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HOE VANCIS SECURITYDIENSTEN ALS 

TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE MARKT 

POSITIONEERT MET BEHULP VAN ESET



SAMENVATTING

Vancis ziet vanuit de publieke markt de vraag naar IT-security stijgen. Om deze 
reden was de managed service provider op zoek naar een betrouwbare partner die 
leidend is op het gebied van managed securityoplossingen. Vancis en ESET werkten 

al samen via het ESET partnerprogramma en zijn een hechtere samenwerking 
aangegaan om managed security als totaaloplossing aan te bieden in de publieke 

markt. Door elkaars dienstverlening te versterken en met een gezamenlijke 
managed security propositie de markt te betreden zijn ze een toegevoegde waarde 

in de markt en voor de eindgebruiker.
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BIJ PUBLIEKE ORGANISATIES LOOPT 
DE BEVEILIGING VAAK ACHTER OP 

DE BEDREIGINGEN DIE ER ZIJN.

VANCIS, ÉÉN VAN DE GROOTSTE IN DE BENELUX
 
Vancis biedt hoogwaardige IT-expertise, datacenter services, cloud services en managed services op 

systemen en applicaties aan. Hierin richten zij zich zowel op de processen als op de organisatie en de 

techniek. Hiernaast levert Vancis al ruim tien jaar Infrastructure-as-a-Service aan instellingen in het 

hoger onderwijs, de zorg en onderzoek. Op basis van het aantal gehoste virtuele machines zijn zij één 

van de grootste aanbieders van private clouddiensten in de Benelux.

DE UITDAGING VAN VANCIS 
 
Vancis ziet dat organisaties in de publieke sector steeds 

bewuster worden van het belang van IT-security. Door o.a. de 

invoering van de GDPR staat het onderwerp IT-security hoger 

op de agenda van publieke organisaties. De cyberaanvallen 

vandaag zijn namelijk dermate geavanceerd dat publieke 

organisaties deze niet meer kunnen bijhouden met hun 

huidige oplossingen. 

De IT-securityoplossingen in de publieke markt focussen 

zich vaak op een aanvalsvector waardoor bedreigingen niet 

worden aangepakt. Daarnaast vragen IT-securityoplossingen 

om dedicated resources, welke vaak niet beschikbaar zijn. 

Om de vraag naar managed securityoplossingen zo volledig 

mogelijk te bedienen zocht Vancis een partner om het 

huidige dienstenportfolio uit te breiden met hoogstaande 

securitydiensten.
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DE OPLOSSING VOOR VANCIS 
 
Vancis heeft als doel om met haar dienstverlening een toegevoegde waarde te leveren voor klanten 

in de publieke sector. Dit doen zij met cloud en managed services. Vanuit deze strategie werkt  Vancis 

samen met partners die leider zijn in hun segment of een specifieke oplossing leveren in hun segment. 

Naast kwaliteit vindt Vancis het belangrijk dat een (toekomstige) partner een goede fit vormt op het 

gebied van bedrijfscultuur. Vanuit deze gedachte werken ESET en Vancis al enige tijd samen via het 

ESET Partnerprogramma.

Als grootste MSP-partner van ESET, is Vancis toegevoegde waarde binnen de publieke markt op 

het gebied van IT-security bekend bij ESET. Om de vraag vanuit de markt naar managed security zo 

volledig mogelijk te bedienen zijn ESET en Vancis hechter gaan samenwerken om managed security 

als gezamenlijke propositie aan te bieden. ESET heeft voor Vancis oplossingen beschikbaar gesteld, 

geholpen met het trainen en informeren van de engineers van Vancis en meegedacht met het opzetten 

van de structuur om de technische oplossingen van ESET zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Vrijwel alle klanten die IT-diensten afnemen hebben 
beveiligingssoftware nodig. Met ESET als partner 

zie ik de kansen vergroten om onze diensten bij 
bestaande klanten aan te bieden en om nieuwe 

klanten van dienst te zijn.

- Patrick Taphoorn, Product Owner bij Vancis

In deze samenwerking levert ESET de 

oplossingen en Vancis biedt additioneel op de 

technologie operationeel en tactisch beheer. 

De hechte samenwerking uit zich voornamelijk 

in het delen van kennis. Hierin deelt ESET haar 

kennis van managed security en de stand van 

de techniek met Vancis en andersom deelt 

Vancis haar kennis van de publieke markt met 

ESET. Op deze wijze modelleren beide partijen 

hun oplossingen specifiek naar vragen die 

spelen in de markt.



DE RESULTATEN
 
Op het gebied van managed security werken ESET en Vancis nu succesvol samen. Managed Security 

wordt nu als een gezamenlijke propositie naar de markt gebracht waarbij niet alleen op technisch vlak 

intensief wordt samengewerkt maar ook op strategisch en commercieel gebied. Vancis en ESET zijn 

als het ware business partners die niet alleen samenwerken maar ook daadwerkelijk elkaars business 

versterken. Dit gebeurt enerzijds door het actief delen van kennis en anderzijds door het aandragen van 

leads.

Gevolg voor Vancis: zij zijn in staat om nog meer toegevoegde waarde te bieden aan klanten. ESET 

herkent de fit tussen de lead en het bedrijf Vancis en brengt ze samen. Daarnaast zorgt  Vancis ervoor 

dat ESET meer presence krijgt in de publieke markt. Resultaat hiervan is o.a. een succesvolle uitvoer 

van verschillende aanbestedingen waarin Vancis en ESET samen optreden.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over Vancis kijk dan op www.vancis.nl. 

Wilt u meer lezen over hoe u uw business kunt versterken door 

het aanbieden van securitydiensten? Download kosteloos de 

whitepaper  ‘Vergroot uw winst met het ESET MSP Programma’. 

ALS BUSINESS PARTNERS VERSTERKEN WE ELKAAR. 
ESET HERKENT DE FIT TUSSEN EEN 

LEAD EN VANCIS EN BRENGT ONS SAMEN. 
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