Persbericht
Tobania bouwt threat resilience tegen cyberattacks en uitval
Security & Infrastructure Services business unit voert nieuwe koers onder nieuw management
Brussel, 7 maart 2017 – Vandaag stelt Tobania, toonaangevend ICT-speler op de Belgische markt, de
nieuwe visie van zijn Security & Infrastructure Services business unit voor. De unit voert een hervormde,
toekomstgerichte koers onder een nieuw management. ‘We build threat resilience’ staat voor een
innovatieve, servicegerichte strategie waarbij de Security & Infrastructure Services business unit zich
opwerpt als een langetermijnpartner die elke bedreiging van de operationele activiteit bij de klant
vakkundig voorkomt. “De Belgische markt is klaar voor een dergelijke proactieve aanpak”, aldus business
unit manager Wim Kretzers en security services manager Philippe Michiels.
Om deze nieuwe visie uit te tekenen combineerde Wim Kretzers zijn negen jaar commerciële ervaring,
waarvan zes bij een grote Europese speler op de ICT-markt, met de meer dan vijftien jaren technische
ervaring van Philippe Michiels bij een ander ICT-zwaargewicht.
We build threat resilience
De ‘we build threat resilience’-visie is opgebouwd met een duidelijke focus op de markt, waarin een
voelbare switch van CAPEX (investering in vernieuwingsprojecten) naar OPEX (exploitatiemodellen)
plaatsvindt. In essentie spitst Tobania’s Security & Infrastructure Services business unit zich toe op het
voorkomen van alle bedreigingen voor de operationele activiteiten die gerelateerd zijn aan cybersecurity
en infrastructure. Dat houdt zowel het vermijden van downtime in, als de beveiliging van kritische data en
assets.
Het aanbod van de nieuwe unit steunt op twee pijlers:
-

Cyber Defence Program: een partnership gebaseerd op risk management en slimme
investeringen. In een markt die overstelpt wordt door diverse oplossingen, beperkt Tobania
zich niet tot de implementatie van de meest prominente technologie. De security professionals
helpen de strategie bepalen door te onderzoeken welke investering het beste aansluit op de
specifieke beveiligingsrisico’s en -behoeften van de businessomgeving en bieden de bijhorende
oplossing vervolgens als dienst aan.

-

Managed Cloud Program: om zijn klanten klaar te stomen voor de onvermijdelijke shift naar
een volledige cloudomgeving biedt Tobania een portfolio aan van private, hybrid en publiccloudmanaged services.

De gecombineerde expertise van meer dan 30 consultants die binnen de unit actief zijn, biedt het hoofd
aan de vaak complexe uitdagingen op het terrein van Security en Infrastructure. Zij staan ook in voor de
soepele werking van de geïmplementeerde oplossingen.
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Vanuit deze nieuwe visie differentieert Tobania’s Security & Infrastructure Services business unit zich
voortaan met vijf USP’s: proactiviteit, innovatie, SLA (Service-Level Agreement)-gedrevenheid, een flexibel
dienstenmodel en gecertificeerde experts.
Voor de technologische onderbouw van de nieuwe diensten selecteerde Tobania een aantal kwalitatieve en
vooruitstrevende key partners.
“We geloven dat de Belgische markt klaar is voor innovatieve cloud -security vanuit een servicestrategie.
We voelen ook dat er nood is aan een partnership op maat, waarbij we ons ertoe verbinden onze service
dag na dag te verbeteren. Zo behalen we een hoge score op klantentevredenheid en dragen we bij tot de
groei van onze klanten”, zegt Wim Kretzers.
“We willen niet de zoveelste integrator of managed services-aanbieder zijn, maar ons opwerpen als
voortrekker in Security en Infrastructure en ons profileren als een betrouwbare partner die garant staat
voor een proactieve relatie”, voegt Philippe Michiels daaraan toe.
“Onze doelstellingen? Tegen 2021 ambiëren we als innovatieve speler een plaatsje in de top 3 van de
Security & Infrastructure dienstverleners op de Belgische markt. We willen dat bereiken met een
uitmuntende dienstverlening, waarin de klantenervaring een zeer grote rol speelt!”, besluit Wim Kretzers ,
business unit manager van Tobania’s Security & Infrastructure Services.

Over Tobania
Tobania is een volwaardige IT-systeemintegrator gespecialiseerd in de
digitalisering van bedrijven en overheden. Het bedrijf is een
totaalaanbieder in ‘front-end enterprise’-oplossingen, gaande van het
bouwen en implementeren van platformoplossingen tot maatwerk
alsook integratie van complexe IT-toepassingen. Naast analyse,
ontwikkeling en testing biedt Tobania eigen specifieke
softwareoplossingen aan in onder meer web development en
personeelsplanning. Aanvullend bieden we ook hybride infrastructuur,
security, beheersoplossingen en alle nodige support aan, en dit vanuit
één organisatie. Tobania levert al deze diensten en oplossingen door
samen te werken met meer dan 650 IT-specialisten en consultants en
behaalde daarmee een omzet van 65 miljoen euro in 2016.
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