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iBOOD  

Online

• Hoofdkantoor in Amsterdam
• Kaspersky Endpoint Security Cloud

Met Kaspersky Endpoint Security Cloud kunnen IT-teams zich 
weer zorgeloos richten op goede klantenservice

iBOOD, staat voor ‘Internet’s Best Oline 
Offer Daily’ en is het grootste online 
retail platform voor dagaanbiedingen 
van Europa.
Het in Amsterdam gevestigde iBOOD heeft in korte tijd de markt voor online 
winkelen veroverd. Dagelijks loggen twee miljoen leden in bij de webwinkel om 
aantrekkelijke producten van topmerken te kopen tegen een gegarandeerde 
laagste prijs. 
 
iBOOD heeft nauwe samenwerkingsverbanden met leveranciers van 
consumentenelektronica, gezondheids- en cosmeticaproducten en producten 
voor huis en interieur. Hierdoor kan iBOOD iedere dag 24 uur lang de beste 
aanbiedingen doen tegen absolute bodemprijzen, zolang de voorraad strekt!

De uitdaging
 
De bedrijfsvoering van iBOOD vereist dat medewerkers en systemen efficiënt, 
flexibel en snel werken, zodat de nieuwste en beste deals dagelijks 24/7, aan de 
onlinecommunity kunnen worden aangeboden. 
 
iBOOD groeit jaarlijks met dubbele cijfers, heeft een bekroonde website en  
een reputatie die niet meer tot Nederland, België en Duitsland beperkt blijft  
maar ook de rest van Europa bereikt. Het is dan ook van cruciaal belang de  
IT-infrastructuur en -platforms van iBOOD veilig en volledig operationeel te 
houden om het groeiende succes te continueren.
 
Chief Technology Officer Ard van der Scheer: “Cybersecurity is uiteraard voor 
elk bedrijf belangrijk, dit geldt in het bijzonder voor een onlinebedrijf als het 
onze waar een stabiele en altijd toegankelijke website en een uitstekende 
gebruikerservaring absoluut onmisbaar zijn. Naarmate we verder groeien en 
steeds bekender worden, is het nóg belangrijker dat we volledig beschermd 
zijn en volgens de wettelijke veiligheidsnormen werken zodat zowel onze 
klantgegevens als onze bedrijfsgegevens worden beschermd tegen aanvallen  
en diefstal.”

 

“Voor mij persoonlijk 
zijn de eenvoud en 
betrouwbaarheid van 
de cloudoplossing 
van Kaspersky Lab 
het belangrijkst. Ik 
ben blij dat mijn 
team zich nu kan 
richten op de zaken 
die iBOOD uniek 
maken en die ervoor 
zorgen dat iBOOD 
ook in de toekomst 
uniek zal blijven.”   
 
Ard van der Scheer 
CTO 
iBOOD
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De oplossing van Kaspersky Lab
 
iBood staat bekend als innovatief en baanbrekend. Bij de evaluatie van de 
beveiliging van de 100 devices herkenden Ard en zijn team ook deze kenmerken 
in de endpoint security van Kaspersky Lab. De cloud-gebaseerde oplossing 
was een natuurlijke match. “We wisten dat de producten van Kaspersky voor 
endpoint security bijzonder goed presteren en aantrekkelijk geprijsd zijn. We 
hadden er dus vanaf het begin vertrouwen in, maar wilden wel graag meer weten 
over de cloud-gebaseerde versie”, aldus Ard van der Scheer.
 
Kaspersky Endpoint Security Cloud biedt hetzelfde niveau van beveiliging als de 
bekroonde on-premise oplossing. De cloud oplossing is juist ontwikkeld voor 
het MKB en biedt een complete dataprotectie die eenvoudig te beheren is.
 
Het is mogelijk om alle Windows- en Mac-endpoints, Windows-file servers en 
mobiele apparaten met Android en iOS altijd en overal op afstand te beheren. 
Met één simpele intuïtieve cloud-gebaseerde console is het programma snel te 
implementeren. De console is gebruikersvriendelijk met krachtige cybersecurity 
tools en beheerfuncties en geeft indien gewenst steeds een helder inzicht in de 
beveiligingsstatus van de organisatie. De console wordt in de cloud beheerd, 
waardoor er geen extra hardware nodig is.
 
Dankzij een maandelijkse facturering weten organisaties precies wat de kosten 
zijn. De licentie kan op elk moment worden aangepast, zodat het kan inspelen 
op de behoeftes van het bedrijf. 

 

Veilig
De complete bescherming van een on-
premise geïnstalleerde softwareoplossing

Controle
De beheerconsole faciliteert een snelle 
implementatie en flexibele monitoring 

Kosten
Prijsstelling op basis van gebruik zorgt  
voor een duidelijk kostenoverzicht  

Prestaties
De betrouwbaarheid van het product zorgt 
ervoor dat IT-teams zich kunnen richten 
op andere belangrijke taken 
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Betrouwbaarheid in combinatie met gemak  
 
“We hebben besloten om Kaspersky Endpoint Security Cloud voor al onze 
devices als standaard te gebruiken want er zijn veel voordelen die we interessant 
vinden”, aldus Ard van der Scheer. “Het is een uitstekend product en omdat de 
prijs gebaseerd is op maandelijks verbruik kunnen we snel op- en afschalen. 
Doordat de beheerconsole cloud-gebaseerd is, was het heel makkelijk het 
programma zelf te implementeren; de beveiliging werkt bovendien perfect. Voor 
mij persoonlijk zijn de eenvoud en betrouwbaarheid van de cloudoplossing van 
Kaspersky Lab het belangrijkst. Mijn team houdt hierdoor tijd over voor andere, 
belangrijkere werkzaamheden. Natuurlijk is cybersecurity erg belangrijk, maar 
dat is niet het enige. Ik ben blij dat mijn team zich nu kan richten op de zaken die 
iBOOD uniek maken en die ervoor zorgen dat iBOOD ook in de toekomst uniek 
zal blijven.”
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