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In de wolken
met Insign.it
In de cloud werken of toch niet. Je IT als dienst afnemen of alles zelf op locatie hebben. Het zijn de vragen waar veel
ondernemers mee worstelen. Uit vrees de verkeerde keuze te maken, wordt vaak geen keuze gemaakt en te lang
doorgemodderd met verouderde IT-oplossingen. Niet nodig.

Steeds meer bedrijven zien de
voordelen van werken in de cloud,
is de ervaring van Insign.it. “Als je
ziet hoe veilig werken in de cloud inmiddels
is en hoe het beheer verloopt, mogen wij
stellen dat wij onze klanten geheel ontzorgen.
Bovendien: er is niet één cloudoplossing. Je
hebt public, private en hybride oplossingen.
Die laatste is de combinatie van de eerste twee
en kom je steeds vaker tegen. Wij adviseren
onze klanten over deze drie varianten”, aldus
commercieel directeur Peter van der Gun.

omdat beheer en beschikbaarheid van data en
applicaties in de cloud perfect geregeld zijn.
Peter van der Gun: “Klanten stellen terecht
strenge eisen aan hoe met hun gegevens wordt
omgegaan. Zij vragen zich terecht af: wie
kunnen er bij mijn data en hoe is dat beveiligd.
Wij kunnen perfecte beschikbaarheid en
beveiliging garanderen. Van ons wordt geëist
dat we zorgvuldig met data en zaken als
wachtwoorden omgaan. De certificaties voor
ISO 9001 en 27001 bepalen ons professionele
niveau.”

WIE KAN ERBIJ?

MELDPLICHT DATALEKKEN

Organisaties vinden het kiezen van de juiste
cloud-oplossing lastig. Daarom adviseert
Insign.it, gespecialiseerd in het ontwerpen,
leveren, implementeren en beheren van
high-available IT-infrastructuren en
hoogwaardig IT-dienstverlener op het gebied
van Workspace, Security, Cloud, Datacenter
en Managed Services, om eerst te bepalen
welke softwareapplicaties je wel en niet in de
cloud wilt plaatsen. De tendens is om steeds
meer in de cloud te plaatsen, maar er zijn
ook bedrijven die beheer en hardware liever
in eigen huis houden. Insign.it verwacht
dat de laatste groep in aantal gaat afnemen,

Die professionaliteit is ook belangrijk in het
licht van de nieuwe meldplicht datalekken die
sinds 1 januari dit jaar voor elke onderneming
geldt. Datalekken is een van de grootste
nieuwe bedreigingen. Wie heeft wat gedaan, is
de hamvraag als er data zijn gelekt. Vandaar
dat Insign.it, vooruitlopend op de invoering
van de wet, een dienst ontwikkelde om zijn
klanten te helpen om aan deze wettelijk
verplichte meldplicht te kunnen voldoen.
Voorbeeld: een USB-stick past op elke laptop
en als er gevoelige data op die stick staan, dan
wil je dat weten. En kunnen traceren wie wat
heeft gedaan als iets uitlekt.
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PILOT
De nieuwe dienst past in de Insign-gedachte van
ontzorgen. Veel organisaties weten wel van het
bestaan van de wet, maar zien de impact van
datalekken niet. Terwijl daar boetes op staan
van percentages van je omzet, tot maximaal
acht ton. “Voor veel bedrijven is datalekken
een ver-van-mijn-bed-show. Maar als gevoelige
informatie op straat komt te liggen, is dat killing
voor je business. Veel bedrijven moeten qua
privacy aan specifieke eisen voldoen. Aan ons om
dat betaalbaar te houden. Daartoe onze nieuwe
dienstverlening, waarmee we deze maand een
eerste pilot starten en er later meer volgen.”

BEWUST ZIJN VAN GEVAREN
Datalekken, het gebeurt dagelijks. Het is een
grote misvatting dat het jou niet gebeurt omdat
je een goede firewall hebt. “Je moet je als bedrijf
bewust zijn van de gevaren van internet. Zeker als
je al je informatie en data in de cloud hebt staan.
Het grootste risico is namelijk niet de cloud maar
de mensen. Vaak onbewust. Dan kun je technisch
wel alles geregeld hebben, maar bewustwording
regel je niet. Die moet je prikkelen.”  
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