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Uw security ervaring 
vereenvoudigd
Cisco helpt organisaties die zich overweldigt 
voelen als het gaat over security bedreigingen 
en de bijhorende kosten. Ons doel is u en uw 
klant te helpen sterk te staan. Met Cisco kan 
uw klant er zeker van zijn dat zijn security op 
orde is, zodat hij zich kan concentreren op de 
toekomst van zijn bedrijf.

Waarom uw klant betere security verdient

• Bescherm gebruikers waar ze ook naar toe gaan
• Meer bescherming met minder moeite
• Maak teams vrij voor de belangrijke zaken
• Consolideer zonder concessies
• Eenvoudigere naleving
• Probleemloze security voor werknemers

Wanneer het netwerk van uw klant down is, staan zijn zaken stil. 62% van alle cyberaanvallen is gericht op kleine bedrijven, zo’n 4000 per dag. 
Het wordt tijd om serieuzer te worden over de security van uw klant. Houd uw klant veilig door bedreigingen eerder, sneller en eenvoudiger te 
detecteren. Dit is waarom uw klant Cisco Security verdient.

Security die net zo snel 
werkt als uw klant 
Alles gaat snel binnen klein bedrijven, dus 
Cisco heeft zijn security hierop afgestemd. 
Met Cisco’s threat intelligence ontvangt uw 
klant binnen 10 minuten bescherming voor 
eerder onbekende bedreigingen – de snelste 
hersteltijd in de sector.

Security die met uw 
klant meegroeit
Security moet bedreigingen inperken, niet de 
groei van uw klant. Cisco Security maakt het 
eenvoudig. Terwijl uw klant groeit en  nieuwe 
uitdagingen aangaat, hoeft hij niet elk half 
jaar zijn security strategie aan te passen. 
Benut alle voordelen van de middelen en 
expertise die bij de producten van Cisco zijn 
inbegrepen, zodat u uw klant naar een hoger 
niveau kunt tillen. 

• Benut de ongeëvenaarde hoeveelheid informatie van 
Cisco Talos

• Onderscheid de kritieke incidenten van de rest, zodat 
uw klant kan reageren op wat echt belangrijk is

• Werk beleidsregels bij en implementeer nieuwe 
mogelijkheden met slechts enkele muisklikken

• Beheers de risico’s steeds efficiënter terwijl uw 
klant groeit

• Blijf voorop lopen met Talos threat intelligence 
die anticipeert op de toekomst

• Investeer met vertrouwen in security die is 
ontwikkeld voor de toekomst van werken.



Waarom Cisco Security voor het MKB

Security solutions

Security voor het netwerk

De kracht van eenvoud
Het verminderen van de complexiteit kan het verschil maken als het om security gaat. Cisco heeft tot doel alles voor uw klant te vereen-
voudigen, zodat hij vrij is om te innoveren en om zijn succes te versnellen. We weten dat het in de wereld van uw klant snel kan gaan en dus 
hebben Cisco’s security oplossingen een vergelijkbare ondernemende en flexibele mindset. 

Cisco’s security oplossingen werken ook als een team. Ze leren van elkaar. Ze communiceren en reageren als één geheel. Op die manier wordt 
security nog effectiever. Cisco’s combinatie van next-generation firewalls, endpoint security, cloud security en gebruikersverificatie vormen de 
basis voor een krachtige en toch eenvoudige benadering van security.

Cisco Meraki MX en Firepower 

1000 Series firewalls voorkomen 

beveiligingslekken, bieden diepgaande 

zichtbaarheid om bedreigingen snel 

te detecteren en te stoppen en 

automatiseren security.

Bescherming voor 
apparaten van werknemers

Security voor gebruikers 
waar ze ook zijn

Bescherming van  
wachtwoorden

Cisco AMP for Endpoints 

voorkomt bedreigingen bij het 

ingangspunt en volgt daarna 

voortdurend elk bestand dat het 

op endpoints toelaat.

Cisco Umbrella beschermt al 

uw gebruikers door schadelijke 

bestemmingen op het internet te 

blokkeren voordat er verbinding 

mee wordt gemaakt.

Cisco Duo verifieert de 

identiteit van gebruikers en 

blokkeert de toegang van 

verouderde, onbeveiligde of 

onbekende apparaten tot 
toepassingen.

Cisco Talos threat intelligence is geïntegreerd in de volledige Cisco security portfolio. 
Talos Group is een eliteteam van security experts dat zich richt op het bieden van de beste cyber threat intelligence.
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“Ik ben verantwoordelijk. We willen zorgen 
dat de praktijk veilig is en dat we de security 
hebben om onze gegevens te ondersteunen.” 

– Dr. Jennifer Mertz, eigenaar, Grosse Pointe Orthodontics

U laat uw klant verder groeien – wij beveiligen hem. 
We laten u zien hoe eenvoudig het kan zijn om de hele organisatie van 
uw klant te beschermen – ja, echt, helemaal – zodat hij zonder vrees 
zijn bedrijf kan runnen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de 
manier waarop Cisco security oplossingen samenwerken om uw klant 
veilig en beschermd te houden.

Tech Data is er om te helpen. 
De securitymarkt is altijd in beweging. Dagelijks ontstaan nieuwe 
dreigingen, maar ook oplossingen die uw klant beschermen. Dat 
vraagt om focus. U moet weten welke risico’s uw klant loopt. Welke 
oplossingen het meest geschikt zijn. Welke processen om verandering 
vragen, en wat de rol van de mens is. Wij kunnen u ondersteunen 
met Trainingen, (Managed) Security Services, Marketing- en financiële 
diensten.  

Neem contact op met ons via:  
cisconl@techdata.com of 088-1334-150.

“Als het (een aanval) plaatsvindt, kunnen we 
het snel vinden, stopzetten en inperken.” 

– Mike Austin, CEO, Macon-Bibb County Housing Authority

“Met Firepower hoef ik me geen zorgen meer 
te maken (over ransomware). Want ik weet dat 
als ik het weer zie, ik het snel kan bekijken en 
kan zien om welk apparaat het gaat en wat ik 
moet doen.” 

– Jeffrey Wilson, IT-manager, The French Laundry

Dit is wat klanten zeggen

Bekijk de Cisco IT Security Makeover reeks

mailto:cisconl%40techdata.com?subject=
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-makeover.html

