“Nu hebben we een volwaardige
oplossing die de beveiliging van
onze gegevens garandeert.”
Franky Goethals, Manager Infrastructure & Security
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Partena kiest voor
tweelaagsbeveiliging van Telenet
Hoe kan je uiterst confidentiële klantengegevens optimaal beschermen en tegelijk
je kosten onder controle houden? Voor Franky Goethals, Manager Infrastructure
& Security bij Partena, en zijn team was het een van de grote uitdagingen bij de
vernieuwing van de IT-infrastructuur.
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Voor de uitrol zijn Partena en Telenet in dialoog gegaan en hebben ze samen een oplossing uitgewerkt.

Tweelaagsbeveiliging
met F5 en CheckPoint
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Over Partena
Partena is een geïntegreerde dienstengroep die onder meer bestaat
uit een erkend sociaal secretariaat, een ondernemingsloket, een
kinderbijslagfonds en een ziekenfonds. De groep kan rekenen op zo’n
1600 medewerkers, verspreid over een 40-tal kantoren in heel België.
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