
www.eset.nl

MET ESET HEBBEN WIJ EEN KRACHTIGE 

BEVEILIGINGSOPLOSSING IN HUIS WAAR 

WE OP KUNNEN VERTROUWEN
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 “ESET is al jaren onze betrouwbare security oplossing. Het doet wat het moet 
doen; je hoeft je geen zorgen te maken. Het is onopvallend aanwezig en beschermt 

al onze data. Kortom ESET staat voor: betrouwbaarheid, kwaliteit en service.”

Jos Savelkoul, teamleider ICT-afdeling, Zuyderland
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Met in totaal meer dan 38.000 leerlingen, 4.300 medewerkers en een sector waar IT een belangrijk on-

derdeel vormt, is het belangrijk dat een dergelijke overgang zonder moeilijkheden verloopt. “Inmiddels 

zijn we gestart om dit stap voor stap te realiseren,” vertelt Marcel de Jager, Senior Technisch Beheerder. 

“Het gaat niet alleen om de werking van de computers op zich, maar je krijgt bij een dergelijk project 

ook te maken met verschillende virusscanners op alle afzonderlijke scholen. Dit moest eveneens 

gecentraliseerd worden.”
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DE KLANT
 
Zuyderland is een zorginstelling met een ‘cure’ en een ‘care’ tak.  Het 
ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen Atrium Medisch Centrum en 
Orbis Medisch en Zorgconcern. Door deze fusie is het een van de 
grootste werkgevers in Limburg geworden met meer dan 8000 
medewerkers. Het ziekenhuis heeft twee locaties; één in Heerlen en 
één in Sittard-Geleen. Als zorginstelling werkt Zuyderland met een zeer 
gevoelige patiënteninformatie. De database bestaat uit dossiers van 
meer dan 1,5 miljoen patiënten. Het is daarom van groot belang van deze 
data te allen tijde goed beveiligd is. 

TIJD VOOR VERANDERING
 
Acht jaar geleden wilde Zuyderland een nieuwe Citrix-omgeving 

implementeren. Hierdoor zouden gebruikers veel makkelijker 

plaats-onafhankelijk kunnen werken. Om dat te kunnen realiseren was 

een goede beveiliging nodig. Het oude systeem had geen mogelijkheid 

tot centraal management, waardoor veel beheer nodig was. Met als 

gevolg dat de kosten erg hoog werden. Naast een aantal 

referentiebezoeken bij vergelijkbare instellingen waar ook Citrix gebruikt 

wordt, heeft Zuyderland binnen hun eigen testomgeving een aantal 

verschillende producten getest. ESET kwam daarbij als beste uit de bus. 

DE OPLOSSING

Het grote voordeel van ESET is dat je vanuit één console alle gebruikers 

kunt beheren en hun beveiligingsstatus goed kunt overzien. Daarnaast 

is ESET eenvoudig in het beheer wat zorgt  voor lagere kosten. Op dit 

moment gebruikt Zuyderland ESET voor de beveiliging van meer dan 5000 

endpoints, endservers en de emailomgeving. Eventuele virussen worden 

snel gedetecteerd en verwijderd, of in quarantaine geplaatst. “Met ESET 

hebben wij een krachtige beveiligingsoplossing in huis waar we op kunnen 

vertrouwen”. De producten worden continu verbeterd en ge-upgrade. 

Daarnaast is ESET onopvallend aanwezig en beschermt het continu alle 

data.
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BELANGRIJKSTE  VOORDELEN VOOR ZUYDERLAND

 
  Onopvallend aanwezig, maar zeer betrouwbaar beveiligingssysteem;

  Het beschermt continue alle gevoelige patiënteninformatie;

  Vanuit één console alle gebruikers beheren en hun status overzien;

  Mogelijkheid om meerdere taken tegelijkertijd op te starten;

  Goede detectie-ratio, goede performance en lage kosten;

  Eenvoudig te implementeren, makkelijk in het beheer en niet ingewikkeld om aan te leren.

ESET doet wat het moet doen; je hoeft je nooit zorgen te 
maken. En voor een ziekenhuis geldt ook: voorkomen is 

beter dan genezen

- Jos Savelkoul, teamleider ICT-afdeling, Zuyderland.


