
UNIVERSITEIT TWENTE KIEST VOOR KASPERSKY ENDPOINT SECURITY

Het onderzoek was noodzakelĳ k omdat de bestaande antivirus-
beveiliging niet meer voldeed aan de verwachtingen van de gebruikers 
en de eisen van ICTS. Gebruikers ervoeren het bestaande pakket als 
relatief traag vanwege het langdurig scannen. Bovendien bleken de 
resultaten niet altĳ d even betrouwbaar. Aan de beheerderskant waren 
er vooral zorgen met betrekking tot de complexiteit en betrouwbaar-
heid van de antivirusbeveiliging. 

Via beheerfuncties goede controle over de endpoints
In het onderzoek werden meerdere antiviruspakketten onderzocht 
en getest. Hierbĳ  concludeerde ICTS dat Kaspersky Endpoint Security 
voldeed aan de hoge eisen die ICTS stelde. “Op de werkplekken bleek 
het pakket relatief snel en vooral accuraat te werken. Bovendien 
bleken zowel de beheer- als de monitoringfuncties veel effi ciënter en 
stabieler te zĳ n. Kaspersky Endpoint Security biedt gebruikers behalve 
de standaard antivirusfuncties namelĳ k ook veel mogelĳ kheden wat 
betreft controle over endpoints. Een sterk punt van het pakket is de 
kleine footprint, die ervoor zorgt dat eindgebruikers in de praktĳ k 
nauwelĳ ks last hebben van de antivirusoplossing”, aldus Ronald 
van ’t End, Projectleider WWAV van Universiteit Twente.  
Na gedegen onderzoek door ICTS benaderde de Universiteit Twente 
Kaspersky Lab omdat dit bedrĳ f als beste uit het onderzoek was geko-
men. Vervolgens is Kaspersky Lab één dag op de Universiteit Twente 
aanwezig geweest om de werking van Kaspersky Endpoint Security uit 
te leggen en de puntjes op de i te zetten. Daarnaast heeft de Universiteit 
Twente uiteraard toegang tot de supportdiensten van Kaspersky Lab.

Universiteit Twente nam zelf initiatief
“Het is voor ons om verschillende redenen een belangrĳ ke overeen-
komst”, aldus Martĳ n van Lom, managing director Benelux en Nordic 
van Kaspersky Lab. “Hoewel onderwĳ s wereldwĳ d gezien een van de 
verticale markten is waarin we actief zĳ n, is de Universiteit Twente 
de eerste universiteit in Nederland die gebruik maakt van Kaspersky 
Endpoint Security. Daarnaast is de universiteit gezien zĳ n omvang 
een interessante klant voor ons en bovendien een goede referentie 
vooral omdat ze verder hebben gekeken dan uitsluitend naar de prĳ s. 
De Universiteit Twente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar een 
alternatief voor hun bestaande antiviruspakket en nam aan de hand 
van de resultaten van dit onderzoek zelf het initiatief om met ons te 
komen praten. Ondanks het feit dat het hier om een geavanceerd 
product gaat, hebben we de Universiteit Twente in één dag kunnen 
bĳ praten over alle mogelĳ kheden. Vervolgens is men zelf aan de slag 
gegaan met de uitrol.”

Kaspersky Endpoint Security is nu volledig geImplementeerd. 
Van ’t End  van de Universiteit Twente legt uit wat hier bĳ  komt kĳ ken: 
“De Universiteit Twente biedt onderdak aan 3.300 wetenschappers en 
professionals, die innovatief en inspirerend onderwĳ s bieden aan bĳ na 
10.000 studenten. Ondernemerschap speelt op de Universiteit Twente 
een belangrĳ ke rol. Zo zĳ n op de campus circa 100 (student)bedrĳ ven 
gevestigd. In totaal zĳ n er nu ruim 5.000 standaard- en basis werk-
plekken zoals bĳ voorbeeld de UT-werkplek PC’s voorzien van de 
nieuwe antivirusoplossing.

NA UITGEBREID TESTEN 
WAS ER GEEN TWĲ FEL 
MEER MOGELĲ K. 

Sinds de zomer van 2012  maakt de Universiteit Twente voor haar ruim 5.000 werkplekken gebruik van Kaspersky Endpoint Security. Aan 
deze overstap ging een uitvoerig onderzoek van een half jaar vooraf. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het ICT-servicecentrum (ICTS), 
de afdeling die binnen de Universiteit Twente belast is met advies en ondersteuning op het gebied van ICT. 

KASPERSKY LAB  |  KASPERSKY.NL/BUSINESS

© 2013 Kaspersky Lab ZAO. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerde 
handelsmerken en servicemerken zĳ n het eigendom van de respectieve eigenaars.

Papendorpseweg 79, 3528 BJ Utrecht, The Netherlands
+31 (0)30-7529555, sales@kaspersky.nl, sales@kaspersky.be



KASPERSKY LAB  |  KASPERSKY.NL/BUSINESS

© 2013 Kaspersky Lab ZAO. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerde 
handelsmerken en servicemerken zĳ n het eigendom van de respectieve eigenaars.

OVER UNIVERSITEIT TWENTE

De Universiteit Twente – de ondernemende universiteit - is een 
jonge universiteit die toonaangevend is op het gebied van nieuwe 
technologie en haar betekenis voor mens en maatschappĳ . 
Onderzoeken, ontwerpen en organiseren (“de 3 O’s van de UT”) 
vormen de onderscheidende basis van het onderwĳ s aan de 
Universiteit Twente. Studeren aan de ondernemende universiteit 
betekent ondernemend handelen, internationaal denken 
en interdisciplinair werken. Studenten worden opgeleid tot 
professionals; tot mensen die hoogwaardige kennis ontwikkelen 
en dit weten te combineren en te vertalen naar praktische 
toepassingen. Studenten en medewerkers staan centraal. 
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UITDAGING

Een betrouwbare beveiliging die de gebruikers minimaal belast 
en voor de beheerders eenvoudig en effi cient te controleren was.

OPLOSSING

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select

VOORDELEN

Na gedegen onderzoek was de conclusie eenvoudig er 
was maar een oplossing die voldeed aan de hoge eisen: 
Kaspersky Endpoint Security. Het biedt behalve de standaard 
snelle en accurate antivirus functies ook veel mogelĳ kheden 
wat betreft controle over endpoints.

RESULTAAT

Studenten en medewerkers zĳ n zich vrĳ wel niet bewust van de 
beveiligingssoftware die op iedere computer draait en kunnen 
zich focussen op het ontplooien van hun talent. 
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