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Het Kaspersky Managed Service Provider-programma 
stelt de Nemesys Groep in staat organisaties bewust te 
maken van cybersecurity en bescherming te bieden.

De Nemesys Groep levert een unieke combinatie van uitbestede IT-, telefonie-, energiebeheer- en 
cybersecuritydiensten aan haar klanten, zodat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten.

Dit zorgt voor gemoedsrust bij de klanten van Nemesys, in de wetenschap dat de essentiële 
bedrijfsinfrastructuur, apparatuur en diensten altijd beschikbaar zijn en volledig worden 
beheerd. Dat gebeurt tegen aantrekkelijke voorwaarden met een proactief team van 
engineers en accountmanagers.

Door deze formule is Nemesys in Nederland uitgegroeid tot een van de succesvolste 
dienstverleners in zijn soort. Nemesys is niet voor niets één van Kaspersky’s meest 
gerenommeerde partners van het MSP-programma (Managed Service Provider) in  
Europa, in lijn met onze filosofie waarbij alleen met toonaangevende deskundige 
leveranciers wordt samengewerkt. 

Uitdaging
Dankzij de jarenlange ervaring van Nemesys met kleine en middelgrote bedrijven  
in Nederland en tegenwoordig ook in België, weet dit bedrijf als geen ander hoe  
kwetsbaar organisaties kunnen zijn voor cybercriminelen die steeds geavanceerder  
en brutaler te werk gaan.

Nemesys beseft ook dat bewustzijn en training op het gebied van cybersecurity 
essentieel zijn om te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van 
cybercriminaliteit. Daarom worden mensen getraind hoe ze de huidige digitale 
technologie veilig kunnen gebruiken.

“Natuurlijk gaat cybersecurity over veel meer dan technologie”, aldus Erwin Hotting, 
commercieel directeur bij Nemesys. 

“Ook scholing is van cruciaal belang. We hebben vastgesteld dat het bij cybersecurity 
absoluut noodzakelijk is om buiten de IT-grenzen te denken. Het is belangrijk om 
iedereen hierin te betrekken, zoals bedrijfsmanagers, HR-vertegenwoordigers en sales 
en marketing professionals. Zij vormen immers allemaal potentiële doelwitten die zich 
daarom bewust moeten zijn van de risico's waarmee ze worden geconfronteerd en hoe 
ze die risico's beheersbaar kunnen houden.”

Vanuit deze visie heeft Nemesys besloten om binnen de groep een speciale business 
unit op te richten waar alle kennis, expertise en oplossingen op het gebied van 
cybersecurity op één plek is samengebracht, om zowel haar klanten als de Nederlandse 
samenleving in het algemeen van dienst te kunnen zijn.

Nemesys en Kaspersky wilden hun langdurige relatie verder intensiveren door samen 
te onderzoeken hoe het MSP-programma de inspanningen van de groep verder zou 
kunnen ondersteunen. 

De oplossingen van Kaspersky
Kaspersky Endpoint Security for Business (Select en Advanced) en Kaspersky  
Endpoint Security Cloud and Cloud Plus vormen de kern van Nemesys’ benadering  
van endpointbeveiliging voor haar managed service-klanten. 

Nemesys beschermt niet alleen duizenden endpoints voor kleine bedrijven, maar 
is ook de vertrouwde cybersecuritypartner van A.S. Watson, ‘s werelds grootste 
internationale drogisterij- en de parfumerieketen, met meer dan 16.000 winkels overal 
ter wereld. Nemesys beschermt en beheert wereldwijd ongeveer 10.000 endpoints van 
A.S. Watson met Kaspersky Endpoint Security for Business als standaard.

Een belangrijk onderdeel van het uitgebreide bewustzijns- en trainingsprogramma voor 
cybersecurity vormt het Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). 
Kaspersky ASAP stelt de gebruiker in staat om concrete kennis en vaardigheden op te 
doen op het gebied van cybersecurity door doelen te stellen en door gebruik te maken 
van nuttige online e-learningoefeningen op basis van praktijksituaties. Dit zorgt voor 
een zinvolle evaluatie en bruikbare rapportage en analyse.

“Met Kaspersky 
hebben we een echt 
concurrentievoordeel 
ten opzichte van andere 
IT-serviceverleners. 
Wij hebben de klanten, 
zij de oplossingen en 
samen maken we dit 
tot een groot succes.”

 Erwin Hotting,  
Commercieel Directeur,  
Nemesys Groep
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Training
Het Kaspersky Automated Security 
Awareness Platform vormt het hart  
van de integrale trainingsbenadering

 

Wereldwijd
Onderzoek en ontwikkeling, overal  
ter wereld, levert nieuwe ideeën  
en innovaties op

Lokaal
Vertrouwen in het lokale team van 
Kaspersky in Nederland 

Gemeenschappen bewust maken van cybersecurity
Voortbouwend op Kaspersky ASAP heeft Nemesys ook op maat gemaakte workshops, 
evenementen, quizzen voor kinderen en andere tools ontwikkeld om de boodschap 
“Werk veilig” te verspreiden. Het bedrijf kan deze boodschap ook direct doorgeven  
aan bedrijven, universiteiten, scholen en gemeenschappen.

Met zijn eigen opvallende cybersecuritytruck nodigt Nemesys werknemers en 
particulieren uit om aan boord te komen van een mobiele escaperoom waar 
gamingtechnologie wordt gebruikt om mensen op praktische, vermakelijke en  
boeiende wijze bewuster te maken van cybersecurity. 

Erwin Hotting: “Mijn indruk is dat organisaties in Nederland niet echt bezig zijn met 
cybersecurity in het algemeen en het bewustzijn van cybersecurity in het bijzonder. 
Deze mobiele escaperoom helpt om de kennis te vergroten, interesse te wekken, het 
gesprek aan te gaan en nuttige vaardigheden op te doen.

Via al onze business units bevorderen we deze focus en bieden we oplossingen  
met ons assortiment aan producten en diensten om dit besef te vergroten.  
We hechten veel belang aan onze relatie met Kaspersky. Ze leveren technologie  
van wereldklasse waarvan we weten dat deze uitstekend werkt voor onze klanten.  
We geloven in Kaspersky en in de endpoint- en – awareness producten van 
Kaspersky. Onze samenwerking met de mensen van Kaspersky hier in Nederland  
is echter net zo belangrijk. 

Het is veel meer dan een relatie tussen leverancier en wederverkoper. Met het  
MSP-programma kunnen we Kaspersky dag en nacht bellen als we ondersteuning  
nodig hebben, Kaspersky helpt ons aan nieuwe klanten en dankzij het wereldwijde 
netwerk worden we tijdig gewaarschuwd voor nieuwe bedreigingen. Daarnaast  
kunnen we participeren in de ontwikkeling van nieuwe producten.

Dankzij Kaspersky's wereldwijde investeringen in onderzoek worden we tijdens onze 
maandelijkse evaluatiebijeenkomsten op de hoogte gebracht van tal van nieuwe zaken, 
ideeën en ontwikkelingen. Zo beschikken we altijd over opties en mogelijkheden die  
we in overweging kunnen nemen. 

Onze mensen, zowel commercie als technici, zijn gecertificeerd voor de Kaspersky 
oplossingen. Regelmatig komen wij met Kaspersky bijéén om de ontwikkelingen te 
bespreken. Dit draagt bij aan het persoonlijke contact met onze lokale Kaspersky-
technici en het ondersteunend personeel, waardoor we altijd snel en succesvol  
kunnen handelen. 

We hebben ondervonden dat we met Kaspersky een echt concurrentievoordeel 
hebben ten opzichte van andere IT-serviceverleners. Wij hebben de klanten, zij de 
oplossingen en samen maken we dit tot een groot succes.”
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