KUHN KIEST VOOR
PRESTATIES OP
HET GEBIED VAN
BEVEILIGING

DE KUHN GROUP HEEFT
KASPERSKY LAB GEKOZEN
VOOR DE BEVEILIGING VAN
ZIJN COMPUTERS, ZOWEL IN
FRANKRIJK ALS WERELDWIJD,
MET OVERTUIGENDE
FEEDBACK TOT GEVOLG.
De implementatie van efficiënte en effectieve anti-virussoftware op de servers en
2600 computers van KUHN, de bekende fabrikant van landbouwmachines, en dat

Fabricage
en distributie

binnen een tijdsbestek van twee maanden, klonk als een gigantische uitdaging. Niet
in de laatste plaats omdat de servers en computers van de KUHN Group zich niet
alleen in Saverne in de Franse Elzas bevonden, maar ook op negen productielocaties
in de Verenigde Staten, Brazilië en Nederland. Toch was dit de uitdaging waarvoor

• Opgericht in 1828

KUHN zich gesteld zag toen het bedrijf in december 2012 koos voor Kaspersky Lab!

• Hoofdkantoor in Elzas, Frankrijk

Betere bescherming

•	
Gebruikt Kaspersky Endpoint
Security for Business

“Vanuit technisch oogpunt was de oplossing van Kaspersky Lab van een hoger niveau
dan die van de concurrentie. Door te kiezen voor andere anti-virussoftware, konden
we het beveiligingsniveau van de KUHN Group opschroeven en nieuwe functies voor
vulnerabilitybeheer toevoegen”, aldus Guillaume Neubauer, hoofd microcomputing
bij KUHN. “Ook het feit dat de aanbieding van Kaspersky Lab een prima prijs/
kwaliteit-verhouding had, was een belangrijke factor bij onze aankoopbeslissing.”

“	Vanuit zowel technisch als commercieel
oogpunt zijn we zeer positief over onze
ervaring met Kaspersky Lab, en dat geldt
evenzeer voor het dagelijks gebruik en de
gebruikersacceptatie van de oplossing.”
Guillaume Neubauer, hoofd microcomputing bij de KUHN Group

Uitdaging
KUHN was op zoek naar een effectieve anti-virusoplossing die 2600 pc's op negen
productielocaties en in diverse handelsondernemingen over de hele wereld kon
beveiligen. Omdat de licentie voor de vorige oplossing bijna afliep, moest de nieuwe

VEILIG
Verbeterd
beveiligingsniveau

oplossing binnen twee maanden op alle computers worden geïnstalleerd.

De oplossing van Kaspersky Lab

BEHEER

In december 2012 koos de KUHN Group voor Kaspersky Lab Endpoint Security for

Beheer op afstand

Business. Na een korte training van twee dagen werd de migratie uitgevoerd onder
leiding van twee interne IT-medewerkers.
Behulpzame technische ondersteuning
Dankzij de hulp van de zakenpartner werd de anti-malwareoplossing binnen de kortst
mogelijke tijd geïnstalleerd tijdens de tweedaagse migratieperiode. Tijdens deze periode
konden de twee technici van KUHN aan wie deze taak was toegewezen zich verdiepen
in de verschillende software-instellingen. Vervolgens gingen ze zelfstandig aan de slag

ONDERSTEUNING
Persoonlijk advies en
technische ondersteuning

om de oude anti-virusoplossing te verwijderen en de oplossing van Kaspersky Lab te
implementeren via de gecentraliseerde console. De twee IT-specialisten rondden de
installatie af binnen de vooraf gestelde termijn van twee maanden.
De aanloopproblemen die zich bij een migratie van een dergelijk groot aantal pc's
(2600 in totaal) altijd voordoen, werden snel opgelost. “Onze zakenpartner en het
technische ondersteuningsteam van Kaspersky Lab waren zeer responsief”, zegt
Guillaume Neubauer, hoofd microcomputing bij KUHN. “Ze luisterden echt naar ons.
Ze kwamen altijd met goed advies en leverden patches die specifiek waren voor onze
omgeving.”

kuhn.com

4500
Medewerkers

Betere prestaties
De beveiligingsoplossing van Kaspersky Lab verbeterde het prestatieniveau
van de computers van de Group, vooral doordat een CAD-softwareproces
(Computer Aided Design) dat een groot aantal schone bestanden aanroept, kan
worden uitgesloten van het scanproces. Dankzij de gecentraliseerde interface

9
Productielocaties

kunnen alle servers en werkstations op afstand worden beheerd, wat het
beheerproces nog efficiënter maakt. Via de interface kunnen ook preventieve
acties worden uitgevoerd op de computers, zoals rapportages die eenvoudig
kunnen worden gepland. De IT-beheerder is zo tevreden over de migratie dat hij
de oplossing zonder twijfel aan andere bedrijven zou aanbevelen.
Voordeel en resultaat
Een van de voordelen van het platform van Kaspersky Lab is dat bestanden
van het scanproces kunnen worden uitgesloten. Kaspersky Lab biedt ook
effectieve technische ondersteuning. Een goede prijs/kwaliteit-verhouding was
eveneens een belangrijke factor bij de aankoopbeslissing voor het product. De
geboden hulp, het persoonlijke advies en de technische ondersteuning door de
zakenpartner en Kaspersky Lab zijn echte pluspunten.
De KUHN Group slaagde erin zijn beveiligingsniveau te verhogen en profiteerde
van nieuwe functionaliteit voor beheer op afstand en voor het detecteren
van vulnerabilities. De ondersteuningsafdeling van Kaspersky Lab verschafte
beveiligingspatches die specifiek waren voor de IT-omgeving van de KUHN Group.

Partners van Kaspersky Lab
De zakenpartner van Kaspersky Lab hielp KUHN de oplossing te vinden die het
best aansloot bij hun wensen en behoeften. Met de gekozen oplossing konden
interne IT-medewerkers na slechts twee dagen training de anti-virussoftware
zelf installeren via de gecentraliseerde console.

Neem voor meer informatie over de producten en diensten van
Kaspersky contact op met Kaspersky Lab Benelux of bezoek
www.kaspersky.com/nl
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