
Informatiebeveiliging is voor bedrijven en instellingen tegenwoordig een actief en continu proces. Een firewall alleen 
is niet meer afdoende om alle beveiligingsrisico’s uit te sluiten. De meeste bedrijven beschikken echter niet over een 
afdeling systeembeheer die 24 uur per dag het netwerk kan bewaken en de ontwikkelingen gaan enorm snel. Het  
actueel houden van kennis op het gebied van de informatiebeveiliging is kostbaar en tijdrovend en een adequate 
24/7 beveiligingsstrategie is noodzakelijk want een succesvolle hack-poging kan grote gevolgen hebben in termen 
van productiviteitsverlies, schade aan systemen, juridische aansprakelijkheid en bedrijfsimago. Om bedrijven en 
instellingen te helpen met hun beveiliging heeft Claranet de dienst Claranet Managed Firewall ontwikkeld; een 
effectief beveiligingsconcept waarbij hardware, expertise en continue bewaking centraal staan.

Internet heeft een keerzijde
Internet is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Vrijwel 
alle organisaties gebruiken het om snel en eenvoudig informatie uit 
te wisselen en met de opkomst van Cloud Computing worden meer 
en meer bedrijfsprocessen afhankelijk van de verbinding naar het 
Internet. De voordelen van het internet zijn dan ook enorm maar er is 
ook een keerzijde. Een continue koppeling van het bedrijfsnetwerk of 
de werkplek met het internet brengt een veiligheidsrisico met zich mee. 
Dit wordt inmiddels door de meeste organisaties in Nederland erkend 
en het overgrote deel van de Nederlandse IT-managers noemt dit een 
potentieel bedrijfsrisico of een bedreiging voor het bedrijf. Organisaties 
zijn inmiddels (af en toe door schade en schande) doordrongen van de 
veiligheidsrisico’s maar worstelen nog met hun beveiligingsbeleid en 
maatregelen.

Maatregelen om een (bedrijfs)netwerk te beveiligen concentreren 
zich meestal op het implementeren van beveiligingssoftware en 
-hardware in de vorm  van firewalls en VPN’s. Vaak ontbreekt daarbij 
het besef dat beveiliging veel méér is dan een technologisch vraagstuk 
alleen. Wanneer een firewall niet regelmatig wordt geactualiseerd 

of werknemers onzorgvuldig omgaan met wachtwoorden of 
encryptiehulpmiddelen, is een organisatie toch enorm kwetsbaar. 
De beveiliging is namelijk zo sterk als de zwakste schakel. 
Informatiebeveiliging is een actief proces en een onbeheerde firewall is 
niet afdoende om beveiligingsrisico’s uit te sluiten. 

Zogenaamde ‘cybercriminelen’ proberen steeds vaker in te 
breken op bedrijfsnetwerken om misbruik te maken van kostbare 
bedrijfsgegevens of bijvoorbeeld processorkracht van het lokale 
platform. De ontwikkelingen gaan echt razendsnel en zijn haast niet 
bij te houden zonder het als primaire taak toe te wijzen binnen de 
organisatie. U kunt uw netwerk daarbij alleen goed beschermen als u 
het 24 uur per dag bewaakt. Die combinatie maakt het een kostbare 
en tijdrovende zaak; het terrein van specialisten.

Managed Firewall
Juniper SRX-serie zorgt voor enterprise netwerkbeveiliging 

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl
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Een succesvolle hackpoging kan enorme gevolgen hebben:
• Productiviteitsverlies: door het herstellen van schade aan programma’s 
en bestanden en het dichten van het beveiligingslek;
• Financiële schade/juridische aansprakelijkheid: indien 
privacygevoelige of vertrouwelijke informatie ontvreemd wordt 
van uw bedrijfsnetwerk kan dit leiden tot juridische procedures en 
schadeclaims;
• Imagoverlies: een succesvolle hack kan (mede onder druk van de  
media) een zorgvuldig opgebouwde reputatie beschadigen richting 
klanten en leveranciers. 

Claranet beschikt met de dienst Claranet Managed Firewall over een  
effectief beveiligingsconcept waarbij de combinatie van hardware, 
expertise en continue bewaking centraal staat en een effectieve 
bescherming biedt in vrijwel elke situatie en netwerkoplossing. 
Deze oplossing is geschikt voor zowel eenvoudige als complexe 
bedrijfsnetwerken en is gebaseerd op de hoogwaardige SRX-serie van 
Juniper Networks.

Juniper Networks, Inc. is fabrikant van high-end routing- en security-
oplossingen, die met name op hun plaats zijn in omgevingen waar 
veel van het netwerk vereist wordt zoals hoge bandbreedtes en 
hoge beschikbaarheid. Het bedrijf is opgericht in 1996 en heeft 
zijn hoofdkantoor in Sunnyvale, Californië. Een Juniper Networks 
high-performance network infrastructuur helpt een beschikbare en 
veilige omgeving te creëren welke bedrijven in staat stelt sneller en 
effectief services en applicaties te implementeren. De producten en 
technologieën van Juniper Networks runnen ‘s werelds grootste en 
meest veeleisende internationale netwerken. Met apparatuur van 
Juniper Networks zijn bedrijven in staat de gecompliceerde netwerken 
van weleer om te bouwen tot een open en flexibel netwerk met een 
hoge performance.

De Juniper SRX-serie is gebaseerd op het hoogwaardige JunOS 
Operating System en geeft een nieuwe Firewall/VPN dimensie in 
operationele eenvoud, betrouwbaarheid, stabiliteit, verbeterde prestaties 
en functionaliteit. De firewalls zijn opgebouwd met vernieuwde 
hardware architectuur, geïntegreerde services en zijn volledig 
schaalbaar naar gelang het netwerk of gebruiker dit eist.

Zoals gezegd is een firewall zonder specialisten en pro-actieve 
monitoring onvoldoende om het hoofd te bieden tegen  
(on)voorziene incidenten. Onze security-specialisten zijn volledig door 
Juniper gecertificeerd voor beheer en support van deze JunOS-
gebasseerde firewalls. Zij verzorgen daarnaast ook zowel het design als 
implementatie van de Managed Firewall, geheel in overeenstemming 
met de wensen en eisen die vanuit een volledige netwerkoplossing 
worden gedefinieerd of passen bij een stand-alone opzet. 

Claranet werkt met vaste contactpersonen en vaste klantenteams 
om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn. Hierdoor krijgen 
onze klanten altijd iemand aan de lijn krijgen die kennis van zaken 
heeft en worden ze daardoor snel worden geholpen. Claranet kent 
maar één supportniveau voor Claranet Managed Firewall, namelijk de 
hoogste waarbij we een pro-actieve 24x7 support verzorgen. Of het 
nu midden in de nacht is of tijdens het weekeinde, onze specialisten 
staan altijd klaar om u de support te geven die bij deze dienst hoort. 
Onze servicedesk weet hoe belangrijk een veilige verbinding voor uw 
organisatie is!

Claranet is uw betrouwbare partner in IT met jarenlange expertise op 
het gebied van (online) werkplekken, security, netwerken, managed 
hosting én cloud. In een complexe wereld die continu verandert, maakt 
Claranet IT begrijpelijk en beheersbaar. 

Claranet is gespecialiseerd in het verzorgen van geïntegreerde IT-
oplossingen op maat voor organisaties waar continuïteit van processen 
afhankelijk is van IT. Met haar dienstverlening ontzorgt Claranet 
organisaties en biedt ze de vereiste beschikbaarheid en flexibiliteit om 
bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen om zo een voorsprong 
in de markt te verkrijgen of uit te bouwen. Voor al diensten geldt: 
veiligheid voor alles! De veiligheid van bedrijfskritische gegevens en 
systemen is de voornaamste zorg. Claranet gaat voor de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidsnormen waardoor klanten zich volledig kunnen 
richten op hun eigen kernactiviteiten.

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl

Voordelen Managed Firewall 
• Enterprise-klasse firewall
• 24x7 support
• Actieve monitoring
• Maximale zekerheid met end-to-end SLA
• Specialisten met de hoogste certificering
• Transparant maandbedrag zonder hoge investering

De oplossing

Juniper Networks

Pro-actieve 24x7 support

Onze servicedesk weet hoe  
belangrijk een veilige verbinding 
voor uw organisatie is!

Certificeringen

“Onze bedrijfscontinuïteit valt of staat bij een goed  
functionerend netwerk. Samen met Claranet kunnen we 
onze continuïteit waarborgen. Claranet is voor ons geen 
leverancier maar een partner.”
 
Paul de Jong, IT Manager SPGPrints

De gevolgen van onvoldoende beveiliging

Juniper SRX-serie

Over Claranet
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