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Sinds een kleine 300 jaar is Bavaria een begrip in Nederland en ver daarbuiten. 
De bierbrouwer is gestart in Zuid-Nederland en nu ook op andere locaties in 

binnen- en buitenland gevestigd.

 Onder leiding van de familie Swinkels groeide Bavaria uit van een lokale 
bierbrouwer tot een internationaal A-merk. Zeven generaties verder zijn er bijna 

1.000 medewerkers in dienst en exporteert Bavaria naar 120 landen. Nog altijd 
staat de uitstekende kwaliteit van het bierbrouwsel voorop. Hier wil Bavaria 
dan ook 100% op kunnen focussen. Een veilige IT-omgeving is daarvoor een 

belangrijke voorwaarde.



We vinden het belangrijk dat de software makkelijk en snel 
updates kan verspreiden. In eerste instantie vanuit de

server, maar vanwege het laptopgebruik op andere locaties 
ook via internet.

- Marc Swinkels, systeem en netwerk beheerder bij Bavaria.

KANTOOR-EN INDUSTRIELE AUTOMATISERING
 
In totaal houden 11 specialisten de IT van Bavaria draaiende. De IT-infrastructuur van Bavaria bestaat uit 

twee omgevingen. De productieomgeving genaamd de industriële automatisering (IA) en de 

kantooromgeving (KA). Met het oog op efficiëntie en kostenvoordeel besloten de specialisten van KA 

en IA samen op te trekken voor de aanschaf van nieuwe securitysoftware. 

Bavaria beschikt over een aanzienlijk serverpark waarvan meer dan de helft gevirtualiseerd is. Van de 

ruim 800 clients zijn er 200 laptops. Deze worden door onder andere de vertegenwoordigers gebruikt 

die vaak buiten de organisatie werken. De security van deze servers en clients wilde Bavaria vanuit één 

centrale beheeromgeving managen met de mogelijkheid tot uitrol op meerdere locaties. Bovendien 

moest de software geschikt zijn voor zowel de fysieke als virtuele servers.

MINDER SYSTEEMBELASTING EN ONDERHOUD
 
De belangrijkste reden om een nieuwe leverancier voor securitysoftware te overwegen, was de grote 

hoeveelheid data die de oorspronkelijke software verbruikte. “Hier wilden we graag verandering in 

brengen”, vertelt Boudewijn Swinkels, work place administrator bij Bavaria. 

“We hebben het eerst geprobeerd door de software opnieuw in te richten, maar alsnog bleek veel 

onderhoud nodig en was de software te belastend voor de overige applicaties.” Daarnaast wilde Bavaria 

de beveiliging verder optimaliseren om beter beschermd te zijn tegen virussen.

‘‘Virussen kunnen natuurlijk nadelige gevolgen hebben voor de organisatie en dat wil je te allen tijde 

voorkomen. Om virussen buiten de deur te houden, is het belangrijk om virussen zo snel mogelijk te 

herkennen zodat je direct kunt reageren op een uitbraak.”
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SNEL, GEMAKKELIJK EN CENTRAAL
 
Bavaria had goed voor ogen waaraan de security moest voldoen. Naast eerder genoemde wensen op 

het gebied van scannen, performance, datagebruik en systeembelasting, speelden nog een aantal 

andere zaken een rol bij de keuze voor nieuwe securitysoftware. 

Marc Swinkels, systeem en netwerk beheerder bij Bavaria: “We vinden het belangrijk dat de software 

makkelijk en snel updates kan verspreiden. In eerste instantie vanuit de server, maar vanwege het 

laptopgebruik op andere locaties ook via internet. Daarnaast wilden wij de mogelijkheid hebben om 

bestanden en drives uit te sluiten van scannen en updates. De brouwerij moet namelijk altijd op volle 

toeren kunnen draaien en ieder vertragingsrisico moeten we kunnen vermijden. Een delayed update 

mogelijkheid was daarom voor ons een pre. Hiermee bouwen we extra zekerheid in ten aanzien van de 

continuïteit van bepaalde applicaties. Updates kunnen we eerst uitrollen in een minder kritische 

omgeving om vervolgens – als echt alle lichten op groen staan – de update verder uit te voeren.” 
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KEUZE VOOR SOFTWARE MET KLEINSTE FOOTPRINT
 
ESET bleek de partner voor Bavaria om de securitywensen te realiseren en dus veilig te kunnen browsen 

op internet en goed beveiligd te zijn tegen onder andere adware en virussen. De bierbrouwer maakt 

nu gebruik van ESET Endpoint Security en ESET File Security. Deze Endpoint Security beschikt over een 

intelligente firewall die dynamisch kan schakelen tussen intern en extern werken, wat goed aansluit bij 

het laptopgebruik. Daarnaast gebruikt Bavaria de ESET Remote Administrator die delayed updates en 

centraal beheer mogelijk maakt. 

“De uitzonderlijk kleine footprint en dus de minimale systeembelasting was voor ons doorslaggevend in 

de keuze. Op dit punt steekt de oplossing van ESET met kop en schouders boven de andere aanbieders 

uit”, stelt Marc. “De persoonlijke klik en goede prijs-kwaliteit verhouding vormden een goede tweede en 

derde reden.” 

Op dit punt steekt de oplossing van ESET met kop 
en schouders boven de andere aanbieders uit.

- Boudewijn Swinkels, work place administrator bij Bavaria. 
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RESULTAAT
 
In januari is de software geïmplementeerd. Boudewijn vertelt over zijn ervaring tot nu toe: “Toen ik de 

eerste keer via de login bekeek wat de software allemaal had tegengehouden, was ik echt onder de 

indruk. We hebben minder virusmeldingen en dit voorkomt niet alleen ergernis bij onze IT-specialisten, 

maar ook bij andere medewerkers. De kans dat zij hun computer moeten afstaan vanwege infectie is 

geminimaliseerd en er is nu ook haast geen sprake meer van vertraging tijdens updates of scans. 

Dankzij ESET boeken we als IT-afdeling betere resultaten.”

Ook op het gebied van de samenwerking en support heeft ESET laten zien een goede keuze te zijn. 

Marc licht toe: “Als we ergens tegenaan lopen, wordt dit goed opgepakt door ESET. Toen we er 

telefonisch niet gemakkelijk uitkwamen, kwam de volgende dag een ESET-medewerker ter plaatse om 

ondersteuning te bieden. De lokale aanpak van ESET vind ik dan ook een groot voordeel. Het is snel en 

prettig schakelen en dat maakt ESET een fijne securitypartner. Samen gaan we voor het 

beste resultaat.” 

Dankzij ESET en reguliere updates van onze systemen is 
alles nu veel sneller. Ook het beheer is eenvoudiger

- Marc Swinkels, systeem en netwerk beheerder bij Bavaria.

De oplossing is gebruiksvriendelijk, doordat het control panel overzichtelijk, intuïtief en vrij 

configureerbaar is. ESET bespaart de bierbrouwer veel tijd. “Dankzij ESET en reguliere updates van onze 

systemen is alles nu veel sneller. Ook het beheer is eenvoudiger”, vervolgt Boudewijn. “Waar ik voorheen 

8 uur per maand aan security besteedde, is dat nu maar 1 uur per maand. Dankzij deze tijdbesparing 

staat innovatie weer hoger op onze agenda. Tijd die we nu aan innovatie besteden zorgt ervoor dat we 

niet alleen met de tijd meegaan, maar dat we echt voorop blijven lopen.”
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UITDAGINGEN
 
•  Systeembelasting en datagebruik te hoog door securitysoftware 

•  Bavaria wilde de beveiliging optimaliseren om meer virussen   

 buiten de organisatie te houden

OPLOSSINGEN
 
•  ESET Endpoint Security

•  ESET File Security

•  ESET Remote Administrator 

RESULTAAT
 
•  Kleine footprint van de software zorgt voor minimale 

 systeembelasting

•  Meer gebruiksgemak en betere bestrijding bedreigingen 

•  Tijdbesparing van 800 procent op security beheer 

•  Meer tijd voor innovatie

•  Eenvoudig centraal beheer en uitrolmogelijkheid naar meer   

 locaties

STREAMERS
 
•  Minder tijd aan security betekent voor ons meer tijd voor 

 innovatie

•  De software heeft een uitzonderlijk kleine footprint en houdt   

 tevens meer virussen tegen
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