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Met maar liefst zeven gecertificeerde engineers, is H&R Business IT Solutions 
koploper. Het bedrijf in Utrecht is de ESET partner met de meeste certificaten. 

“Omdat we zoveel ESET installeren, vinden we het belangrijk dat iedereen er 
voldoende vanaf weet. Onze certificaten zijn daarvan het bewijs”, vertelt Maarten 

Oostingh. “Met ESET kunnen we lezen en schrijven”.



ESET blinkt al uit in gebruiksvriendelijkheid, maar de 
technische, persoonlijke sessies door ESET zijn geweldig. 

Nieuwe features worden toegelicht en al onze engineers zijn 
in één keer up-to-date

- Maarten Oostingh, Senior Systeem Engineer bij H&R Business IT Solutions.

DE VOORKEUR VAN H&R LIGT OOK BIJ ESET

 “Alleen als de klant écht iets anders wil, dan installeren we dat”, zegt Oostingh. “ESET is gewoon een 

goed product. Het belangrijkste vind ik dat het niet zwaar leunt op het systeem. Je merkt niet dat het 

scant en de computers worden er niet trager van. Daarnaast is het installeren heel makkelijk en hebben 

we goede contacten met ESET.”

H&R Business IT Solutions moet als full service ICT bedrijf goed op de hoogte blijven. Zij verzorgen 

immers alles voor hun klanten. Van het selecteren van de meest geschikte IT apparatuur tot het 

installeren en implementeren ervan, en vervolgens ook het onderhoud en de ondersteuning bij 

storingen. Oostingh: ‘‘Dan is het fantastisch als ESET af en toe langs komt om de nieuwste features te 

demonstreren. Zeker wanneer er net een nieuwe versie is, want IT’ers lezen nooit een manual’’ lacht de 

senior systeem engineer. ‘‘Met zo’n technische sessie door ESET weet je weer precies hoe het werkt. Dit 

is altijd bij ons op kantoor, dus in anderhalf uur zijn alle collega’s up-to-date.’’
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Ondanks de handigheid van de technische sessies, blinkt ESET uit in gebruiksvriendelijkheid, 

volgens Oostingh. 

‘‘De installatie van alle producten en versies is zo simpel. Eigenlijk klik je er zo doorheen. Binnen een 

paar minuten heb je een beveiligde omgeving. Dat scheelt echt als je het vergelijkt met andere partijen. 

Die leveren vaak logge producten, waar je eerst een cursus voor nodig hebt en het installeren zelf veel 

tijd in beslag neemt. Wij hebben veel MKB klanten, dus vaak kleinere bedrijven. Kostentechnisch is zo’n 

lange installatie voor hen zeker niet aantrekkelijk.’’



Met ESET is dat niet het geval. Zeker niet met de behaalde certificaten. ‘‘Het laat zien dat wij een 

gedegen en snelle installatie kunnen uitvoeren. Dat is zeker een meerwaarde voor onze klanten. 

Daarbij is het handig dat al onze engineers in staat zijn om alle klanten te helpen. Ook onze junior 

engineers kunnen in de meeste gevallen storingen verhelpen. Kortom, door onze certificeringen 

werken we sneller en nog beter.’’ En loopt H&R toch een keertje vast, dan heeft het 

automatiseringsbedrijf korte lijnen met de business support van ESET. ‘‘Heel prettig dat je altijd iemand 

aan de telefoon krijgt die verstand van zaken heeft en meteen het antwoord geeft. Alleen bij lastige vra-

gen moeten ook zij wel eens verder kijken, maar dan gaat het ook echt om ingewikkelde problemen.’’

In de meeste gevallen komt H&R er zelf uit bij klantvragen. Oostingh: ‘‘Vanuit de ESET Remote 

Administrator (ERA) kunnen we rapporten draaien en weten we precies wat de status is. Bij aanvallen 

hebben we inzicht in welk apparaat ‘de boosdoener’ is en kunnen we op afstand begeleiden.’’ 

Deze handige beheertool was ook één van de redenen om over te stappen naar ESET. ‘‘Wij waren heel 

enthousiast vanwege alle voordelen en ook onze klanten zagen dit in.’’
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Hoewel het voor klanten soms wel een prijskwestie is, volgens de senior systeem engineer.  

‘‘Wij verkopen toch nog relatief vaak het standaard antivirus pakket. Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit 

naar de Advanced bundel met Endpoint Security. Alles wordt immers steeds mobieler. Devices worden 

overal gebruikt, in hotels, cyber cafés, noem maar op. De firewall in het Advanced pakket biedt 

hiertegen goede bescherming. Ook biedt het extra ransomware beveiliging en deze aanvallen komen 

we steeds vaker tegen. Vaak zien we dat onze klanten na een dergelijke aanval opschalen naar 

Advanced en als ze nog helemaal geen ESET hebben, dan stappen ze over!’’ 

H&R is al 25 jaar een expert op het gebied van ICT. Maar hoe lang zij al gebruik maken van ESET, is niet 

helemaal bekend. Oostingh: ‘‘Al héél lang. Ik werk hier 22 jaar en kan me bijna niet anders herinneren. 

Het heette toen nog NOD32. Ik denk dat we bij versie 3 zijn ingestapt, nu ruim tien jaar geleden.’’ 

Inmiddels is het bedrijf zeven certificaten rijker. ‘‘Begin 2017 kwamen onze contactpersonen van ESET 

de certificaten persoonlijk afleveren, nadat we de examens goed gemaakt hadden.

Leuk detail; wij mochten het honderdste certificaat in ontvangst nemen!’’

Door onze certificeringen werken we 
sneller en nog beter.

- Maarten Oostingh, Senior Systeem Engineer bij H&R Business IT Solutions.


