Natuurlijk wilt u dat uw IT zaken goed en veilig geregeld zijn.
Stabiliteit en betrouwbaarheid zijn immers essentieel. Spam,
phishing, hackers en steeds geavanceerdere vormen van
cybercrime vormen reële bedreigingen voor uw organisatie. Om
uw waardevolle data met een gerust gevoel te beschermen, kiest
u voor de security oplossingen van Interconnect. Met Anti-DDos
en managed firewall, online back-up en IP-VPN waarborgt u de
beschikbaarheid van uw organisatie. Onbetwist vertrouwd.

Vertrouwd
De securitydiensten van Interconnect geven antwoord op veel gestelde
veiligheidsvraagstukken. Dankzij jarenlange expertise op het gebied van hosting en
connectivity biedt Interconnect een compleet portfolio met diensten als managed
firewall, anti-DDoS, disaster recovery, cloud back-up, public Cloudconnect en
IP-virtual private network.

De oplossingen
In de high-end datacenters van Interconnect maakt u een veilige kopie van uw lokale
back-ups in de cloud. Maar ook gegevensverkeer wordt zowel ingaand- als uitgaand
gecontroleerd door onze next generation firewalls. Een vertrouwd gevoel dus. AntiDDoS van Interconnect beschermt uw bedrijfsomgeving en -servers tegen DDoSaanvallen vanaf het internet. Deze dienst detecteert en filtert het ‘malafide’ verkeer,
voordat dit uw netwerk bereikt. Kies voor een IP-VPN om een veilig bedrijfsnetwerk
tussen verschillende vestigingen te creëren.

De voordelen
•
•
•
•
•

Twee eigen, onafhankelijke datacenters
Hoge beschikbaarheid met een SLA en 99,9% uptime garantie
ISO27001, ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd
Effectieve beveiliging, de beste technologie en gecertificeerd personeel
Besparen op infrastructuur, beheerkosten en investering in kennis

Om u te voorzien van de best passende oplossing die tegemoet komt aan uw
wensen en eisen, gaan we graag met u in gesprek voor een maatwerkoplossing.

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten? Neem dan
telefonisch contact met ons op
(073 88 000 00) voor een vrijblijvende
afspraak of mail naar
sales@interconnect.nl.
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