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De historie van de brouwerij gaat terug tot 1803, toen de brouwerij werd opgericht
in Krombach, tegenwoordig onderdeel van de Duitse plaats Kreuztal. Het bedrijf

Drank en
levensmiddelen
• Opgericht in 1803
• Hoofdkantoor in Kreuztal, Duitsland
• G
 ebruikt Kaspersky Endpoint
Security for Business Select

startte als een kleine taveerne met een eigen brouwerij, maar is dankzij een breed
productassortiment inmiddels uitgegroeid tot één de grootste fabrikanten van drank
en levensmiddelen van Duitsland. Krombacher wordt tegenwoordig gezien als een
van de meest moderne brouwerijen van Europa.
Focus op beveiliging
Als wereldwijd opererend bedrijf met zo'n 850 werknemers moet Krombacher
kunnen vertrouwen op een stabiel, goed functionerend IT-netwerk voor zowel
interne processen als de communicatie met klanten en zakenpartners.
IT-beveiliging is van groot belang voor de brouwerij, aangezien deze het bedrijf moet
beschermen tegen verstoringen door virussen, spam en andere malware. Omdat
Krombacher met een groot aantal verschillende softwareproducten (o.a. Windows,
SAP, VMware en IBM Notes) werkt, heeft het bedrijf behoefte aan een effectief
IT-beveiligingssysteem dat compatibel is met alle gebruikte platforms.

“	We waren niet alleen onder de indruk van
de centrale beheermodule, maar ook van
de gebruiksvriendelijkheid: de clients en
servers aan het systeem toevoegen bleek zeer
eenvoudig. Het integreren van onze vele externe
medewerkers in het beveiligingsconcept verliep
eveneens gemakkelijk. Dat zou met de vorige
oplossing onmogelijk zijn geweest.”
	Hermann Grotmann, hoofd IT bij Krombacher Brauerei

Uitdaging
Begin 2014 besloot Krombacher het bestaande beveiligingssysteem te vervangen
door een beveiligingsconcept met meerdere niveaus. De in het Duitse Kreuztal
gevestigde brouwerij heeft een netwerk van 850 over drie locaties verspreide

VEILIG
Dankzij een hoog malwaredetectiepercentage

medewerkers en een aantal mensen in de buitendienst. Het was daarom van
essentieel belang om de nieuwe beveiligingsoplossing centraal te kunnen beheren

BEHEER

De oplossing van Kaspersky Lab

Via gebruiksvriendelijke
gecentraliseerde
beheerconsole

Sinds maart 2014 gebruikt Krombacher de Kaspersky Lab Endpoint Security for
Business Select-oplossing, die voorziet in anti-malware, firewall, fileserverbeveiliging,
mobiele-endpointbeveiliging met MDM en applicatie-, apparaat- en
webbeheersoftware. Kaspersky Lab Security for Mail Server biedt extra bescherming.
De laatste stap naar adequate beveiliging
In maart 2014 migreerde Krombacher naar de nieuwe oplossing. Een zakenpartner
van Kaspersky Lab, save IT first GbR, was verantwoordelijk voor de installatie van
het systeem op de server, terwijl de implementatie- en scriptingtaken door de
eigen IT-medewerkers van het bedrijf werden uitgevoerd. Het was direct duidelijk
dat deze oplossing zeer eenvoudig was in het gebruik: de systeembeheerders
hadden maar twee en een halve dag nodig om vertrouwd te raken met het nieuwe
IT-beveiligingssysteem, terwijl het complete implementatieproces slechts vier
weken in beslag nam. “We waren niet alleen onder de indruk van de centrale
beheermodule, maar ook van de gebruiksvriendelijkheid: de clients en servers aan
het systeem toevoegen bleek zeer eenvoudig. Het integreren van onze vele externe
medewerkers in het beveiligingsconcept verliep eveneens gemakkelijk. Dat zou met
de vorige oplossing onmogelijk zijn geweest”, aldus Hermann Grotmann, hoofd IT bij
Krombacher Brauerei.
Kaspersky Lab beschermt nu het volledige IT-netwerk van het bedrijf met
1500 netwerk-nodes en maar liefst 40 TB aan gegevens.

krombacher.com

866
Medewerkers

Een eenvoudige oplossing
Nadat het nieuwe systeem was geïnstalleerd, deden zich slechts enkele kleine
technische problemen voor: Zo crashte de mailserver even, maar dit werd direct
opgelost dankzij de bekwame ondersteuning van de zakenpartner van Kaspersky Lab.
“Ons nieuwe systeem draait soepel en ons beveiligingsniveau is verbeterd. Met

850
Beschermde
gebruikers

name het uitstekende detectiepercentage is indrukwekkend”, zegt Hermann
Grotmann. In totaal worden 850 gebruikers nu beschermd tegen virussen, spam
en andere malware.
Voordeel en resultaat
Kaspersky Lab Endpoint Security for Business Select is speciaal ontwikkeld voor
zakelijke klanten. In combinatie met Kaspersky Lab Security for Mail Server biedt
deze oplossing Krombacher een efficiënt, centraal beheerd beveiligingssysteem
voor de hele IT-infrastructuur. Bovendien kan de bescherming op ieder gewenst
moment worden aangepast als de vereisten van het bedrijf veranderen.
Met Kaspersky Lab Endpoint Security for Business beschikt Krombacher nu over
een uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig beveiligingssysteem dat centraal kan
worden beheerd en dat voldoet aan alle IT-beveiligingsvereisten van het bedrijf.

Partners van Kaspersky Lab
Als officiële partner van Kaspersky Lab stond save IT first GbR altijd klaar om
Krombacher Brauerei zo nodig te ondersteunen. Daardoor konden Kaspersky
Lab Endpoint Security for Business en Security for Mail Server zo snel en
bekwaam worden geïnstalleerd.
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