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Zorg dat je de MSP-vlucht
niet mist met Kaspersky Lab
Breid je klantenbestand uit met bekroonde beveiliging en het
beste MSP-programma

Aanzienlijke
groeikansen
De internationale MSP-markt explodeert. De
branche is naar verwachting tegen het einde
van 20221 goed voor $ 245 miljard. Dit
recordbedrag is met name te danken aan de
exponentiële groei van de hoeveelheid digitale
data en het beheer en de beveiliging daarvan.
Tegelijkertijd wordt IT-beheer voor bedrijven
steeds complexer door de cloud, virtualisatie
en de opkomst van hybride omgevingen2.
Voor Managed Service Providers (MSP's) biedt
deze 'beveiligingslast' juist enorme
groeikansen…

¹ Global Managed Services Market Research Report – Forecast 2022
² MSP: Trends, Challenges and the Keys to Success in Managed Security in 2017

Stap aan
boord
Het bekroonde Managed Service Partnerprogramma van Kaspersky Lab sluit naadloos
aan bij een MSP die security diensten aanbiedt
of dit van plan is.
Het programma is ontwikkeld om MSP's van
elke grootte te helpen in te springen op de
vraag van de groeiende IT Security-markt.
Wij helpen jou je portfolio uit te breiden,
meer deals te sluiten en je winst en omzet te
verhogen. Het programma ondersteunt en
respecteert je bedrijf – we vragen niet om
onredelijke toezeggingen en verzamelen
nooit informatie van je klanten.

Kaspersky® Lab

MSP Partner-programma
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Next generation security houdt je klanten veilig
Partners van Kaspersky Lab bieden de meest geteste en bekroonde beveiliging ter wereld: van
fysieke en mobiele infrastructuren tot gevirtualiseerde omgevingen. Het uitgebreide portfolio van
Kaspersky Lab kan on premise of vanuit de cloud worden geleverd. Met behulp van de eenvoudige
multi-tenancy functionaliteiten en de lichte maar toch krachtige tools kun je de beveiligingsoplossingen van al je klanten vanaf één console implementeren en beheren, zonder dat daar extra
hardware voor nodig is.
De verschillende mogelijkheden, zoals flexibele maandelijkse subscription licenties, volumekortingen
en uitgebreide rapportage, worden verder aangevuld door een technische productondersteuning
van wereldklasse en online sales en technische trainingen. Zo kun je je bedrijf positioneren als
strategische beveiligingspartner voor je klanten.

Kaspersky Endpoint
Security for Business
Combineert efficiënte centrale management
met meerlaagse security en uitgebreide
device management functionaliteiten.
Inclusief de krachtige control tools levert het
complete cybersecurity voor bedrijven van
alle omvang. Voordelen zijn o.a. het beheren
van alle klanten vanuit één console, de
flexibele implementatie mogelijkheden,
patch management en encryptie. Met
Kaspersky Endpoint Security for Business
kunnen MSP’s een breed palet aan services
bieden.

Kaspersky Endpoint
Security Cloud
Biedt bescherming die snel te implementeren
en eenvoudig te gebruiken is. Er is geen extra
hardware vereist. De multi-tenancy console
wordt gehost in de cloud en zorgt voor een
eenvoudige implementatie. De vooraf, door
onze experts geconfigureerde beveiligingsinstellingen bieden bovendien direct
bescherming.

Kaspersky Security
for Virtualisation
Een flexibele oplossing met multi-tenancy
ondersteuning die zowel bescherming als
goede performance biedt voor virtuele
infrastructuren en nauwe integratie
ondersteunt met de populaire platformen.
MSP's met virtuele omgevingen (VMware,
Hyper-V, Xen Server) hebben de keuze uit
twee virtualisatieproducten: Kaspersky
Security for Virtualization Agentless en
Kaspersky Security for Virtualization Light
Agent. De eerste is speciaal ontwikkeld voor
de bescherming van virtuele omgevingen en is
geïntegreerd met NSX/vShield. De laatste is
een geoptimaliseerde oplossing die de
hoogste bescherming biedt voor virtuele
omgevingen en beschermt tegen update- en
scanstormen.

Kaspersky Security
for Mail Server
Levert uitmuntende bescherming voor al het
verkeer dat je mailservers passeert. Je bent
optimaal beschermd tegen spam, phishing en
zowel generieke als geavanceerde
malwaredreigingen, zelfs in de meest
complexe heterogene infrastructuren.

#truecybersecurity
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Integratiemogelijkheden
Vergroot de efficiëntie van je IT-team(s) met geautomatiseerde security scans en updates, remote
deployment en gecentraliseerde beveiligingsdashboards. Vereenvoudig complexe taken met
geautomatiseerde ticket- en factureringsprocessen. Met slechts enkele muisklikken heb je
toegang tot deze krachtige tools dankzij de integratie met Autotask®, ConnectWise®, Manage™
en Automate™.

100% gericht op partners
Met deelname aan het Kaspersky Lab MSP-programma profiteer je van de speciale voordelen voor
MSP's: van exclusieve volumekortingen en security trainingen, tot een grote hoeveelheid sales- en
marketingmaterialen. Onze expertise helpt jou om te groeien!

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven…
Niet alleen onze beveiligingsoplossingen zijn uitstekend, ons MSP-programma is dat ook. Het
nieuwe Kaspersky Lab MSP-programma is uitgeroepen tot 'Best MSP Solution' en heeft de
MSPWorld Cup in de wacht gesleept bij de MSPWorld 2017 Conference & Expo in New Orleans.

#truecybersecurity
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De beste prestaties bij onafhankelijke tests
Kaspersky Lab blijft de TOP 3-vergelijking voor internetbeveiliging aanvoeren. In dit overzicht van
alle testscores over het jaar staat Kaspersky Lab in 2016 voor het vierde jaar op rij bovenaan.
Kaspersky Lab-producten hebben het hoogste percentage (90%) behaald tijdens tests door
onafhankelijke onderzoekslabs in vergelijking met alle andere leveranciers.
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Kaspersky Lab
Nieuws over cyberbedreigingen: www.securelist.com
Nieuws over IT-beveiliging: business.kaspersky.com/

Deskundige
analyse

#truecybersecurity
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