwakke verbinding zich bij 
de toeschouwer bevindt) achterlopen bij het oorspronkelijke scherm en de beeldkwaliteit wordt steeds 
slechter, omdat updates minder frequent binnenkomen. In dit geval kan de scherminhoud voor de toe-
schouwer inconsequent zijn, omdat delen van de weergave van de presentator op verschillende tijdstip-
pen zijn opgenomen. Omdat al onze relays hetzelfde algoritme gebruiken om gedeelten over te dragen 
aan toeschouwers, kunnen we de ervaring van het schermen delen voor iedere afzonderlijke deelnemer 
optimaliseren.

Tip: De daadwerkelijk benodigde bandbreedte voor hoogwaardig schermen delen hangt 
af van de schermresolutie en de inhoud van het scherm. Als vuistregel raden we aan dat 
zowel de presentator als de toeschouwer beschikken over 1 Mbps voor continue animaties 
op volledig scherm en voor gedeelde controle (als een deelnemer het scherm van de pre-
sentator op afstand bestuurt). Scherminhoud die niet vaak verandert (zoals bij een Power-
Point-presentatie) kan zelfs op zwakke verbindingen als GPRS nog functioneel gedeeld 
worden.

We maken gebruik van een standaard VoIP-stack voor onze oplossing voor audio-vergaderingen, met 
een geavanceerde codec die hoge kwaliteit levert bij beperkte bandbreedte. Om kwaliteitsproblemen 
te vermijden heeft VoIP minstens 100 kbps continue bandbreedte nodig, bij voorkeur op een stabiele 
verbinding met weinig latency. Netwerkoverbelasting kan leiden tot steeds grotere uitval van de audio, 
totdat de verbinding hersteld is.

Hoe het werkt / Schermen delen, bestandsoverdracht, chatten (vervolg)
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De onderstaande tabel bevat een schatting van het bandbreedteverbruik in verschillende scenario's.

Wat wordt er gedeeld? Voorbeeld Details Bandbreedte 

Korte video YouTube 360p filmfragment, heel weinig 

blokfragmentatie in het scherm

~800 kbps

Video op volledig scherm 1080p filmfragment, weinig 

blokfragmentatie in het scherm

~2500 kbps

Website met gemengde inhoud Facebook Intensief scrollen ~800 kbps

Website met hoofdzakelijk tekst Nieuwssite Rustig scrollen ~400 kbps

Presentatie PowerPoint Veel beelden, kleuren, animaties ~800 kbps

Presentatie PowerPoint Vooral lijstjes en effen achtergrond ~400 kbps

Tip: Zie ook Gebruik van de bandbreedte voor video.

Audio-conferentie

Tijdens een audio-vergadering met join.me kunnen gebruikers op diverse manieren deelnemen:

• Met een vaste of mobiele telefoonverbinding, via inbelnummers in
meer dan 50 landen

• Met SIP-compatibele apparaten

• Met de join.me-apps, die kunnen worden gedownload voor
Windows, Mac OS X, iOS, en Android

• Met de join.me HTML5-toepassing in de Google Chrome-browser
(downloaden niet nodig)

Hoe het werkt / Schermen delen, bestandsoverdracht, chatten (vervolg)
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join.me werkt samen met telecombedrijven om deze diensten te leveren. Zij bieden de software- 
en hardware-infrastructuur voor audio-vergaderingen, waardoor deelnemers verbinding met 
elkaar kunnen maken, onafhankelijk van de methode die ze hiervoor kiezen. Doordat diverse end-
points, apparaten en technologieën worden gebruikt, moet join.me uiteenlopende gebeurtenis-
sen en protocollen verwerken. Al deze protocollen zijn goed beveiligd. Hier ziet u hoe een typische 
audio-vergadering is opgebouwd:

De audio van join.me is gebaseerd op het Voice over Internet Protocol (VoIP) en maakt gebruik 
van de SIPS-standaard om communicatie mogelijk te maken tussen de computer en de audio-
infrastructuur. In bepaalde netwerkomgevingen is het hiervoor noodzakelijk dat de volgende 
poorten en IP-adresbereiken in de firewall worden opengesteld:

Poortbereiken die moeten worden opengesteld:

• 5060-5100 TCP uitgaand (voor SIP-signalen) • 7800-32000 UDP uitgaand (voor spraakdata)

Deze poorten moeten toegankelijk zijn voor de volgende specifieke IP-adresbereiken:

• 64.95.96.144/28

• 66.151.98.0/26

• 189.8.82.112/28

• 199.195.235.64/28

• 209.197.28.0/25

• 216.133.231.0/26

• 117.120.4.96/28

• 115.187.137.232/29

Deze informatie is aan wijzigingen onderhevig. Bezoek help.join.me voor de meest recente lijst 
bereiken.

Gebeurtenissen tijdens de vergadering

Vergaderingsinstellingen

Gebeurtenissen tijdens de vergadering

SIP/SRTP

Instellingen audio-conferentie, gebeurtenissen

SIP/SRTP

G722

Instellingen audio-conferentie

deelnemerpresentator toepas-
singsserver

media-
controller

presentator webserver pstn-
aanbieder

Hoe het werkt / Audio-conferentie (vervolg)
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join.me ondersteunt tot 250 audio-deelnemers tegelijk per vergadering, afhankelijk van 
de versie.
join.me ondersteunt gemengde verbindingsmethoden, zodat bellers de best mogelijke 
geluidskwaliteit ontvangen op basis van hun verbinding met de audio-infrastructuur. 
Functies voor audio-vergaderingen kunnen door alle soorten bellers worden gestart, als 
ze de organisator van de vergadering zijn. Vanuit de native join.me-app en HTML5-apps 
kunnen deze audiofuncties worden aangestuurd vanuit de join.me-interface. Bellers 
met vaste, mobiele of SIP-verbinding kunnen gebruik maken van de cijfertoetsen (zie de 
online kennisbank van join.me voor uitgebreide informatie).

Videovergaderingen

join.me maakt gebruik van WebRTC-technologie om videovergaderingen te leveren op 
de volgende platformen:

• Windows met join.me-toepassing op bureaublad

• Mac OS X met join.me-toepassing op bureaublad

• HTML5-client in Google Chrome

• Binnenkort ook beschikbaar op iOS en Android

join.me ondersteunt tot 10 videofeeds en 250 video-toeschouwers tegelijk per 
vergadering. Tijdens de videovergadering worden alle videofeeds door een centrale 
service gestreamd (Media Server). Videostreams worden versleuteld met DTLS-SRTP. 
Videostreams worden alleen overgedragen via de infrastructuur LogMeIn, er worden 
geen gegevens opgeslagen op onze servers.

Als u videovergaderingen wilt gebruiken, moeten de volgende poortbereiken worden 
geopend:

• UDP 1853

• TCP 443 (reservepoort als UDP wordt gefilterd)

join.me video maakt gebruik van de volgende IP-bereiken:

• 64.94.18.0/24

• 64.74.103.0/24

• 64.74.17.0/24

• 63.251.34.0/24

• 216.52.233.0/24

• 111.221.57.0/24

• 117.20.45.0/24

• 190.210.65.0/24

• 177.154.130.0/24

• 95.172.70.0/24

Deze informatie is aan wijzigingen onderhevig. Bezoek help.join.me voor de meest 
recente lijst bereiken.

Hoe het werkt / Audio-conferentie (vervolg)
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Hier ziet u hoe een sessie met videovergaderingfuncties is opgebouwd:

Gebruik van de bandbreedte voor video

De WebRTC maakt gebruik van de VP8-codec, die minimaal 100k kbps bandbreedte 
vereist. De onderstaande tabel bevat een schatting van het bandbreedteverbruik in 
verschillende scenario's.

Resolutie 

Bandbreedte (bij 30 

frames/seconde) 

Scherm gedeeld 320 x 240 100 – 500 kbps

Scherm gepauzeerd (2 deelnemers) 1280 x 720 1,0 – 2,0 Mbps

Scherm gepauzeerd (> 2 deelnemers) 640 x 480 0,5 – 1,0 Mbps

deelnemer #1 toepassingsserver mediaserver

Stuurt ID videosessie,
beschrijving mediasessies terug

mediacontroller

Stuurt beschrijving 
mediasessie terug

Verbinding maken met mediaserver (UDP 1853 of TCP 443)

Starten � Videosessie aanmaken

deelnemer #2

� beschrijving mediasessies

Verbinding maken met mediaserver (UDP 1853 of TCP 443)

Mediaverbinding tot stand gebracht

Verbinding maken met  �

Conferentie aanmaken +

+       met videosessie + met de conferentie

Stuurt beschrijving 
mediasessie terug

Stuurt beschrijving 
videosessie terug� beschrijving mediasessies

Mediaverbinding tot stand gebracht

Hoe het werkt / Videovergadering (vervolg)
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Opnemen

Het opnemen van een vergadering via join.me gebeurt op de infrastructuur van LogMeIn. De organisator 
van de vergadering hoeft zo geen zware rekenkracht te leveren voor het proces van opnemen, coderen 
en opslaan van een video op hoge resolutie. Omdat het bestand wordt gecodeerd terwijl de vergadering 
plaatsvindt, kunnen gebruikers de opname meestal binnen een paar minuten na de vergadering al 
downloaden en delen.

Opnames worden opgeslagen in WebM-videoformaat, dat direct in een browser kan worden afgespeeld 
met HTML5, zonder dat er plugins voor nodig zijn. Deze WebM-video's worden opgeslagen in Microsoft 
Azure. Standaard worden ze opgeslagen in de Azure-opslagregio die tijdens de opname het dichtste 
bij de presentator is, en in een secundaire locatie. Deze geografische spreiding garandeert behoud en 
beschikbaarheid. Op verzoek kunnen klanten in hun account instellen dat bestanden slechts in één 
regio worden opgeslagen. Neem voor hulp contact op met uw join.me vertegenwoordiger. Voor ieder 
opslagaccount is er een Content Delivery Network (CDN), zodat gebruikers optimale reactietijden ervaren 
bij het ophalen van opgeslagen content.

In het volgende diagram wordt deze complexe structuur grafisch weergegeven:  

toepassingsserver mediacontroller webservermedia-engine

Schermopname starten

presentator

Schermframes

Schermopname stoppen

Audio-opname starten

Audio-opname stoppen

Audio-opname

Koppeling sturen aan gedurende om 
opgenomen conferentie te downloaden

Scherm- en audio-opnames 
samenvoegen

Opgenomen conferentie uploaden 
naar Microsoft Azure in WEBM-indeling

Schermopname 
coderen

Audio-conferentie opslaan

Schermframes opslaan

Hoe werkt het (vervolg)

https://en.wikipedia.org/wiki/WebM
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-introduction/
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Gegevensbeveiliging
join.me voldoet aan de volgende vereisten voor beveiligde communicatiesystemen:

• Authenticatie van de communicerende partijen

• Vertrouwelijke uitwisseling van berichten

• Detectie van beveiligingslekken bij berichten

Op protocolniveau maakt join.me gebruik van TLS voor de beveiliging van de communicatie. ECDHE wordt 
gebruikt als belangrijkste protocol voor de uitwisseling en de gegevenscodering vindt plaats volgens AES 
(bij voorkeur AES256-SHA384). Alle moderne browsers ondersteunen AES256-SHA384, met inbegrip van 
de huidige versies van Internet Explorer, Firefox en Chrome.

Elke sessie wordt beveiligd via het TLS-certificaat van de toepassingsserver. Het gebruik van SSLv2 en 
SSLv3 is in alle join.me-componenten verboden.  De toepassingsserver fungeert als eindpunt voor de 
beveiligde verbindingen die door de toeschouwers en de presentator tot stand zijn gebracht. De reden 
hiervoor ligt voor de hand: hoewel één enkel toeschouwer/presentator-paar in principe gebruik zou 
kunnen maken van end-to-end encryptie met de toepassingsserver als eenvoudige netwerkrelay, wordt 
dit onwerkbaar zodra er meerdere toeschouwers zijn. Het systeem is zodanig ontworpen dat er meerdere 
toeschouwers worden ondersteund, zonder dat de bandbreedte voor de presentator wordt beperkt.

Alle join.me-communicatie wordt beveiligd via TLS, met inbegrip van de toegang tot de website zelf.

Er worden geen sessiegegevens zoals schermen, video of chatlogbestanden op onze servers opgesla-
gen, tenzij u ervoor kiest de sessie op te nemen met de opnamefunctie van join.me. Opnames worden 
opgeslagen in de Microsoft Azure-service voor cloudopslag. Microsoft Azure Storage voldoet aan diverse 
compliance-vereisten, inclusief HIPAA. U kunt uw opnames op elk gewenst moment verwijderen.

Gegevens klantenprofiel

join.me laat gebruikers profielinformatie opslaan vanaf clients op Windows en Mac OS X. De gegevens 
die opgeslagen kunnen worden zijn onder andere een gebruikersnaam, voornaam, achternaam en een 
avatar (geüpload bestand of camera-opname). De client communiceert met de server via een beveiligde 
HTTPS-verbinding maken volgens geaccepteerde online standaarden. Avatar-afbeeldingen worden binair 
opgeslagen in Azure Blob Storage, metagegevens worden opgeslagen in Table Storage en SQL Azure.

Ongeautoriseerde personen hebben geen toegang tot de profielgegevens van klanten of de bijbehorende 
infrastructuur.

 De oplossing is opgebouwd uit drie services:

• Identiteitsprovider: Levert de gebruikersverificatie en de profielopslag. De verificatieworkflow gebruikt
Oauth, JWT-token en standaard cryptografische algoritmen.

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/hipaa
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• Dienst voor bestandsopslag: Slaat avatar-afbeeldingen, binaire en metagegevens op in Azure Storage.

• Dienst voor chatgesprekken: Dit deel hoort bij het chatdomein en wordt gebruikt om een presentielog
bij te houden en profielinformatie op te slaan in Azure Redis Cache voor betere prestaties.

Lees de juridische informatie van Microsoft Azure voor meer informatie: 
https://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal

Sessie- en websitebeveiliging

Sessies worden geïdentificeerd en beveiligd via sessiecodes. Tijdelijke sessiecodes bestaan uit negen 
cijfers en worden na afloop van de sessie gerecycled. LogMeIn heeft op basis van actuele gebruikscijfers 
vastgesteld dat bij negen cijfers de kans op conflicten verwaarloosbaar klein is. Vanwege de toenemende 
populariteit van join.me kunnen de tijdelijke sessiecodes op een gegeven moment langer worden gemaakt.

Statische sessiecodes ("persoonlijke links") zijn beschikbaar voor betalende klanten. Een persoonlijke link 
is een door de gebruiker gedefinieerde alfanumerieke string van maximaal 127 tekens. Een goed gekozen 
persoonlijke link is vrijwel onmogelijk te raden, maar kan vanwege het statische karakter alleen worden 
gebruikt tussen volledig betrouwbare partijen. Wanneer een statische code wordt gebruikt, starten de 
sessies in de geblokkeerde modus en moet de presentator iedere toeschouwer afzonderlijk goedkeuren.

Toeschouwers worden op het systeem geauthenticeerd aan de hand van de sessiecode. De authenticatie 
tegenover de presentator gebeurt impliciet ("als de toeschouwer de code heeft, moet deze wel van de 
presentator afkomstig zijn"), maar toeschouwers kunnen ook een schermnaam invoeren. Dit is handig 
wanneer er meerdere deelnemers zijn. Presentatoren kunnen de website gebruiken voor spontane 
sessies zonder zich aan te melden. In dat geval zijn ze anoniem en worden ze alleen geauthenticeerd via 
de sessiecode die door het systeem wordt gegenereerd. Wanneer presentatoren ervoor kiezen zich aan 
te melden (om aan geplande sessies deel te nemen of om een statische code te gebruiken), dan worden 
ze geauthenticeerd via een combinatie van e-mailadres en wachtwoord. join.me vraagt om een geldig 
e-mailadres (dat geverifieerd wordt) en een wachtwoord van minimaal zes tekens. Tijdens de registratie
wordt de gebruiker via een eenvoudige indicatie van de wachtwoordsterkte aangemoedigd een sterk
wachtwoord te kiezen.

Presentatoren kunnen ervoor kiezen hun aanmeldingsgegevens door de website te laten onthouden, 
zodat ze automatisch worden aangemeld wanneer ze de join.me-website de volgende keer bezoeken 
vanaf dezelfde combinatie van browser en apparaat. Deze "onthoud mij"-functie gebruikt cryptografisch 
beveiligde willekeurige tekenreeksen. Er wordt geen gebruikers-ID opgeslagen in cookies en er wordt 
geen gebruik gemaakt van AES of andere encryptie. De cookie voor de automatische aanmelding bevat de 
sleutel tot een item in de SQL-server met de gebruikers-ID. "Onthoud mij" kan niet worden gebruikt voor 
risicovolle handelingen, zoals het wijzigen van de accountinformatie. De gebruiker moet altijd een geldig 
wachtwoord invoeren om risicovolle handelingen uit te kunnen voeren.

Gegevensbeveiliging / Gegevens klantenprofiel (vervolg)Gegevensbeveiliging / Gegevens klantenprofiel (vervolg)
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Gegevensbeveiliging / Sessie- en websitebeveiliging (vervolg)

Presentatoren kunnen ook software downloaden en op hun computers installeren, om sessies voor het 
delen van schermen te kunnen uitvoeren zonder steeds de website te bezoeken. Deze software (de join.me 
bureaublad-app) kan aan het account van een presentator worden gekoppeld om toegang te krijgen tot 
geplande sessies en statische codes (persoonlijke koppelingen). Wanneer de presentatorsoftware aan 
een account is gekoppeld, ontvangt de software een token van 32 tekens dat door een cryptografisch 
willekeurig algoritme wordt gegenereerd op basis van een alfabet van 62 tekens (hoofd- en kleine letters 
en cijfers). Dit token wordt permanent op de computer van de presentator opgeslagen en wordt door de 
software gebruikt voor authenticatie op het systeem.

join.me biedt tweeledige verificatie voor aanmelding bij de website of de eigen apps. Voor de tweede stap 
van de tweeledige verificatie kunnen de volgende methoden worden gebruikt: de LogMeIn Authenticator 
(beschikbaar voor Android en iOS), TOTP (o.a. Google Authenticator), SMS of e-mail.

Single sign-on (SSO) is ook beschikbaar. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.authenticator&hl=en
https://itunes.apple.com/hu/app/logmein-authenticator/id979161180?mt=8
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Hosting-overzicht
De join.me-service gebruikt gemeenschappelijke hosting-faciliteiten met alle andere LogMeIn-services. 
Deze tier-1 colocatiefaciliteiten hebben de volgende kenmerken:

• Gelaagde beveiligingsprocedures, biometrische toegangssystemen, 24-uurs cameratoezicht en 
alarmbewaking

• Niet-onderbreekbare redundante stroomvoorziening (wissel- en gelijkstroom), noodstroomaggregaten 
op locatie

• Redundant ontwerp voor verwarming, ventilatie en koeling, met luchtdistributie onder een verhoogde 
vloer voor maximale controle over de temperatuur

• Rookdetectiesysteem boven en onder de verhoogde vloer en dubbel-gekoppelde, anticiperende 
brandbeveiliging met droge blusleidingen
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De LogMeIn-servers (inclusief alle join.me-servers) bevinden zich in alle datacenters in aparte rekken. 
Deze rekken worden beveiligd met een dubbel elektronisch slot (biometrisch en pincode).

De LogMeIn-infrastructuur in elk van de datacenters is met het internet verbonden via meerdere 10-Gb  
uplinks van diverse tier-1 NSP's. De routers aan de netwerkperimeter zijn in een actieve/passieve 
configuratie geclusterd en volledig vermaasd verbonden met een actieve/passieve firewall-cluster.

De firewalls zijn volledig vermaasd verbonden met een actieve/passieve loadbalancer-cluster op IP-niveau.

Achter de firewalls bevindt zich een DMZ met de webservers, de toepassingsservers en de infrastructuur 
voor audio en video. De databaseservers communiceren met de servers in de DMZ via een non-routable 
privé-LAN. Er is een intern IDS-systeem geïmplementeerd om inbraken en toegang door onbevoegden te 
detecteren en te voorkomen.

De fysieke toegang tot de rekken wordt streng bewaakt en is beperkt tot een team van netwerktechnici. 
De logische toegang voor beheer en software-implementatie op afstand vindt plaats via de eigen services 
van LogMeIn (LogMeIn Pro) en een out-of-band SSH-gateway. De toegang op afstand door beheerders 
wordt beveiligd via dubbele authenticatie (gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie plus een hardware- 
of softwaretoken).

Alle servers worden maandelijks intern gecontroleerd en er zijn driemaandelijkse en jaarlijkse externe 
audits. Tijdens de audits en controles worden de serverconfiguraties nagelopen en worden er penetratie-
tests op het netwerk uitgevoerd.

Conclusie
De join.me-service oogt misschien bedrieglijk eenvoudig, maar is gebaseerd op een hoogwaardige 
architectuur die tegemoetkomt aan de wensen van zelfs de meest veeleisende gebruikers.

Nadere informatie kan worden verstrekt na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.
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