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Becs IT Services beschermt haar klanten
succesvol tegen ransomware aanvallen met
Webroot
ACHTERGROND
In het zuiden van Nederland is Becs IT Services een begrip. Al ruim 30 jaar levert deze IT totaalaanbieder
een breed scala aan geautomatiseerde oplossingen voor met name het midden- en klein bedrijf. Ze
richten zich daarbij onder andere op het onderhoud en beheer van de IT omgeving, mail en
webcontentmanagement, managed WiFi oplossingen, hosted VoIP, internetverbindingen,
clouddiensten en security. Becs IT Services is erg servicegericht en stelt zichzelf tot doel om elke
klant een onafhankelijke en passende ICT oplossing te bieden.

IN HET KORT
Partner Type » Managed Service Provider
Opgericht in » 1986
Hoofdkantoor » Netherlands
Aantal Endpoints » 900+
Website » www.becs.nl

DE UITDAGING
De beveiliging van de systemen van eindklanten tegen virussen en malware vormt een belangrijk
onderdeel binnen de totaaloplossing die Becs IT Services aanbiedt. Becs IT Services is nauw betrokken bij
haar klanten en hecht bovendien bijzonder veel waarde aan haar betrouwbaarheid, dienstbaarheid en
continuïteit. Er werd door Becs IT Services dan ook direct actie ondernomen, toen er een toename van het
aantal aanvallen van ransomware bij klanten werd waargenomen.

De bestaande beveiligingsoplossing werd kritisch onder de loep genomen en bleek niet meer te voldoen
aan de criteria die Becs IT Services aan de bescherming van de systemen van haar klanten stelt.

Er werd besloten om verschillende aanbieders te benaderen voor een veiligheidsoplossing die gericht
aanvallen van ransomware zou kunnen pareren. Becs IT Services ontwikkelde daarvoor een eigen test om
de verschillende security oplossingen te kunnen analyseren aan de hand van de geformuleerde criteria.
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Om een goede vergelijking tussen de beveiligingsoplossingen te kunnen maken, werd
er tijdens de pitch door Becs IT Services getest op maar liefst tien verschillende
soorten ransomware aanvallen. De security oplossingen moesten daarbij in staat zijn
om de aanvallen direct te signaleren en te pareren. Na de zeer omvangrijke test
kwam Webroot SecureAnywhere® Business Endpoint Protection als beste
beveiligingsoplossing naar voren. Alleen Webroot bleek in staat om alle ransomware
aanvallen tegen te houden en boekte bovendien goede resultaten op het gebied van
de bescherming tegen virussen en andere malware.

Met Webroot heeft Becs IT Services een zeer goede beveiligingsoplossing in huis waar
ze erg tevreden over is. “Webroot heeft een andere kijk op security en dat blijkt zeer
effectief tegen ransomware aanvallen. De focus ligt bij Webroot niet alleen op
afwijkende codes, maar ook op andersoortige processen”, vertelt Joey Timmermans,
general manager bij Becs IT Services. In de afgelopen vier maanden zijn met Webroot
veel ransomware aanvallen voorkomen. Een indrukwekkend resultaat.

Becs IT Services is buitengewoon tevreden over Webroot en het gebruik van de
centrale beheersconsole. Webroot kan snel en eenvoudig bij de eindklanten in het

“IIn 99,9% van de gevallen wordt een aanval of uitbraak voorkomen en anders zitten ze
er bij Webroot direct bovenop.”
- Joey Timmermans, General Manager, Becs IT Services

netwerk geïmplementeerd en bijgewerkt worden.
Becs IT Services heeft Webroot nu al op ruim 1.000 devices geïmplementeerd. “Naar
grote tevredenheid”, stelt Timmermans “De klanten merken er helemaal niets van en
dat is erg positief. Geen trage en slecht presterende systemen en heel veel minder
meldingen van virussen of malware.” Becs IT Services biedt met Webroot de beste
beveiligingsoplossing voor haar klanten en maakt daarbij haar naam als betrouwbare
IT totaalaanbieder meer dan waar.
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