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Lucardi moest de bestaande licenties voor hun IT-securityoplossingen verlengen en wilde 
naar één oplossing. Het doel van Lucardi was om alle vestigingen en het hoofdkantoor te 
beveiligen tegen cybercrime. Om dit te realiseren stelde de ICT-partner van Lucardi, ITIS, 
voor om de IT-securityoplossing ESET Endpoint Protection Advanced te implementeren. 

ITIS was met ondersteuning van ESET verantwoordelijk voor het implementatietraject. 
Door het gebruik van ESET Endpoint Protection Advanced zijn het hoofdkantoor en alle 
vestigingen van Lucardi goed beveiligd tegen cybercrime. Daarnaast is de 
geïmplementeerde oplossing voor Lucardi centraal beheersbaar – het is voor hen 
mogelijk om vanaf één centraal managementplatform alle locaties en apparaten 
beheren.

ESET is nog steeds betrokken bij Lucardi door support te leveren bij eventuele problemen 
en door proactief verbeter- en optimalisatievoorstellen te doen. 
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Om alle vestigingen en het hoofdkantoor te beveiligen tegen cybercrime zocht 
Lucardi naar een endpointoplossing die centraal beheerd kan worden. Het doel was het 
vinden van een oplossing die niet alleen alle werkplekken, maar ook alle servers en 
kassasystemen beveiligt.

DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Lucardi moest de bestaande licenties voor hun IT-securityoplossingen verlengen en wilde 
van de mogelijkheid gebruik maken om over te stappen naar een complete oplossing. 
Om hier een goede keuze in te maken  vroeg Lucardi het advies van haar ICT-partner ITIS. 

ITIS is sinds 2011 partner van ESET. ITIS levert dan ook standaard oplossingen van ESET 
aan haar klanten. De reden: wanneer er een incident is of zaken opnieuw ingesteld 
dienen te worden, kan ITIS dit eenvoudig verzorgen omdat alle kennis omtrent ESET al
aanwezig is.

“Vandaag de dag heeft een juwelier naast fysieke beveiliging ook virtuele beveiliging nodig” 

Voor de situatie van Lucardi was het niet alleen belangrijk dat de oplossing een centrale 
beheerfunctie had, maar ook dat de oplossing mee kon in de image die op de kassa’s 
geïnstalleerd moest worden. Voor deze specifieke situatie was ESET Endpoint Protection 
Advanced de meest geschikte oplossing. 

ITIS is het implementatietraject gestart door de oude software van Lucardi over te zetten 
naar de software van ESET. Dit kon heel simpel door de oude software van alle apparaten 
te verwijderen en vervolgens de ESET client erop te distribueren. Hierna is in alle 
vestigingen de uitrol gedaan om hen te voorzien van ESET. 

ESET heeft in samenwerking met ITIS de software geleverd en was gedurende het 
implementatietraject verantwoordelijk voor de werking hiervan. Daarnaast gaven zij ITIS 
en de systeembeheerder van Lucardi ondersteuning door productpresentaties te 
verzorgen en uitleg te geven over de omgeving. 
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Met het gebruik van ESET Endpoint Security zijn de omgevingen van Lucardi nu goed 
beveiligd en centraal beheersbaar. Lucardi is zelf verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer. Dit doen ze o.a. met de beheermodule die ESET heeft meegeleverd. Hiermee kan 
Lucardi vanuit één centraal management platform alle vestigingen en apparaten 
beheren. 

ESET is nog steeds betrokken bij Lucardi. Zij leveren niet alleen support, maar denken ook 
proactief mee bij specifieke vraagstukken en zoeken continu naar mogelijkheden voor 
het verbeteren van de oplossing. Een voorbeeld hiervan is de migratie van de oplossing 
naar de centrale server van ESET. Tijdens de implementatie is de asset server op een 
lokale server van Lucardi geplaatst. In het geval van Lucardi werkte dit niet ideaal. ESET 
heeft daarom het voorstel gedaan om de oplossing centraal te laten draaien vanaf de 
server van ESET. 

Wilt u meer weten over ESETs zakelijke securityoplossingen? Ga naar https://www.
eset.com/nl/zakelijk/ en bekijk welke van onze verschillende oplossingen, geschikt voor 
kleinbedrijf tot enterprise, aan uw wensen voldoet. 

DE RESULTATEN
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