
 

Klantgegevens

Bedrijf: ICTaurus
Sector: Gezondheidszorg
Land: Nederland
Licenties: 3000 - 3500
Producten: Panda Cloud Office Protection
Website: http://www.ictaurus.nl

ICTaurus is in 2001 opgericht. Het bedrijf is  ontstaan vanuit Promedico, een  grote 
Nederlandse leverancier van huisartsen informatiesystemen. Nico de Bie, CEO bij 
ICTaurus,  was daarbij betrokken. Hij besloot zich  niet meer met informatiesystemen 
bezig te houden maar zich  volledig te gaan  richten op de complete automatisering  van 
huisartspraktijken. Hier is ICTaurus groot in geworden.

Momenteel levert ICTaurus een  breed  en  samenhangend  pakket van  IT oplossingen aan 
huisartsenpraktijken. ICTaurus  doet dit met behulp van de nieuwste technologieën 
waaronder oplossingen  in  de vorm  van  lokale systemen, centrale  hosting platformen  en 
managed services. 

“De verschuiving van traditionele naar virtuele systemen is ook bij de 
huisartsenpraktijken zichtbaar, toch wordt voor een gedeelte teruggegrepen op lokale 
apparatuur voor bijvoorbeeld spirometers,  ECG-apparatuur en dermatologiecamera’s. 
Voor zowel de traditionele als de virtuele manier van werken is de oplossing van Panda 
de betere gebleken.”

Daarnaast heeft ICTaurus een tweede segment in  het MKB waar ze bedrijven  van  een 
breed palet aan ICT diensten voorzien en het systeembeheer verzorgen.  

Uitdaging

Vanaf het begin  heeft ICTaurus gekozen  voor McAfee (SaaS). Vanuit de doelgroep waar 
ICTaurus zich op richt, de huisartsenpraktijken, zijn  ze  altijd  op zoek naar ultra veilige 
oplossingen  want juist de gegevens van de huisartsen  moeten  te allen tijde beschermd 
zijn. Alle mogelijke manieren  waarop mensen bij die gegevens kunnen moeten 
afgeschermd worden.

“Onze klanten verwachten van ons de beste anti-virus/spyware oplossing met de 
hoogste vorm van beveiliging die mogelijk is”

De laatste jaren  kreeg  ICTaurus echter steeds vaker klachten over traagheid. Ook 
merkten ze dat McAfee onvoldoende detecteerde en  hadden ze last van de trage site 
waarmee het beheer van de licenties en instellingen gedaan werd. 

ICTaurus concludeerde dat McAfee erg ingreep op systeemprocessen waardoor de 
systemen trager werden.  Dit was voor ICTaurus de reden voor een uitgebreid  onderzoek 
naar een alternatief product. 

“Eind 2010 zijn onze ingenieurs begonnen met het onderzoek.  Alle bekende en ook 
relatief onbekende anti-virus/spyware oplossingen zijn in een maandenlang onderzoek 
getest en onderzocht. Uiteindelijk is Cloud Office Protection van Panda Security het 
beste uit de bus gekomen.  We zijn halverwege 2011 gestart met het omzetten van de 
McAfee licenties naar Panda Security.” 

Uitdagingen en Oplossingen

De uitdaging

• Ultra veilige bescherming bieden aan 
huisartsenpraktijken met zo min mogelijke 
impact op de systeemprocessen

De oplossingen

• Panda Cloud Office Protection
• Panda Cloud Partner Center

De resultaten

• Verbeterde systeem prestaties
• Betere bescherming
• Eenvoudiger licentiebeheer

“Het verbeteren van de systeemperformance betekent voor onze klanten, dat ze 
meer tijd en aandacht aan de patiënt kunnen besteden.”

Martijn van Westerneng, Business Development Manager
                        ICTaurus B.V
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Panda Cloud Office Protection

Panda Cloud Office Protection is de 
beveiligingsoplossing voor PC's, laptops en 
servers, gebaseerd op het Software as a 
Service (SaaS) model.

Het verlost bedrijven van het beheer en 
de operationele kosten die kenmerkend zijn 
voor traditionele beveiligingsoplossingen. Het 
stelt bedrijven in staat de beveiliging te 
vergeten.

Panda Cloud Office Protection garandeert 
een maximale, hands-free en 
ononderbroken bescherming in real-
time tegen alle vormen van malware 
en aanvallen op het netwerk. 

Door het verschuiven van het security 
management naar de cloud kan 
het onmiddellijk worden opgestart en op 
transparante wijze worden bijgewerkt. Dit 
alles terwijl de webconsole voor een uiterst 
eenvoudig beheer zorgt, vanaf elke locatie en 
op elk moment.

Waarom Panda Cloud Office 
Protection?
- Minimaliseert operationele kosten.
- Minimaliseert het verbruik van hulpbronnen.
- Gemakkelijk te gebruiken, eenvoudig te 
beheren.
- Bespaart tijd.
- Verbetert risicomanagement.
- Versterkt de naleving van de veiligheid  
regelgeving.
- Minimale technische kennis vereist. 
- Altijd verbonden en up-to-date

Evaluatie

De belangrijkste voordelen  van Panda Cloud  Office Protection  voor de klanten  van 
ICTaurus zijn:

‣ De systeem prestaties
‣ De geringe impact op beheerprocessen
‣ De detectiegraad

“De detectiegraad van Panda Cloud Office Protection is niet direct zichtbaar maar wel 
het gevoel dat daarbij gecreëerd wordt. De test die wij hebben uitgevoerd is daar op 
gericht en wij zijn hier zeer over te spreken. Onze conclusie: betere bescherming” 

Wat ICTaurus vooral opvalt aan  de managed omgeving,  het Panda Cloud Partner 
Center, is dat die omgeving  sneller werkt en  overzichtelijker is. Hierdoor kan  een 
groot gedeelte van de implementatie van te voren  gedaan  worden.  Op deze manier 
kan ICTaurus voordat ze naar een klus gaan een  omgeving inrichten voor een klant en 
de licenties op locatie activeren. 

Ook het beheer op afstand wordt door de systeem  engineers en  de administratie van 
ICTaurus als een welkome tool ontvangen. ICTaurus kan direct zien  hoeveel licenties 
actief zijn, welke wellicht niet voldoende gebruikt worden  en ook hoeveel er in 
omloop bij de klant zijn. Dit zorgt ervoor dat de facturen van  de juiste informatie 
voorzien kunnen worden.  

“De klant is niet meer zelf verantwoordelijk  voor de licenties. Dit wordt compleet bij 
ons neergelegd waardoor wij een overall pakket aan de klant kunnen aanbieden en 
de klant volledig uit de wind kunnen houden qua beheer en ondersteuning van 
activiteiten waar de klant zich eigenlijk niet mee bezig wil houden.”

Wat op voorhand ook een erg  welkom hulpmiddel is gebleken, is de dertig dagen 
trial waardoor klanten  al overtuigd werden en automatisch kozen  voor Panda Cloud 
Office Protection. 

“Ondanks  dat de McAfee licenties doorlopen, wordt er door onze klanten al gekozen 
voor de Panda licenties omdat daardoor bijvoorbeeld de spreekuren soepeler 
verlopen.”

“De snelle reactie van de ontwikkelaars van het Panda team valt op. Er wordt 
goed meegedacht, ze staan snel paraat en denken met je mee om eventuele 
problemen goed op te kunnen lossen”.

Edwin Steensma
                        ICTaurus B.V.
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