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Veel mailcontact met 16.000 collega’s verspreid over de hele wereld en een product 
dat bekend staat om zijn unieke techniek, vraagt om een IT-systeem dat goed is 

beveiligd. Maar dat mag niet ten koste gaan van de werking van laptops en 
telefoons, want de monteurs zijn vaak op reis. 

Daarom koos ASM International Laser Separation na het verlopen van de licentie 
opnieuw voor het Secure Business pakket van ESET.



Waarom wij onze licentie hebben verlengd? Omdat ESET een 
goed en stabiel product biedt, waarmee we alles vanuit één 

console kunnen beheren.

- Antoine Keijzers, IT manager bij ASM International Laser Separation.

ASM International Laser Separation in Beuningen is onderdeel van de holding ASM Pacific Technology, 

dat vooral in Azië is gevestigd. Het bedrijf is de uitvinder van de multi-beam laser, waarbij door 

meerdere laserstralen blokjes worden gesneden en sleuven worden gemaakt. Deze techniek maakt 

gebruik van zeer lage thermische middelen, maar levert een hoge productiviteit. “Deze techniek is uniek 

in de wereld”, zegt Antoine Keijzers, IT manager bij ASM International.

“Hoewel ik niet het idee heb dat ons bedrijf echt een target vormt voor hackers, kiezen we er bewust 

voor om onze IT goed te beveiligen, want we hebben wel een speciaal product dat bescherming 

vraagt”, aldus Keijzers. “Daarbij moeten we ons weren tegen virussen, malware, adware en 

ransomware. Dan is het fijn als je één product hebt dat alles beveiligt, van servers, laptops en 

computers tot aan alle mobiele telefoons van onze collega’s. Toen we jaren geleden op zoek gingen 

naar een passende oplossing, hebben we onderzoek gedaan en keken we naar testresultaten en 

recensies van andere bedrijven. ESET kwam hierbij als duidelijke winnaar uit de bus”.

Het team van ASM in Nederland telt zo’n honderd medewerkers. Zij hebben allemaal een laptop en 

dertig mensen beschikken over een telefoon van de zaak. Keijzers: “Nagenoeg op alle devices is ESET 

geïmplementeerd. Alleen op de Windows telefoons nog niet, omdat die nog niet compatible zijn. Maar 

we overwegen om dat in de nabije toekomst wel om te zetten”.
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Inmiddels heeft ASM International de licentie van het Secure Business pakket met drie jaar verlengd. 

Hierin zit File Security, Mail Security en Endpoint Security en is het hele bedrijfsnetwerk beveiligd. “ESET 

is een goed en stabiel product. En het belangrijkste; wij kunnen alles vanuit één centrale console 

beheren, op een gemakkelijke en snelle manier. Mijn collega’s merken er niets van dat de Endpoint 

security ‘achter de schermen’ op hun devices draait. Dat is echt een groot voordeel voor ons. Op die 

manier kunnen wij ons focussen op onze business”.

Volgens de IT manager geldt dat vooral voor de service monteurs die veel op reis zijn voor ASM. “Zeker 

voor hen moet het gewoon goed werken. En dat doet het. Wij hebben weinig tot geen contact met 

ESET, want als je geen technische problemen hebt, is dat niet nodig!”



UITDAGINGEN
 
•  Goede beveiliging van e-mailverkeer zonder dat dit te koste gaat  

 van de werking van laptops en telefoons 

•  Goed beveiligd IT-systeem met monteurs die vaak onderweg zijn

•  Speciaal product / bijzondere technologie dat goede 

 bescherming vraagt

OPLOSSINGEN
 
•  ESET Secure Business, waaronder:

 - ESET Endpoint Security

 - ESET File Security

 - ESET Mail Security

RESULTAAT
 
•  Gemakkelijk en snel beheer vanuit één centraal console

•  Medewerkers merken niets van de security oplossing 

 en kunnen zich focussen op hun business 

•  Mobiele werkstations gemakkelijk en snel beveiligd
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SAMENVATTING


