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DE VOLKSBANK VINDT IN ESET 

EEN BETROUWBARE PARTNER 

IN CYBERSECURITY

CASE STUDY

DE VOLKSBANK



SAMENVATTING

De Volksbank moest haar securityoplossingen vervangen, omdat deze niet langer 
voldeden aan de wensen en vereisten van de bank. In een intern traject beoordeelde de 

Volksbank verschillende partijen en oplossingen, waarna de keuze uiteindelijk is gevallen 
op de securityoplossingen van ESET.

De doorslaggevende factoren waren:

Na de implementatie van de securityoplossingen en services zijn ESET en de Volksbank 
nauw blijven samenwerken. De Volksbank wil op het gebied van cybersecurity 

meegroeien met ESET door continu nieuwe oplossingen te testen en te implementeren. 
ESET draagt hiervoor constant ideeën aan die een positieve bijdrage leveren voor de 

Volksbank. Anderzijds voegt de Volksbank waarde toe aan ESET door het actief melden 
van verbeterpunten in de software. Wederzijds waarde toevoegen staat centraal in de 

samenwerking tussen de twee business partners.
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●  De volledigheid van het securityportfolio;
●  De aansluiting tussen de oplossingen en services en de  vereisten vanuit de Volksbank;
●  De lokale support die ESET biedt vanuit het kantoor in Nederland



NAAST DE JUISTE TECHNISCHE KENNIS 
IS VOOR DE VOLKSBANK VERTROUWEN 

EEN BELANGRIJK ONDERDEEL IN 
DE SAMENWERKING. 

DE VOLKSBANK, ZELFSTANDIG EN PUUR NEDERLANDS
 
De Volksbank is een Nederlandse, zelfstandige bankholding met vier onderscheidende banken: SNS, 

ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank. Elk van deze labels heeft een eigen positionering en geeft een 

passende invulling aan de behoeften van zijn klantengroep.

DE UITDAGING VAN DE VOLKSBANK
 
De afgelopen jaren gebruikte de Volksbank een securityoplossing van een andere vendor. Deze 

oplossing verschoof de laatste jaren steeds meer naar een cloud-only dienstverlening – waarbij de 

Volksbank gedwongen was mee te bewegen. 

Doordat het binnen de bestaande oplossing niet mogelijk was de infrastructuur naar wens in te 

richten, volgde de conclusie dat de toenmalige securityoplossingen vervangen moesten worden. 
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DE OPLOSSING VOOR DE VOLKSBANK
 
Middels een intern traject heeft de Volksbank haar wensen en behoeften omtrent IT-security in kaart 

gebracht en hebben zij verschillende aanbieders van securityoplossingen geëvalueerd. Om in contact 

te komen met aanbieders bezocht de Volksbank verschillende beurzen en events, waaronder de 

Infosecurity beurs. Hier kwamen zij voor het eerst in contact met ESET. Op de beurs hebben ESET en 

de Volksbank samen een lijst met requirements doorgenomen en gekeken of de oplossingen van ESET 

voldoen aan de wensen en eisen die de Volksbank stelt aan een securityoplossing.

Uiteindelijk heeft de Volksbank verschillende aanbieders uitgenodigd om een productpresentatie te 

houden. Op basis van de eerdere kennismaking op de beurs en hun productpresentatie werd ESET 

uitgekozen voor een Proof of Concept bij de Volksbank. Voor dit traject heeft ESET een maatwerk 

testomgeving geleverd en kreeg de Volksbank volledige begeleiding vanuit ESET. Tijdens het testen 

kon de Volksbank niet alleen feeling krijgen met de tools van ESET, ook de onderlinge samenwerking 

werd getoetst. Als vierde systeembank van Nederland is vertrouwen voor de Volksbank een belangrijk 

onderdeel in de samenwerking.

De doorslaggevende factor voor de Volksbank om voor ESET te kiezen is de volledigheid van het 

securityportfolio en ESET’s vermogen om aan de strenge wensen en eisen van de Volksbank te 

voldoen. Een groot bijkomend voordeel volgens de Volksbank is de mogelijkheid om met ESET de IT-

infrastructuur geheel naar wens in te richten. 

Bij ESET kan het centrale managementplatform zowel in de cloud als on-premise worden gebruikt. 

Deze flexibiliteit biedt meerwaarde, aangezien de ESET oplossing schaalbaar is – onafhankelijk van 

de keuze voor de infrastructuur. Daarnaast waren de lokale Nederlandse support en de snelheid en 

adequaatheid bij issues een grote plus. De Volksbank was positief verrast dat het Nederlandse kantoor 

niet alleen sales in huis heeft, maar ook beschikt over de juiste technische kennis. De installatie is 

bijvoorbeeld volledig uitgevoerd door een team van Nederlandse ESET engineers.

Gedurende het implementatietraject heeft ESET een engineer toegewezen aan de Volksbank die ook 

het volledige traject heeft begeleid. Deze engineer was meerdere keren op locatie aanwezig om de 

invulling van de oplossing mede vorm te geven op de manier waarop de Volksbank werkt. Daarnaast is 

na de implementatie door ESET een vast contactpersoon aangesteld om snel te reageren op eventuele 

vragen vanuit de Volksbank.



ESET DEELT 
HAAR KENNIS EN 
ERVARING OVER 
SECURITY IN DE 
BREEDSTE ZIN VAN 
HET WOORD. 
ZE ZIJN NIET 
ALLEEN MAAR 
MET ZICHZELF 
BEZIG, MAAR MET 
DE KLANT, WAAR 
ZE HET VOOR 
DOEN.
- Rick van de Westelaken, de Volksbank



DE RESULTATEN
 
De Volksbank is zeer tevreden met de samenwerking. Met name op het gebied van malwaredetectie 

ziet de Volksbank een positieve verandering. De Volksbank heeft regelmatig te maken met custom 

malware — deze filtert ESET nu in een eerder stadium dan zonder extra tools. 

ESET en de Volksbank zijn inmiddels uitgegroeid tot betrouwbare business partners. Doordat ze na de 

implementatie van de securityoplossingen nauw zijn blijven samenwerken, groeit de Volksbank met 

ESET mee door continu nieuwe securityoplossingen te testen en te implementeren. 

ESET draagt hiervoor constant ideeën aan die een positieve bijdrage leveren voor de Volksbank. Een 

voorbeeld hiervan is de oplossing ESET Threat Intelligence, die de Volksbank in staat stelt phishing 

mails beter en sneller te onderzoeken. Ook kunnen zij custom malware via ESET Threat Intelligence 

doorzetten naar het hoofdkantoor van ESET voor opname in de malware definities.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer lezen over ESET’s allesomvattend enterprise 

portfolio? 

Ga naar https://www.eset.com/nl/zakelijk/it-security-

enterprise/ en bekijk of de oplossingen en services aan de 

wensen en eisen van uw organisatie voldoen. 

HET IMPLEMENTATIETRAJECT WAS NIET 
SIMPEL— VEEL AFSTEMMING TUSSEN AFDELINGEN, 

VELE RESTRICTIES EN BEPERKINGEN BINNEN 
DE IT-INFRASTRUCTUUR. ESET BEGRIJPT DIT, WERKT  

HIERIN MEE EN ZIET DIT NIET ALS VERSTOREND VOOR 
HUN WERKZAAMHEDEN. 
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