DOELGERICHT NAAR DE BESTE OPLOSSING

ONLINE SECURITY
Er wordt steeds meer online gewerkt en ongetwijfeld maakt ook uw bedrijf gebruik van
applicaties in de cloud en kunnen medewerkers op verschillende plekken werken en
inloggen. Dat heeft veel voordelen, zeker nu er veel thuisgewerkt wordt.
Elk apparaat dat verbonden is met uw bedrijfsnetwerk vormt een toegangspunt
tot het netwerk. Met endpoint security beveiligt u al deze apparaten, zoals
laptops, pc’s, tablets, smartphones en servers. Ook printers, bepaalde scanners
camera’s zijn endpoints. Ze zijn immers verbonden met uw bedrijfsnetwerk en
vormen een ingang voor virussen en hackers.
Traditionele beveiliging is voornamelijk gericht op het beveiligen van de ICT-infrastructuur. In deze tijd is dat niet meer genoeg. Bedreigingen zoals phishing, malware
en ransomwarezoeken toegang tot uw netwerk en applicaties. Om daar vervolgens data
te stelen, te gijzelen of op andere manier schade aan te richten.
Is jouw IT-infrastructuur goed beveiligd? Vraag nu een gratis security scan aan!

AC DEMIE
IT ZAKEN START EIGEN OPLEIDINGSINSTITUUT.

8 cursisten zijn op 1 december gestart met de opleiding voor Servicedesk Medewerker / junior systeembeheerder. De cursisten worden voorbereid op hun
eerste baan in de IT. Door een gerichte praktijkopleiding in combinatie met de
juiste begeleiding starten zijinstromers een nieuwe carrière. Na de training
gaan ze de opgedane kennis toepassen in het bedrijfsleven in de vorm van
een stageperiode.

Als IT-Academie streven wij ernaar om mensen die een carrièreswitch
willen maken naar de IT een zo goed en uitgebreid mogelijk beeld te geven over de mogelijkheden in de IT. Door de samenwerking met het UWV
leiden wij groepen van maximaal 8 mensen op in de basistechnieken van de
IT. In 2022 willen we minimaal vier trainingen geven en zullen we ons ook gaan
richten op losse modules en het geven van trainingen aan het bedrijfsleven. Het
is ons doel om zoveel mogelijk mensen te helpen in de omscholing en een passende

REMOTE DESKTOP

Thuiswerken. We vinden het inmiddels heel gewoon, of je het nu verplicht of vrijwillig doet. Met
de Remote Desktop bent u altijd en overal bereikbaar voor uw klanten. Doordat u flexibel kunt
inloggen op uw Online Werkplek, maakt u van elke ruimte uw kantoor.
Op welke computer u ook inlogt, met de Remote Desktop kunt u aan de slag alsof het uw
eigen computer is. U heeft toegang tot uw eigen bureaublad, bestanden en programma’s,
precies met de instellingen zoals u die achterliet. Het enige wat u nodig heeft is een
internetverbinding.
Bij Remote Desktop wordt dit voor u geregeld. Wij installeren de nieuwste versie van
uw software en dragen zorg voor onderhoud en monitoring. Investeringen, beheer,
licenties etc. zijn kosten waar u niet meer naar om hoeft te kijken. Kortom; een
virtuele desktop zorgt voor flexibiliteit, kostenbesparing en ontwikkeling van het
personeel.
Heeft u interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

KLANTEN
RITEC

Ritec heeft de afgelopen 35 jaar een uitstekende naam
opgebouwd in glasbescherming. Ritec Services behandelt
glas in zowel het eigen Ritec Applicatie Centrum (RAC) te
Raamsdonksveer, als in fabrieken van opdrachtgevers en
op locatie (gebouwen en schepen).
IT-Zaken heeft de volledige IT omgeving van Ritec in beheer
en de medewerkers van Ritec kunnen overal werken via een
remote desktop omgeving die draait in het datacenter van ITZaken. Naast de RDP omgeving heeft IT-Zaken de VOIP omgeving
in beheer en zijn de medewerkers overal en altijd via een vast-mobiel
integratie bereikbaar.

VLASTUIN

Vlastuin vervaardigd onder meer eigen producten, waaronder
de bekende trailermerken D-TEC, Bulthuis en Vogelzang. Daarnaast produceert Vlastuin voor bekende Europese fabrikanten halffabricaten en lassamenstellingen. Aan deze activiteiten voegde Vlastuin in 2015 een nieuwe tak toe door een
landbouwmechanisatiebedrijf over te nemen.
IT-Zaken verzorgt al 2 jaar de 2e en 3e lijns support
voor de Vlastuin Group. De IT omgeving is cruciaal
voor de productie en daarom zijn redundantie en
performance van wezenlijk belang. Naast de support
verzorgt IT-Zaken alle complexe projecten en enkele
voorbeelden hiervan zijn : vervangen SAN, inrichten VLAN,
migratie Hyper-V naar VMware, migratie Exchange server en
het vervangen van de core-switches.

DIENSTEN / PRODUCTEN
Datto SaaS Defense is een nieuwe oplossing voor bescherming
tegen cyberbedreigingen. Datto SaaS Defense zorgt voor
een geavanceerde bescherming tegen cyberbedreigingen
en is tevens een spam filtering oplossing. Het voorziet de
klant van een slimme en gepatenteerde technologie
om proactief malware, phishing en andere aanvallen
te detecteren en te voorkomen die zich richten op
Microsoft Exchange, OneDrive, SharePoint en Teams.
Zo kunnen onze klanten ongestoord verder terwijl wij
hun werkomgeving beschermen.

Vade voor office365 biedt een natuurlijke gebruikerservaring
en de beste bescherming in zijn klasse. Het integreert
naadloos met Microsoft 365, zonder dat de aflevering
van email aan uw klanten onderbroken wordt. Breid de
beveiliging van Microsoft 365 uit met een aanvullende laag
van AI-gebaseerde detectie van bedreigingen. Laat uw
activiteiten op het gebied van e-mailbeveiliging groeien met
100% toegewijde ondersteuning vanuit IT Zaken.

MAAK KENNIS MET
RICK
20 jaar en werkzaam als stagiair bij IT Zaken. In het afgelopen halfjaar
heb ik vanuit mijn studie IT-expert/ IT-beheerder stage gelopen bij
IT Zaken. Na deze studie wil ik me verder ontwikkelen in de IT
en ga ik de opleiding HBO business IT management volgen.
Deze opleiding is deeltijd waardoor ik kan blijven werken
en leren bij IT Zaken. In de toekomst zou ik graag
Projectmanager binnen de IT willen worden.
Ik kijk er erg naar uit om verdere projecten te
gaan maken en ontwikkelen bij IT Zaken. Ik
heb onlangs al een aantal projecten uit gevoerd
en mee mogen helpen aan de projecten
die uitgevoerd werden door mijn collega’s.
In mijn vrijetijd voetbal ik bij SCO in een
team dat vrienden van mij hebben opgezet.
Verder is vissen ook een grote hobby van mij.

WIST U AL DAT?
IT zaken officieel reseller is geworden van
het super snelle glasvezelnetwerk van
Delta Fiber Netwerk.
Om dit te vieren bieden wij een gratis
Security check aan om de veiligheid van de
werkomgeving in kaart te brengen.

Wilt u meer weten?
Wij informeren u graag over de
mogelijkheden van uw bedrijf

PARTNERS

LEUK OM TE WETEN
•

Wist u dat ons spamfilter heel druk is met het blokkeren van
binnenkomende berichten op spam en virussen per dag?
Dit kan zo maar 1/5e zijn van alle mail dat binnen komt.

•

Wist u dat we 3 verschillende Spamfilters hebben? Zo kunnen we een programma inzetten conform uw wensen!

•

Wist u dat we vorige week wifi hebben geplaatst in de kassen van kwekerij Bos in Made?

•
•

Wist u dat wij een webinar hebben gegeven over cyber security? ideeën voor een volgend webinar zijn altijd welkom!
Wist u dat onze medewerkers erg veel koffie drinken. Zoveel
dat het koffiezet apparaat het niet meer kan bijbenen en er
een wachtrij ontstaat in de keuken.
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