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,,Het is ongelooflijk om te zien hoe vaak en snel de definities worden bijgewerkt, 
zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties en de beschikbare bandbreedte.’’

Ronald Niekoop, Vancis System Engineer
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Met in totaal meer dan 38.000 leerlingen, 4.300 medewerkers en een sector waar IT een belangrijk on-

derdeel vormt, is het belangrijk dat een dergelijke overgang zonder moeilijkheden verloopt. “Inmiddels 

zijn we gestart om dit stap voor stap te realiseren,” vertelt Marcel de Jager, Senior Technisch Beheerder. 

“Het gaat niet alleen om de werking van de computers op zich, maar je krijgt bij een dergelijk project 

ook te maken met verschillende virusscanners op alle afzonderlijke scholen. Dit moest eveneens 

gecentraliseerd worden.”
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DE KLANT
 
Vancis, opgericht in 2008, levert kwalitatief hoogwaardige ICT-diensten 
aan onderwijs- en gezondheidsinstellingen en ondernemingen. Door 
middel van slimme ICT-oplossingen en onbeperkte capaciteit zijn deze 
organisaties verbonden. Vancis beschikt over twee duurzame 
datacentra in Amsterdam en Almere die uitgebreide 
connectiviteitsopties bieden, inclusief de Amsterdam Internet Exchange 
(AMS-IX). Het bedrijf werkt aan diverse diensten, waaronder Sector 
Clouds, Big Data en High Performance Computing.

DE UITDAGING
 
Vancis staat voor de uitdaging om één oplossing te vinden, die kan 

worden gebruikt in iedere situatie. Hierbij is het belangrijk dat de 

oplossing snel is, maar vooral veilig. Vancis koos voor ESET na een 

uitgebreide marktanalyse. ,,We hebben een matrix opgesteld waarin 

werd aangegeven wat onze belangrijkste behoeften zijn, welke we 

hebben gerangschikt op mate van belangrijkheid. Daarin zijn onder 

andere zaken als, welke platformen worden ondersteund, wat is de 

impact op de prestaties van de apparaten en wat is de prijs-

kwaliteitverhouding, de revue gepasseerd.’’ ESET kwam hier als beste 

uit, weet Ronald Niekoop, systems engineer, zich te herinneren.

DE OPLOSSING

Vancis implementeerde ESET producten op alle eindpunten zoals servers, 

waardoor het een toegepast en virtueel onderdeel vormt van de 

bedrijfsoplossingen in de Cloud. Niekoop kijkt tevreden terug op de 

implementatie. ,,Alles werkt vlot in al onze omgevingen en met de Remote 

Administrator kunnen we het allemaal perfect beheren en aanpassen.’’
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,,Voorafgaand aan de implementatie hebben we een ontwerp van het 
netwerk gemaakt. Daarna hebben we de ESET componenten toe-
gevoegd die we in de documentatie vonden en daarna hebben we de 
oplossing geïnstalleerd. De installatie is vrij snel gegaan en de oplossing 
werkte meteen. Met de centrale beheerderstool overzien wij alle klanten 
in één oogopslag, zodat we meteen maatregelen kunnen nemen wan-
neer dat nodig is. Het maandelijkse MSP licentiemodel geeft Vancis en 
onze klanten de mogelijkheid om uit te breiden wanneer dat nodig is.’’
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SAMENWERKING MET ESET
 
Terugkijkend op de samenwerking met ESET, zijn de volgende 

voorbeelden tekenend volgens de System Engineer: ,,We zijn erg 

tevreden over de samenwerking met ESET. We houden nauw contact 

met het team, waarbij wij hen informeren over nieuwe projecten binnen 

Vancis en over ontwikkelingen en kansen in de markt waarop ESET kan 

reageren. Dat komt onze klanten ook weer ten goede, want op die 

manier bieden we hen altijd de beste oplossing.’’

,,Wanneer we hulp nodig hebben, kunnen we rekenen op een snelle 

reactie van ESET. Hun flexibiliteit is een groot voordeel. Als we een vraag 

stellen, krijgen we direct antwoord, waardoor onze klanten ook niet 

hoeven te wachten. Toen één van onze klanten met een virusuitbraak 

te maken kreeg, waren wij zeer verrast dat ESET aanbood om te helpen, 

ondanks dat deze klant met een concurrerende beveiligingsoplossing 

werkte.’’

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
VOOR VANCIS B.V.

•  Veelzijdige all-round oplossing

•  Lage impact op de prestaties van de apparaten

•  Soepele werking in zowel de toegepaste als virtuele vorm

•  Uitgebreide opties voor remote customization

•  Snelle installatie; werkt meteen


