“ Telenet heeft topingenieurs in huis
waarmee onze specialisten
echt kunnen praten.”
Arnaud de Prelle, Head of IT Infrastructure

Uitdagingen

Oplossingen

Voordelen

Extreme beveiliging en
betrouwbaarheid noodzakelijk
Wereldwijd toenemend
probleem van cyberattacks
en malware

Check Point
FireEye
Partner met doorgedreven
securitykennis

End-to-endbeveiliging
Snelle 24/7 business support
Advies bij implementatie,
onderhoud en evaluatie
Persoonlijke dienstverlening
met grote betrokkenheid

Telenet helpt Keytrade Bank met
waterdichte beveiliging en connectiviteit
Keytrade Bank is een zuivere online bank, zonder fysieke kantoren. “Informatica
problemen zouden voor ons catastrofaal zijn,” zegt Arnaud de Prelle, Head of IT
Infrastructure. “We focussen dan ook heel hard op beveiliging en betrouwbaarheid.”
Arnaud de Prelle: “Om de goede werking van onze

een nieuwe verbinding bij, voor de synchronisatie van
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seconde kunnen halen.

partner die op hetzelfde, hoge niveau zit. Telenet
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Complementaire producten

Check Point en FireEye, maar adviseert ons ook bij

Voor de beveiliging van zijn systemen koos Keytrade
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Bank onder meer voor Check Point en FireEye. “Zoals

Flexibele bandbreedte

gebruikelijk in de financiële sector werken we met
meerdere vendors en producten”, legt Security Officer
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Gunther Penne uit. “Moest één product een bepaald

zorgd voor een betrouwbare verbinding tussen de

probleem niet detecteren, dan zijn er nog andere die

verschillende datacenters. De lijn biedt een optimale

het wel kunnen. Met Check Point hebben we veel

beschikbaarheid. Over enkele maanden komt er nog

ervaring. Het product heeft zichzelf ruim bewezen,

“ Dankzij Telenet en hun partners,
Check Point en FireEye, bereiken
we een hoger niveau van security.”
Gunther Penne, Security Officer

is gemakkelijk aan te leren en heel stabiel. Maar omdat
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cyberattacks en malware in het algemeen een groei-

Gunther Penne: “Omdat we veel kennis in huis

end probleem zijn, vonden we het noodzakelijk om ook

hebben, kunnen we de meeste problemen zelf
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FireEye vullen elkaar goed aan. Door de combinatie van
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Proof-of-concept
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betrokken zijn.”

Over Keytrade Bank
Keytrade Bank werd in 1998 opgericht door Jean en José Zurstrassen en
Grégoire de Streel, de stichters van Skynet. De online bank heeft vandaag
vestigingen in Brussel, Luxemburg en Zwitserland. Keytrade Bank telt
200 000 klanten en 130 medewerkers.
www.keytrade.be
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