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MAATWERK OPLOSSINGEN.
In april is de 3de opleiding voor servicedeskmedewerker van start gegaan. Deze keer 

vanuit de omgeving Utrecht/Amersfoort. Inmiddels melden diverse bedrijven hun 
interesse in deze nieuwe groep toekomstige IT’ers. De basis wordt geleerd in de 

eerste 8 weken. Na deze 8 weken gaan de cursisten hun geleerde theorie in de 
praktijk brengen voor een periode van 4 maanden. 

Maar de IT Academie gaat verder en werkt aan trainingsprogramma’s op 
maat. Dit zijn programma’s die geheel worden afgestemd op de vraag vanuit 

jouw organisatie. Zo’n programma begint altijd met het verhelderen van de op-
leidingsvraag en het vertalen van deze vraag naar concrete en haalbare doelstel-

lingen. Je bepaalt zelf het tijdstip en de duur van de training. Deze kan zowel binnen 
jouw organisatie gegeven worden als in een van onze opleidingscentra.  

Ook benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie voor een toekomstig IT 
of een maatwerk programma? Neem contact met ons op via info@it-academie.nl 

BACK-UP JE GEGEVENS
Wat als al uw e-mail en documenten onherstelbaar verloren gaan? Met het stij-
gend aantal digitale dreigingen is het voor uw bedrijfscontinuïteit van belang 
dat uw data veilig is, zodat u bij een calamiteit snel weer operationeel bent.

Nog steeds komen wij regelmatig bedrijven tegen waar de back-up niet 
op orde is. Er wordt überhaupt geen back-up gemaakt, de back-up blijkt 
corrupt, of bevat niet alle data en over een herstelplan is nooit nagedacht. 
Daarnaast is een veelgehoorde misvatting dat alles veilig in ‘de cloud’ staat, 
maar wist u dat bijvoorbeeld Office 365 geen back-up garanties geeft?  Sterker 
nog, Microsoft adviseert zelfs om via een externe oplossing een back-up te maken.

IT Zaken heeft diverse oplossingen die passen bij uw organisatie. Wilt u weten of uw 
data veilig is? Neem contact op om uw back-up tegen het licht te laten houden, of voor 
een second opinion! 

Doelgericht naar de beste oplossing!

Tweefactorauthenticatie (2FA) en tweestapsverificatie zijn termen die vaak door elkaar heen worden 
gebruikt. Technisch gezien verschillen ze van elkaar, maar beide bieden de mogelijkheid om het 
gebruik van digitale systemen veiliger te maken. Hoe? Door een tweede veiligheidslaag toe te 
voegen aan de toegangsvereisten van een systeem of applicatie. Zie het als een kluisdeur met 
meerdere sloten. Eerst een pincode en daarna bijvoorbeeld een vingerafdruk. Of eerst een 
inlogcode en daarna een pincode die je via je smartphone ontvangt.  

Heb je een bedrijfsnetwerk waar je medewerkers vanaf thuis of onderweg in moeten 
kunnen? Dan is  tweefactorauthenticatie geen overbodige luxe. Er zijn verschillende 
authentificatie producten die  verschillen in sterkte en daarmee in weerstand die 
zij bieden om onbevoegden buiten te sluiten. Met een risicoanalyse van IT Zaken 
kunnen we doelgericht de beste tooling adviseren die bij jouw  organisatie past. 

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een vrijblijvende risicoanalyse? Neem dan 
contact met ons op via info@it-zaken.com of 0162-694431.



KLANTEN

SPAMFILTER + BACKUP

Bayens Mechanisatie maakt al ruim 2 jaar gebruik van de meest
gangbare IT diensten van IT-Zaken. We beheren onder andere 

de online securtiy in de vorm van firewall, backup en antivirus.

• de snelle glasvezelverbinding van KPN;
• telefonie / voip;

• couddiensten van o.a. Microsoft (Microsoft 365)
en Acronis (online backup);

• werkplek- en serverbeheer;
• wifi.

In 2020 heeft IT-Zaken de fileserver vervangen waar-
door Bayens Mechanisatie de aankomende jaren weer 

zorgeloos kan werken. 

BAYENS MECHANISATIE
Bayens Mechanisatie is een familiebedrijf wat al 4 
generaties gevestigd is in Oosterhout en dat zich richt op 
landbouwmechanisatie, grondverzet, tuin en park en industrie.
U kunt bij ons terecht voor verkoop, verhuur, onderhoud 
en keuringen van tractoren, shovels, graafmachines, 
compressoren maar ook voor allerlei benodigdheden in uw 
tuin. Dus ook particulieren zijn bij ons meer dan welkom. 

Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel, maar ook 
persoonlijk contact met onze klanten is voor ons zeer belangrijk. Het 
team van Bayens Mechanisatie staat voor u klaar. 

Kijk op onze website of op facebook wat wij voor u kunnen betekenen of 
kom langs bij ons bedrijf, de koffie staat klaar!

DAS PECH, DATA WEG
Data is het digitale goud. Niet alleen voor u en uw bedrijf 
maar ook voor internet criminelen. Middels cyberaanvallen 

via Onedrive, Microsoft Teams, SharePoint of uw mailbox 
vergaren internet criminelen uw data. Zonder data geen 

bedrijf. 

Wij adviseren dan ook om via een externe oplossing 
een spamfilter en backup aan te schaffen voor 

Microsoft 365. 

AANBIEDING  
IT-Zaken biedt de oplossing! Een combinatie deal van Datto, 
spamfilter + backup  voor maar 5,99 per maand! 
*Actie is geldig tot September 2022

 
Hoe kan je je aanmelden? Gewoon een mail sturen naar 
info@it-zaken.com en wij doen de rest!
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BRAM
22  jaar oud en vanaf  2019 werkzaam als systeembeheerder 

bij IT-Zaken.  In de afgelopen 2,5 jaar heb ik veel geleerd op 
het gebied van IT. Ik heb voorheen de opleiding: “allround 

medewerker ICT systems and devices” gevolgd bij het
 Da Vinci College te Dordrecht. 

Ik ben voornamelijkverantwoordelijk voor 
processen die achter de schermen 
plaatsvinden, denk aan: virtualisatie van 
servers,  netwerk (switching, firewall)

storage niveau & onderhoud van 
systemen. 

Natuurlijk ben ik niet alleen maar bezig 
met ICT, gelukkig heb ik ook nog hobbies. 

Ik ben vaak te vinden  in   de sportschool, 
ben graag met vrienden, en hou ook wel van een 

feestje hier en daar!
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Het volgende IT journaal verschijnt in Juli 2022

IT Zaken
Brieltjenspolder 28
4921 PJ Made
Tel: +31 (0) 162 694 431
info@it-zaken.com
www.it-zaken.com

Volg ons via:

Indien u geen IT journaals meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich 
via de website uitschrijven.

CONTACT GEGEVENS
• Wist u dat er gemiddeld elke 39 seconden een cyberaanval 

wordt uitgevoerd?
 
• Wist u dat meer dan 77% van alle MKB-bedrijven hun cyber-

security (nog) niet op orde heeft? 

• Wist u dat in 2020 er in het laatste half jaar 27.000 .nl do-
meinen zijn gebruikt voor phishing. 

• Nederlandse organisaties hebben in het afgelopen jaar voor 
€3,5 miljoen geinvesteerd in privacy.

DELTA GLASVEZEL
De zekerheid van een stabiele zakelijke 

verbinding ook in heel Oosterhout! Goed 
nieuws! DELTA Fiber Netwerk voorziet 

graag alle bedrijventerreinen in Oosterhout 
van supersnel en betaalbaar glasvezel. 

Ondernemers en bewoners kunnen zich 
hiervoor tot 18 juni aanmelden bij IT-Zaken!

SCAN DE CODE 


