
Haal maximaal voordeel uit  
uw Kaspersky-producten

Cybersecurity vraagt een flinke 
investering 
Maximaliseer uw rendement door experts in te schakelen die precies begrijpen hoe u uw 
investering kunt optimaliseren om aan de unieke behoeften van uw organisatie te voldoen. 

• Minimaliseer uw beveiligingsrisico  
Zorg dat uw Kaspersky-producten correct en optimaal zijn geïmplementeerd voor wat 
u op beveiligingsgebied nodig hebt, hoe complex of veeleisend ook.

• Maximaliseer het rendement op uw investering 
Haal het meeste uit uw Kaspersky-producten en verzeker u vanaf de eerste dag  
van 100% efficiëntie. 

• Minimaliseer de druk op uw personeel 
Schakel ons wanneer u dat nodig hebt in voor bewezen expertise en technische ondersteuning, 
zodat uw IT-admin-team minder belast wordt

• Reageer snel op nieuwe beveiligingsrisico's 
U kunt bij ons terecht voor een snelle oplossing van eventuele problemen en aanbevelingen 
voor bescherming tegen nieuwe bedreigingen specifiek voor uw organisatie en infrastructuur

Onze services
Wij bestrijken de volledige productcyclus, van beoordeling en implementatie tot onderhoud 
en optimalisatie. 

Door u de specifieke, deskundige kennis en vaardigheden te bieden die u nodig hebt, kunnen 
we ervoor zorgen dat uw beveiligingsoplossing optimaal werkt en u een betere beveiliging 
krijgt, met minimale verstoring.

Beoordeling
Controle en analyse van uw huidige 
beveiligingsstatus en compliance-status, 
advies over problemen en doen van 
aanbevelingen. 

Implementatie
Beheer van uw beveiligingsimplementatie 
en -configuratie volgens best practices 
en in overeenstemming met uw 
beveiligingsdoelen.

Onderhoud
Doorlopende uitgebreide ondersteuning, 
met directe toegang tot onze experts 
voor een snelle oplossing van uw 
beveiligingsproblemen.

Optimalisatie
Afstemming en versterking van uw 
beveiliging voor een optimaal rendement 
uit uw investering.

Beoordeling Optimalisatie

OnderhoudImplementatie

• Statuscontrole van 
cybersecurity

• Beoordeling van 
beveiligingsfundamenten

• Statuscontrole
• Beoordeling van compliance

• Versterking van beveiliging
• Productveerkracht 

(fouttolerantie, herstel 
na noodgeval, hoge 
beschikbaarheid)

• Kaspersky Premium Support 
(onderhoudsovereenkomsten)

• Afhandeling van kritieke 
situaties (technicus op locatie)

• Ontwerp van 
beveiligingsarchitectuur

• Installatie/upgrade
• Complexe implementatie 

(turnkey)
• Configuratie



Onze productexperts doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u werkt volgens best practices 
en optimale instellingen, en dat u zo goed mogelijk gebruikmaakt van de gecentraliseerde 
beheersoftware van Kaspersky. 

En als u een probleem tegenkomt, zetten we de juiste expertise in om het snel op te lossen. 

Onze relatie begint nu
 - Hoe complex en divers uw IT-infrastructuur ook is 
 - Hoe gespecialiseerd of strikt uw beveiligingseisen ook zijn
 - Of u nu op zoek bent naar advies en aanbevelingen of naar een complete turnkey-service

Wij kunnen de juiste Professional Services-oplossing voor u ontwerpen en leveren. 

Dus haal het meeste uit uw investering in cybersecurity en neem contact met ons op via 
services@kaspersky.com

www.kaspersky.com
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Nieuws over cyberbedreigingen: www.securelist.com
Nieuws over IT-beveiliging: business.kaspersky.com
Kaspersky-technologieën: kaspersky.com/technowiki
IT-beveiliging voor het mkb: kaspersky.com/business
IT-beveiliging voor enterprise: kaspersky.com/enterprise

Wij zijn bewezen. Wij zijn onafhankelijk. Wij zijn transparant. 
Wij zetten ons in voor een veiligere wereld, waarin 
technologie ons leven verbetert. Daarom beveiligen we 
die technologie, zodat iedereen overal gebruik kan maken 
van de eindeloze mogelijkheden ervan. Zet cybersecurity 
in voor een veiligere toekomst.

Ontdek meer op kaspersky.com/transparency
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