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Scala Solutions uit Huizen is een IT-bedrijf voor het mkb. Sinds 2004 beheert 
en onderhoudt het bedrijf kantoorautomatiseringen en verzorgt het complete 

CRM-oplossingen voor de meest uiteenlopende bedrijven. Van 
administratiekantoren en tandartspraktijken tot installatiebedrijven. Dagelijks 

maken ruim vijfhonderd mensen gebruik van de virtuele werkomgeving die Scala 
Solutions voor ze host. En heeft een klant eigen servers? Dan verzorgt het bedrijf de 

monitoring, het beheer én onderhoud. 

Een belangrijk onderdeel van het werk van Scala Solutions is de beveiliging van de 
werkplekken van klanten. Daarvoor loopt sinds 2009 een exclusief partnerschap 
met ESET. Eerst voor antivirusoplossingen, maar later ook voor complete e-mail 
en internetbeveiliging en endpoint security. Voor Scala Solutions is er geen ander 

beveiligingspakket dat de prestaties van ESET evenaart.



ESET werkt niet alleen aan uitstekende beveiliging, maar 
ook voortdurend aan slimme tools die het voor ons als 

partner zo makkelijk mogelijk maken om de digitale
veiligheid bij klanten op orde te houden

- Pieter Reijneker, directeur van Scala Solutions

MKB’ERS ZIJN NAUWELIJKS BEZIG MET BEVEILIGING

“Beveiliging is echt een belangrijk onderwerp in onze gesprekken met klanten”, vertelt Pieter Reijneker, 

directeur van Scala Solutions. “Het is cruciaal dat hun werkplekken goed beveiligd zijn. Dat betekent 

besmettingen en datalekken voorkomen, maar ook goede oplossingen achter de hand hebben voor 

het geval ze toch een keer getroffen worden.” Hoewel beveiliging in elk gesprek naar voren komt, is dat 

volgens Reijneker zelden op initiatief van de klant. “Iedereen kijkt het journaal en ziet wat de gevolgen 

kunnen zijn als je zaak getroffen wordt door ransomware. Toch zijn mkb’ers er nauwelijks mee bezig. 

Bijna altijd zijn wij degene die het onderwerp ter sprake brengen. Of de klant moet al heel ontevreden 

zijn over zijn huidige pakket of last hebben gehad van een hack of lek. Een beveiligingspakket is iets wat 

gewoon moet werken en waar mkb’ers vooral geen last van willen hebben.”
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GROVE FOUT AANLEIDING VOOR OVERSTAP

Sinds 2009 biedt Scala Solutions alleen nog de beveiligingsoplossingen van ESET aan. De aanleiding 

voor de overstap kan Reijneker zich nog heel goed herinneren. “In december 2009 maakte de 

internetsecuritypartij waarmee we destijds samenwerkten een grove fout. Door een lek in hun 

software kwam een groot deel van onze klanten in problemen. We hebben toen een heel weekend het 

land doorkruist om problemen te verhelpen.” Het feit dat hij niet op zijn beveiligingspartner kon 

bouwen, was voor Reijneker reden om op zoek te gaan naar een andere aanbieder. “Toevallig namen 

we vlak erna een nieuwe medewerker aan die bij zijn vorige werkgever zaken deed met ESET. Voor ons 

op dat moment genoeg reden om ESET serieus te overwegen als nieuwe partner voor 

beveiligingsproducten. Zeker toen een referentiecheck bij andere partners van ESET uitsluitend 

positieve reacties opleverde.”



Wat vooral opviel tijdens de eerste test met ESET? Dat de performance van 
de werkstations uitstekend op peil bleef. Gebruikers merkten niet dat er 

op de achtergrond een virusscanner draaide. Dat is heel belangrijk en echt 
niet vanzelfsprekend

- Stephan Jansen, directeur van Scala Solutions
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WAT IS ERGER: HET VIRUS OF DE ANTIVIRUSSOFTWARE?

Ondanks de goede verhalen over ESET leek het Scala Solutions niet verstandig om alle klanten in één 

keer te laten overstappen. Mede-directeur Stephan Jansen: “We besloten de beveiligingsoplossingen 

van ESET eerst zelf aan een test te onderwerpen. Dat deden we bij een klant met een vrij overzichtelijke 

kantoorautomatisering, van tien werkplekken en een server op locatie. Die test pakte erg goed uit. Wat 

vooral opviel was dat de performance van de werkstations uitstekend op peil bleef. Gebruikers merkten 

niet dat er op de achtergrond een virusscanner draaide. Dat is heel belangrijk en echt niet 

vanzelfsprekend. Bij sommige beveiligingspakketten kun je jezelf afvragen waar je meer last van hebt, 

een virus of de antivirussoftware.” Inmiddels werkt 95% van de klanten van Scala Solutions met ESET, en 

voor de laatste 5% is de overstap een kwestie van tijd. Reijneker: “Als een klant nog een lopend 

abonnement heeft bij een andere beveiligingspartij, dan zitten we die tijd gewoon uit. Het is nergens 

voor nodig om zo’n pakket dan over boord te gooien. Uiteindelijk is het natuurlijk fijn als alle klanten 

met ESET werken. Voor hun eigen veiligheid, maar ook omdat het beheer en onderhoud voor ons dan 

eenvoudiger wordt.”

TECHNIEK EN PERSOONLIJK CONTACT EVEN BELANGRIJK

Bij de selectie in 2009 waren de technische prestaties van ESET doorslaggevend. Maar inmiddels zijn 

het contact met de relatiemanager en de technische ondersteuning van ESET minstens zo belangrijk 

voor Scala Solutions. “Het is prettig dat we een vaste relatiemanager hebben die ons uitstekend op de 

hoogte houdt van alle ontwikkelingen bij ESET. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe release aan of werken 

ze aan een nieuw product dat mogelijk ook interessant is voor onze klanten? Daarnaast is de 

relatiemanager altijd bereikbaar voor vragen. Ik heb hem vrijwel altijd dezelfde dag nog aan de lijn.” Van 

de technische ondersteuning hebben Reijneker, Jansen en hun team tot nu toe maar één keer gebruik 

hoeven maken. Jansen: “We hebben zelf een hoop technische kennis in huis en omdat we altijd 

back-ups van klanten hebben, komen we er meestal zelf uit. Maar stel, we lopen tijdens de 

installatie ergens tegenaan, dan is het erg fijn dat we altijd een hulplijn kunnen inzetten.” Reijeneker 

vult aan dat hij het waardeert dat ESET investeert in een persoonlijke relatie met Scala Solutions. “Dat 

blijkt uit kleine dingen. Zo is onze relatiemanager oprecht geïnteresseerd in hoe het met ons gaat en 

mogen we elk jaar mee naar een wedstrijd van Sparta.” 



De technische prestaties van ESET zijn natuurlijk 
doorslaggevend. Maar het goede contact met onze 

relatiemanager en de betrouwbare technische 
ondersteuning die we krijgen zijn minstens zo belangrijk

- Pieter Reijneker, directeur van Scala Solutions

www.eset.nl

VOORTDUREND WERKEN AAN SLIMME TOOLS

Voor een groot deel van de klanten verzorgt Scala Solutions het beheer en onderhoud met ESET 

Remote Administrator (ERA). Reijneker: “Stephan en een andere collega hebben van ESET een training 

gehad. We merken in de praktijk dat ERA echt goed werkt. We hebben altijd zicht op hoe de 

werkstations van klanten ervoor staan: zijn ze bijvoorbeeld up-to-date en heeft elk apparaat recent 

een scan gehad? Bovendien maakt ERA het ook makkelijk om licenties te beheren. Kortom: vooral het 

overzicht is ideaal.” Maar ook het uitrollen van nieuwe versies van de ESET-software gaat een stuk 

gemakkelijker benadrukt Jansen: “Bij een grote kliniek in Amsterdam draaiden er nog verschillende 

versies naast elkaar. We hebben daar ERA geïnstalleerd en konden zo de software op alle apparaten 

eenvoudig bijwerken. Tot nu toe was deze oplossing eigenlijk alleen nuttig bij grote bedrijven zoals die 

kliniek, waar we 120 werkplekken beheren. Maar nu is er ook een cloudvariant die ERA ook interessant 

maakt voor toepassing bij kleine klanten. Dat is ook het fijne van samenwerken met ESET. Ze zorgen 

niet alleen voor uitstekende beveiliging, maar werken ook voortdurend aan slimme tools die het voor 

ons zo makkelijk mogelijk maakt de digitale veiligheid bij klanten op orde te houden.”


