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Factsheet

Managed Security Services

Het optimaal beveiligen van de organisatie van uw 
klant is niet altijd gemakkelijk. Cybercriminelen  
scherpen hun tactieken en technieken dagelijks aan. 
Tegelijkertijd beschikt u niet over een oneindige  
hoeveelheid kennis en middelen. Dat stelt u voor een 
aantal uitdagingen:

1. Dreigingen vereisen continue waakzaamheid
Sommige organisaties zijn extra aantrekkelijk voor 
hackers en cybercriminelen. Bijvoorbeeld omdat ze 
beschikken over grote hoeveelheden waardevolle  
persoonsgegevens, of opereren in een politiek  
gevoelige markt. Deze organisaties zijn gebaat bij 
hoogwaardige 24/7 monitoring van de complete 
IT-infrastructuur. Ook bescherming tegen bijvoorbeeld 

verdachte gedragspatronen en databewegingen,  
inbraakpogingen en malware is voor hen waardevol. 
Dergelijke totaaloplossingen vereisen doorgaans hoge 
investeringen en veel specialistische kennis. 

2. Securitykennis is schaars
Er is in Nederland een groot tekort aan goed  
geschoolde IT’ers. Dat geldt al helemaal voor  
securityspecialisten. Het is dan ook niet zo vreemd  
dat uw personeelsbestand niet uitpuilt van de  
securityexperts en gekwalificeerde specialisten.  
Ondertussen wilt u wel zoveel mogelijk klanten van 
dienst zijn. Bovendien geldt die menselijke schaarste 
ook voor uw klant. Zeker mkb-organisaties beschikken 
vaak niet over een eigen IT-staf, laat staan over  

TECH DATA MANAGED 
SECURITY SERVICES.
Eenvoudig uw securityportfolio 
uitbreiden.
Het aanbieden van securitydiensten kan lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat u niet beschikt over de benodigde 
expertise of middelen. Dankzij onze Managed Security Services kunt u deze toch aan uw klanten  
aanbieden. Gewoon onder uw eigen label. Wij nemen daarbij al het werk uit handen. Zo breidt u  
eenvoudig uw securityportfolio uit. En blijft u voor uw klant een end-to-end trusted advisor.
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securityspecialisten. Zij vertrouwen hiervoor op uw 
kennis en resources.

3. Portfolio-uitbreidingen vragen om investeringen
Natuurlijk levert u een zo breed mogelijk palet aan 
securitydiensten. Maar soms kan het uitbreiden van 
uw portfolio een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld omdat 
het vraagt om grote financiële investeringen vooraf. 
Of omdat het een grote wissel legt op de beschikbare 
mankracht. Misschien heeft u voor bepaalde dienst-
verlening simpelweg te weinig expertise in huis, en is 
het juiste talent niet beschikbaar op de arbeidsmarkt. 
Dit kan een belemmering vormen voor de groei van 
uw business of zelfs uw imago.

WHITE LABELED, IN ONS BEHEER.
WEL DE LUSTEN, NIET DE LASTEN.
Wij begrijpen dat u uw klant zo goed mogelijk van 
dienst wilt zijn. Ook als u niet beschikt over de  
benodigde kennis en middelen. Daarom bieden wij 
onder het portfolio ‘Recon MSP’ diverse managed  
securitydiensten aan. Uw klanten nemen deze op 
abonnementsbasis af, en hoeven dus niet in een keer 
een grote investering te doen. De diensten kunnen 
‘white labeled’ zijn, zodat u deze onder uw eigen 
naam kunt aanbieden. Onze specialisten nemen ech-
ter het volledige traject op zich. Inclusief implemen-
tatie, beheer en de nazorg. Zo ontzorgen we u en uw 
klant volledig. Tegelijkertijd vormen de diensten een 
gemakkelijke manier om uw portfolio uit te breiden en 
extra inkomsten te genereren. Ook uw klant profiteert 
van dit model. Die kan immers hoogwaardige securi-

tydiensten afnemen op abonnementsbasis. Dat geeft 
flexibiliteit. Bovendien zijn hoge investeringen ook voor 
uw klant niet nodig. Zij hoeven ten slotte geen  
resources vrij te maken voor beheer en onderhoud.

ONZE MANAGED SECURITY SERVICES.
EEN OVERZICHT.

•  Recon MSP: Managed Next Generation Firewall 
Services

 Het huidige dreigingslandschap vraagt om een  
moderne, ‘next-gen’ firewall die een halt toeroept 
aan geavanceerde dreigingen. Deze firewalls vragen 
echter om een grote investering en vergen bovendien 
onderhoud. Onze Managed Next Generation Firewall 
Services maken een krachtige bescherming van een 
moderne firewall toegankelijk voor een breed publiek. 
De dienst beschermt tegen hackpogingen en malware 
zoals ransomware en bewaakt het dataverkeer bij uw 
klant. Ongeacht waar de gegevens zich bevinden. Onze 
specialisten zorgen voor de implementatie en het  
beheer. Zo ontlasten we de IT-afdeling van uw klant.

•  Recon MSP: Managed Identity Services
Identiteitsbeheer groeit aan belang. Zeker met de 
huidige wet- en regelgeving is het belangrijk dat enkel 
bevoegde personen toegang hebben tot netwerken, 
data en applicaties. Onze Managed Identity Services 
maken krachtig identiteitsbeheer laagdrempelig. De 
oplossing gaat verder dan enkel het vragen naar een 
token of wachtwoord. Zo houdt het rekening met 
de context van de gebruiker, zoals de locatie van de 
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HET UITBREIDEN VAN UW SECURITYPORTFOLIO 
IS VAAK EEN UITDAGING DOOR EEN TEKORT AAN 
FINANCIËLE MIDDELEN EN MANKRACHT. JUIST 
DAARBIJ HELPEN DE MANAGED SECURITY  
SERVICES VAN TECH DATA.



persoon. De oplossing leert bovendien de gewoonten 
en gebruiken van de medewerkers en grijpt in bij ver-
dachte patronen of gedragingen. Dat alles zonder dat 
de dienst de dagelijkse werkzaamheden en workflows 
van medewerkers verstoort. Tech Data Managed Iden-
tity Services behoeft geen investering in producten en 
kennis, maar is een volledige as-a-service-oplossing 
die maandelijks afgenomen kan worden.

• Recon MSP: Managed Secure Endpoint Services
 Het aantal laptops, smartphones en tablets op de 
werkvloer neemt snel toe. Medewerkers gebruiken 
bovendien steeds vaker privétoestellen voor hun 
werkzaamheden, omdat ze daarmee vertrouwd zijn. 
Dat zorgt voor gemak en productiviteit, maar ook voor 
risico’s. De apparaten bevatten vaak gevoelige data en 
bieden toegang tot bijvoorbeeld applicaties en  
systemen. Cybercriminelen weten bovendien dat 
gebruikers vaak de zwakke plek vormen. Daardoor zijn 
hun apparaten een gemakkelijke ingang. Een solide 
oplossing voor endpointsecurity is de enige manier om 
al die eindpunten te beheren en te beveiligen.  
Tech Data maakt een dergelijke oplossing laagdrem-
pelig. Gecertificeerde experts nemen het volledige 
endpointbeheer graag uit handen.

SUPPORT SERVICES
Naast onze managed securitydiensten biedt Tech Data 
een breed scala aan ondersteunende diensten: onze 
Support Services. Voor veel klanten is continuïteit 
van groot belang. Downtime door een cyberincident 
resulteert in kosten en omzetverlies. Met de Support 
Services biedt Tech Data verschillende soorten onder-
steuning. Van basic technische ondersteuning, vervan-
ging van defecte hardware, tot proactieve monitoring 
en rapportagemogelijkheden. Dat alles toegespitst op 
de behoefte van de klant. En dat 24 uur per dag,  
7 dagen per week, 365 dagen per jaar. De specialisten 
van Tech Data nemen dit werk graag uit handen.

DE VOORDELEN VAN ONZE MANAGED SECURITY 
SERVICES. EEN KLEINE GREEP.
• U breidt gemakkelijk uw portfolio uit
• U blijft trusted advisor bij uw klant
• U creëert eenvoudig nieuwe omzetstromen
• Zowel u als uw klant worden volledig ontzorgd
•  Het abonnementsmodel maakt hoogwaardige  

securityoplossingen toegankelijk

Wilt u ook uw portfolio eenvoudig uitbreiden en  
nieuwe omzetstromen creëren via onze Managed 
Security Services? Neem contact met ons op.

3:2

Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  tdsecurity@techdata.nl  

WWW.TECHDATA.NL

ONZE MANAGED SECURITY SERVICES MAKEN 
HOOGWAARDIGE SECURITYDIENSTEN VOOR EEN 
GROTE DOELGROEP TOEGANKELIJK.


