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ZO NEEMT U ZORGEN OVER
CLOUDSECURITY WEG.
Veiligheid staat bij cloudleveranciers voorop. Maar uw klanten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid
als het gaat om security. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de toegang tot hun cloudomgeving
goed is beveiligd. En dat een eventuele verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Met behulp van ons brede portfolio beveiligingsoplossingen voor
de cloud kunt u uw klanten daarbij helpen.
CLOUD EN SECURITY.

2. Toegang tot cloudapplicaties beveiligen

HIER LOPEN UW KLANTEN TEGENAAN.

Om onbevoegden buiten de deur te houden, moet de

Kiezen voor de cloud betekent vaak dat data van uw

connectie met de cloud goed zijn beveiligd. Wie kan

klanten worden bewaard in datacenters van een ex-

‘meeluisteren’ heeft immers toegang tot alle gegevens.

terne partij. Uw klanten hebben hun gegevens daar-

De cloudprovider zorgt echter niet standaard voor een

door minder ‘in het zicht’. Toch zijn ze samen

beveiligde verbinding.

met de cloudleverancier verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van die

3. Zorgen voor een adequate beveiliging tijdens

gegevens. Dat levert de nodige uitdagingen op. Ze

de migratie

moeten onder andere:

Klanten die de overstap naar de cloud maken,
3:2
verplaatsen gevoelige bedrijfsinformatie naar de infra-

1. De bedrijfscontinuïteit garanderen

structuur van een derde partij. Tijdens die migratie is

Bijvoorbeeld cyberaanvallen of een stroomstoring

een adequate beveiliging noodzakelijk.

kunnen de beschikbaarheid van de cloudomgeving in
gevaar brengen. Uw klanten zijn daar voor hun

4. Multicloud onder controle houden

bedrijfsvoering echter wel van afhankelijk. Ze moeten

De multicloud groeit in populariteit, maar introduceert

zelf nadenken over hoe ze tijdens een storing toch

ook risico’s. Welke oplossing draait in welke cloud? En

door kunnen werken.

voldoet die cloud dan wel aan de security- en

MET HET BREDE PORTFOLIO VAN TECH DATA BEDIENT U KLANTEN VAN IEDERE GROOTTE OP MAAT.

compliancevereisten voor de betreffende workload?
Zonder strakke orkestratie dreigt chaos.

		
WIJ LEVEREN TOOLS VAN ONDER MEER:
• Cisco

5. Voldoen aan nationale en Europese wetgeving

• Citrix

Ook in de cloud moeten uw klanten voldoen aan de

• IBM

relevante wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de AVG.

• Oracle

De verantwoordelijkheid voor compliance kunnen ze

• Veeam

niet uitbesteden.
SECURITYPORTFOLIO VAN TECH DATA.
VEILIG IN DE CLOUD.

3. Eenvoudige facturatie en licentiebeheer

U kunt Tech Data gerust een specialist in cloud

U beheert en factureert de geleverde clouddiensten

security noemen. Onze security-, compliance- en

heel eenvoudig via de StreamOne Cloud Marketplace.

privacyoplossingen helpen uw klanten aan een veilig

Dat geldt ook voor de diensten die uw klanten

gebruik van de cloud. Van oplossingen voor gege-

afnemen voor extra security. Wel zo overzichtelijk.

vensversleuteling en Data Loss Prevention tot virtuele
firewalls die op meerdere lagen bescherming bieden.

4. Altijd up-to-date
U heeft via Tech Data toegang tot de nieuwste oplos-

DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR

singen van bekende leveranciers. Zo loopt u altijd in

U EN UW KLANTEN:

de pas, of u blijft de concurrentie zelfs een stap voor.

1. Breed portfolio

5. Passende ondersteuning

U kunt kiezen uit een breed scala van security

Security, compliance en privacy zijn soms pittige

oplossingen. Voor iedere uitdaging hebben we een

onderwerpen. Of u nu tegen een technisch of een

passende oplossing, of het nu gaat om de beveiliging

juridisch probleem aanloopt, wij staan altijd klaar om

van cloudverbindingen, het managen van multi

u te helpen.

cloudomgevingen of het voldoen aan wet- en regel
geving. Daarmee kunt u klanten van elke grootte

6. Managed Security Services

ondersteunen. Onze securityoplossingen zijn stand

Uw klant verwacht bij een beveiligingsincident direct

alone inzetbaar, maar uiteraard ook te combineren tot

actie. Dat betekent dat u zijn omgeving continu moet

een goede mix van oplossingen.

monitoren. Met onze ‘white label’ Managed Security
Services kunt u uw eigen dienstenportfolio eenvoudig

2. Onestopshop

uitbreiden en daarbij altijd terugvallen op de security-

Wij bieden het gemak van een onestopshop. Via één

specialisten van Tech Data.

partij heeft u toegang tot het aanbod van gerenommeerde leveranciers. Bovendien vindt u bij ons alle

Nieuwsgierig naar hoe wij u verder kunnen helpen?

benodigde informatie, support en trainingen. Zo pro-

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

fiteren uw klanten van de voordelen van de cloud,
terwijl u via één leverancier het totaaloverzicht houdt.
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