Persbericht

Distributeur Kappa Data breidt het portfolio uit met Arcserve
producten om organisaties te adviseren bij gegarandeerde
ransomeware vrije Backup en DR oplossingen

De Pinte, 12 October 2020

Arcserve, leverancier van gegevens- en ransomwarebescherming, heeft de toonaangevende ITbeveiligingsspecialist Kappa Data benoemd tot value added distributeur voor de Benelux.
Kappa Data levert ruim 20 jaar IT-beveiligingsexpertise aan de Benelux markt. Value added partners
krijgen hiermee toegang tot de enige geïntegreerde oplossing voor cybersecurity en
databescherming op de markt. Oplossingen die nodig zijn om data te beschermen en ransomware te
bestrijden.
•

Door samen te werken met Kappa Data krijgen value added partners in het Benelux-kanaal
de mogelijkheid om hun gebruikers de beste geïntegreerde ransomware oplossingen voor
gegevensbescherming en disaster recovery aan te bieden.

"De kwalitatieve oplossingen van Arcserve zijn toonaangevend in de branche als het gaat om het
voorkomen van ransomware, dus het is niet meer dan normaal dat wij met hen samenwerken." zegt
Patrick Casteels, managing partner bij Kappa Data. “Bedrijven in de Benelux hebben momenteel te
maken met een reeks steeds complexer wordende cyberdreigingen, naast de voor de hand liggende
economische uitdagingen waarmee de IT-industrie en daarbuiten te maken heeft. De betrouwbare,
kosteneffectieve, alles-in-één oplossingen voor gegevensbescherming die Arcserve biedt, zullen onze
klanten helpen deze relevante uitdagingen het hoofd te bieden."
Uit een recent onderzoek van Arcserve onder bijna 2.000 consumenten wereldwijd bleek dat 59%
van de consumenten wereldwijd waarschijnlijk geen zaken zouden doen met een organisatie die het
afgelopen jaar een cyberaanval heeft doorgemaakt. Arcserve heeft onlangs zijn alliantie met
Sophos, cyberbeveiligingsprovider, uitgebreid om AI-gedreven anti-ransomware- en
gegevensbeschermingsoplossingen aan te bieden voor on-premise, cloud- en SaaS-gebaseerde
workloads: Arcserve Cloud Backup voor Office 365 en Arcserve Unified Data Protection (UDP) Cloud
Hybrid Beveiligd door Sophos.
"Arcserve blijft 100% toegewijd aan het kanaal, dus het hebben van de juiste distributeur is
essentieel voor ons bedrijfsmodel." zegt Mick Bradley, VP EMEA bij Arcserve. “Ik ben ervan overtuigd
dat de samenwerking met Kappa Data een belangrijke stap vormt om bedrijven in de Benelux te
helpen om de dreiging van ransomware te verminderen, en tegelijk een perfecte aanvulling zal zijn
op ons bestaand kanaal in de regio. De gerespecteerde positie van Kappa Data, de lokale expert in
KMO- en Enterprise markten en de jarenlange ervaring in het leveren van beveiligingsoplossingen in
samenwerking met Sophos, maken dat deze samenwerking voor ons een voor de hand liggende
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keuze is. Samen zijn we er trots op deel uit te maken van een ecosysteem dat de hoogst mogelijke
beschikbaarheid en veiligheid kan bieden aan bedrijven in de Benelux."
Wilt u meer weten, of Arcserve partner worden: https://www.arcserve.com/partners/
Arcserve volgen:
• Blog
• Twitter
• LinkedIn
Over Arcserve
Arcserve biedt organisaties die behoefte hebben aan volledige gegevensbescherming uitzonderlijke
oplossingen aan die de waardevolle digitale bedrijfsactiva beschermen. Arcserve, opgericht in 1983,
is 's werelds meest ervaren leverancier van datamangment oplossingen die meerdere generaties ITinfrastructuren beschermt met applicaties en systemen op elke locatie, on premise en in de cloud.
Organisaties in meer dan 150 landen over de hele wereld vertrouwen op Arcserve's zeer efficiënte,
geïntegreerde technologieën en expertise om het risico van gegevensverlies en langdurige uitval te
elimineren; terwijl de kosten en complexiteit van het maken van back-ups en het herstellen van
gegevens met tot wel 50 procent worden verminderd. Arcserve heeft zijn hoofdkantoor in
Minneapolis, Minnesota en is aanwezig op verschillende locaties over de hele wereld. Ontdek meer
op www.arcserve.com en volg @Arcserve op Twitter.
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Over Kappa Data – Value-Added distributeur in Network, Security en IoT oplossingen
Kappa Data is een value added distributeur die een compleet portfolio van IoT-, netwerk- en
gegevensbeschermingsoplossingen biedt voor Enterprise- en KMO-omgevingen. Via partners biedt
Kappa Data eindklanten oplossingen voor connectiviteit, monitoring, beheer en
gegevensbescherming. Ontdek meer op www.kappadata.eu en volg Kappa Data op Linkedin.
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