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OFFICE-IT  

ICT

• Hoofdkantoor in Olen
• Kaspersky Endpoint Security Cloud

Office-IT migreert alle klanten en kiest eenduidig voor Kaspersky Lab. 

Office-IT beheert, ondersteunt en 
optimaliseert bedrijfsprocessen met  
een efficiënte, veilige en innovatieve 
ICT infrastructuur. 
Door haar op maat gesneden hoogwaardige totaaloplossingen kunnen bedrijven 
en organisaties zich volledig en zorgeloos richten op hun core business. 
Het van oorsprong Belgische bedrijf groeide binnen korte tijd uit tot een 
degelijke en vertrouwde business partner voor bedrijven en organisaties 
verspreid over Europa. Haar klantengroep omvat middelgrote ondernemingen in 
zeer uiteenlopende marktsectoren.
 
Het hoofdkantoor en de twee datacentra met een eigen cloud-service zijn 
gevestigd in de regio Antwerpen. Met een zeer uitgebreid aanbod van managed 
en cloud services en een ruime keuze uit high-end oplossingen, streven de 
vakkundige ICT-experts van Office-IT steeds naar een optimaal resultaat. 
Veiligheid, continuïteit én efficiëntie van de bedrijfsactiviteiten van de klanten 
staan daarbij altijd centraal. 
 
Eric Liekens, CEO: “Onze klanten komen vooral naar ons toe omdat ze zelf de 
capaciteit niet hebben voor een ICT-afdeling, of omdat ICT veel te complex is 
geworden. De tijd is voorbij dat je iemand een doos met antivirus geeft en dat 
is het dan. Klanten zoeken nu een partner die alles uit handen neemt en een 
betrouwbare op maat gesneden oplossing levert welke volledig aangepast is aan 
de wensen van het bedrijf.” 

De uitdaging
 
“Een stroom aan nieuwe ICT-ontwikkelingen, een stijgende behoefte aan snelle 
innovatie en de steeds groter wordende cyberdreigingen kenmerken het actuele 
economische klimaat. De cloud managed oplossing die we eerder hadden om 
cyberdreigingen op de endpoints het hoofd te bieden, werkte steeds minder 
goed en kon bijvoorbeeld cryptolocker en andere actuele malware niet meer 
detecteren. Ons team moest daardoor achter de feiten aanhollen en regelmatig 
besmette werkplekken herstellen. Natuurlijk lukte dat, maar er kwam zoveel over 
ons heen dat we geen tijd meer hadden om pro-actief op zoek te gaan naar 
oorzaken. Daarom zochten we naar een efficiënt beheerbare cloud managed 
oplossing met meer functionaliteiten en die bovenal de nieuwe generatie 
razendsnel verspreidende virussen en cryptolockers tegenhoudt.”

“Bij de 
totaaloplossingen 
die we klanten 
aanbieden is de 
Kaspersky Endpoint 
Security Cloud  
voor ons nu  
de standaard.”   
 
Eric Liekens 
Zaakvoerder / CEO 
Office-IT
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Oplossing: Kaspersky Lab als beste getest
 
De keuze voor Kaspersky Endpoint Security Cloud volgde na een intensieve 
testperiode. Eric Liekens: “We hebben 100 firewalls in beheer waar soms toch 
bijvoorbeeld een besmette mail doorheen kwam. Die mails hebben we op 
een interne testopstelling losgelaten om te kijken wat dat op een pc deed. We 
hebben dat met een vijftal producten getest en om eerlijk te zijn, bij Kaspersky 
Lab zijn die allemaal tegenhouden. De keuze voor Kaspersky Endpoint Security 
Cloud was daarna relatief snel gemaakt.” 
 
De software wordt bij de eindgebruiker geïnstalleerd en biedt een complete 
en zorgeloze dataprotectie. Het is mogelijk alle type endpoints altijd en overal 
op afstand te beheren. Met één simpele intuïtieve cloud-gebaseerde console 
is de software snel te implementeren. De console is gebruikersvriendelijk met 
krachtige cybersecurity tools en beheerfuncties en geeft indien gewenst steeds 
helder inzicht in de beveiligingsstatus.
 
Eric Liekens: “Het cloudbeheer is makkelijk en vereenvoudigt het werk van onze 
helpdesk. De registratie is opgezet per gebruiker, ze hebben snel inzicht of alle 
toestellen in orde zijn en wanneer de laatste update is geweest. Als er iets aan 
de hand is, zien ze het meteen en kunnen ze actie ondernemen. En als er al een 
virus ontdekt wordt, zijn analyses en rapportages snel beschikbaar; je kunt de 
hele historiek terugvinden. Bovendien is geen extra hardware of infrastructuur 
nodig omdat de console in de cloud wordt beheerd. Maar ook voor de nodige 
bewijslast die de toekomstige Europese regelgeving GDPR (General Data 
Protection Regulation) waarschijnlijk vraagt, hebben we met deze endpoint 
securityoplossing al een goede tool in handen.”
 

Veilig
Beveiligt krachtig tegen actuele dreigingen 
zoals ransomware en cryptolockers

Controle
Beheerconsole is gebruiksvriendelijk en 
heeft sterke tools 

Kosten
Prijs/kwaliteitsverhouding is fair 

Prestaties
ICT-team kan pro-actief handelen 
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Cloud security oplossing positief ontvangen 
 
Rucon Ventilatoren is al vele jaren klant van Office-IT en beschikt sinds anderhalf 
jaar over Kaspersky Endpoint Security Cloud. Het internationale bedrijf is 
vertegenwoordiger van gerenommeerde Europese ventilatorproducten voor de 
utiliteitsbouw, de rookafvoer en de industrie. Met een volledig geautomatiseerde 
logistieke afdeling worden de orders beheerd en opgevolgd. 

“Het beveiligingsverschil is duidelijk merkbaar”, aldus CEO Arend Reinders. 
“We hebben nu veel minder last van binnenkomende malware en gerelateerde 
problemen. Kaspersky Lab waarschuwt erg goed voor verdachte bijlages van 
mailtjes bijvoorbeeld. Dat soort dingen wordt veel beter gedetecteerd, je wordt 
met een pop-up gewaarschuwd en de alertheid van de Kaspersky oplossing is 
zeer goed. Een ander groot voordeel is dat de Kaspersky Lab securitysoftware 
zowel op Windows als op Mac te gebruiken is. We hebben ongeveer 30 
verschillende type toestellen die contact maken met het bedrijfsnetwerk en 
die hebben dezelfde beveiliging. Kaspersky Lab biedt ons een veel grotere 
bescherming dan de software die we voorheen hadden, we zijn er heel erg 
tevreden over.”

Conclusie: Kaspersky Lab de nieuwe standaard 
 
De goede beveiliging en het eenvoudige beheer zijn voor Office-IT dan ook 
doorslaggevend geweest uitsluitend nog deze databeveiliging in te zetten. Eric 
Liekens: ”Bij de totaaloplossingen die we klanten aanbieden is de Kaspersky 
Endpoint Security Cloud voor ons nu de standaard. Dat werkt ook voor ons veel 
eenvoudiger; we hollen niet meer achter de feiten aan, die cyclus hebben we 
doorbroken. Nu kunnen we kijken naar de rapporten van onze systemen en die 
van Kaspersky Lab. En bovendien pro-actief werken, dat is heel belangrijk. Sinds 
we die oplossing overal geïntegreerd hebben, horen we niets meer van onze 
klanten, zelfs niet bij een grote ransomeware aanval. Al onze klanten komen daar 
ongeschonden doorheen. Het is nu rustig en dat is goed nieuws.”
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