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De voetbalbranche in Nederland is zeer nieuwsgevoelig en ligt altijd onder een 
vergrootglas. Voor Sparta Rotterdam is het dus van groot belang dat 

bedrijfsgevoelige informatie goed beveiligd is. 

Met de security oplossingen van co-sponsor ESET hebben zij dit bereikt, waardoor 
de Rotterdamse voetbalclub zich volledig kan richten op het behalen

 van topprestaties.



Met ESET hebben we één licentie voor alle computers, 
werkstations en servers. Daarmee is onze gehele 

IT-omgeving in één klap beveiligd

- Dave van der Meer, Commercieel Manager Sparta Rotterdam

SPARTA ROTTERDAM TELT ONGEVEER HONDERD 
MEDEWERKERS, INCLUSIEF ALLE SPELERS EN 
JEUGDCONTRACTEN

Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van circa 25 computers. Van der Meer licht toe: “Het 

gebruik hiervan is vooral ‘basic’. Denk aan e-mail, internet en dergelijken. We werken bijna niet in de 

Cloud, alleen ons webbased CRM-systeem is hiermee verbonden”. 

“In het verleden hing onze IT met touwtjes aan elkaar. Een Sparta-minded developer verzorgde alle 

IT-systemen naast zijn vaste baan. Dit had echter als gevolg dat problemen niet à la minute opgelost 

konden worden en iedereen maar wat deed.” Met de overstap naar ESET, geïnstalleerd door partner 

Detron, is daar een einde aan gekomen. “We hebben nu één licentie voor alle computers, werkstations 

en servers. Daarmee is onze interne IT-omgeving in één klap beveiligd en hebben we nu maar één 

communicatiesysteem”, aldus de commercieel manager. 
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De relatie met ESET is goed. Over de interne IT-beveiliging is niet veel contact nodig.  “De ESET oplossin-

gen werken uitstekend. Het is in de tussentijd nog niet voorgekomen dat programma’s niet werkten 

of het netwerkverkeer onterecht geblokkeerd werd. We hebben nog geen virusuitbraak gehad en alles 

met de ESET oplossingen verloopt vlekkeloos. Onze medewerkers merken nagenoeg niet dat er op de 

achtergrond veel goeds gebeurt”, vertelt van der Meer.

Toch is er geregeld goed contact tussen de organisaties. Sinds januari 2015 is ESET trotse sponsor van 

de Rotterdamse voetbalclub. Het ESET logo prijkt dan ook op het shirt en de broek van het 

wedstrijdtenue. Van der Meer: “Onze relatie is meer dan uitstekend! Het is belangrijk dat ESET 

ambassadeur is van Sparta en wij op onze beurt weer ambassadeur zijn van ESET. Dit krijgt onder 

andere vorm met het activatieprogramma van ESET bij Sparta, wat zijn vruchten afwerpt. Op deze 

manier kunnen onze leden en supporters ook genieten van de voordelen van ESET. En dat straalt weer 

op onze club af!”

DE ESET OPLOSSINGEN WERKEN UITSTEKEND



UITDAGINGEN
 
•  Goede beveiliging van bedrijfsdata in een nieuwsgevoelige   

 branche 

•  Professionalisering IT-systeem

OPLOSSINGEN
 
•  ESET Endpoint Security 

RESULTAAT
 
•  De gehele IT-omgeving in één klap beveiligd

•  Eén communicatiesysteem 

•  Goede beveiliging zonder dat medewerkers hier hinder van 

 hebben
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