Telindus Nederland neemt ION-IP over en versterkt zijn positie op
de groeiende markt van Managed Security Services
Utrecht, 27 maart 2018 – Telindus Nederland kondigt de overname aan van
Managed Security Provider ION-IP. Hiermee breidt Telindus haar dienstenportfolio
en expertise inzake security verder uit en wordt de groei op de markt van Managed
Security Services versneld. De overname van ION-IP past perfect in de ambitie van
Telindus om klanten een volledig dienstenportfolio te bieden, van ontwerp van de
infrastructuur tot Managed Services. Met deze overname creëert Telindus Nederland
een ijzersterk Managed Security Services aanbod, waardoor klanten op
securitygebied volledig worden ontzorgd.
Security uitbesteden
Met de toegenomen complexiteit binnen het IT-landschap, is het verdedigen van de
infrastructuur en het vervolgens monitoren en up-to-date houden van de oplossingen
een specialistische en tijdrovende dagtaak geworden. Uit onderzoek van Telindus
onder 266 IT-beslissers blijkt dan ook dat 46 procent van de organisaties de
komende drie jaar op het gebied van IT-security steeds meer gaan uitbesteden. Met
de overname van ION-IP speelt Telindus direct in op deze ontwikkeling.
ION-IP, gevestigd in Veenendaal, telt ruim twintig security- en performance-experts
en heeft klanten in de zakelijke dienstverlening, telecom, financiële, zorg- en
overheidsmarkt. ION-IP onderscheidt zich door haar unieke Point of Controlbenadering, door op één centrale plaats de security en performance policies af te
dwingen op verkeersstromen. De organisatie heeft zowel de Platinum Partnerstatus
van Palo Alto Networks als de Guardian en Gold Partnerstatus van F5 Networks. In
de 28 jaren van haar bestaan, is ION-IP de laatste jaren sterk gegroeid door haar
strategie te richten op het volledig managed aanbieden van security en application
performance-oplossingen. Deze succesvolle strategie zal onder de vleugels van
Telindus geheel worden doorgezet, waarmee de relaties van Telindus direct toegang
krijgen tot deze dienstverlening. Anderzijds brengen de IT-infrastructuurkennis en het
SOC van Telindus, nieuwe mogelijkheden voor ION-IP om haar klanten meer end-toend diensten te kunnen bieden.
Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: “Na vele jaren intensief
samenwerken, ben ik zeer enthousiast over de overname van ION-IP, een bedrijf met
een team van specialisten op het gebied van IT-security en application performance
op het hoogste niveau. De ambitie van Telindus is om voor onze klanten te fungeren
als een one-stop-shop voor hun infrastructuur en met de overname van ION-IP
zetten we daarin een belangrijke stap. Daarnaast sluit de overname naadloos aan bij
onze focus op Security en Managed Security Services en is het een logische stap na
de start van Davinsi Labs Nederland. Dankzij de versterking van onze organisatie
met ION-IP kunnen wij vanaf vandaag een sterk Managed Security-aanbod bieden

en IT-afdelingen verder ontzorgen.”
Mark-Jan Wolfswinkel, Managing Director bij ION-IP: “Ik ben bijzonder verheugd over
deze nieuwe fase die we als ION-IP ingaan. De samenwerking met Telindus is al
jaren een succes. De bundeling van kennis en expertise van ION-IP, Telindus en
Davinsi Labs gaat leiden tot een unieke waardepropositie voor de klanten. Ik kijk er
naar uit om met ons team deel uit te maken van deze sterke combinatie. De
overname gaat daarnaast deuren openen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze
medewerkers, met mooie multidisciplinaire projecten in het verschiet.”
De financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.
---------------Over Telindus
Telindus gelooft dat iedere IT-infrastructuur dé business innovator kan zijn. Telindus helpt klanten om
hun infrastructuur zo in te richten dat de business kan floreren. Dankzij de solide en onafhankelijke
organisatie met ruim 30 jaar ervaring is Telindus continu in staat te investeren in de meest innovatieve
technologieën waarmee de klanten voorop blijven lopen. Als onafhankelijk specialist op het gebied
van access, datacenter, connectivity, security, cloud en services, heeft Telindus alle kennis en
disciplines in huis om toonaangevende end-to-end infrastructuuroplossingen te bouwen, onderhouden
en beheren. Telindus is een belangrijke partner voor haar klanten en het aanspreekpunt voor een
compleet eindresultaat.
Telindus, onderdeel van Proximus en zusterbedrijf van Davinsi Labs, heeft strategische partnerships
met belangrijke virtualisatie-, netwerk-, storage-, backup-, telecom- en securityleveranciers als Ciena,
Cisco, Juniper Networks, Dell EMC, NetApp, VMware, CommVault, Quantum, Nutanix, Infinera en
VCE. Daarnaast beschikt de organisatie over een geavanceerd Inspiration Center, waar innovatie
centraal staat en de nieuwste technologieën live gedemonstreerd worden. Voor meer informatie
bezoek www.telindus.nl of volg Telindus via twitter.com/telindus_NL
Over ION-IP
ION-IP heeft zich als doel gesteld de digitale wereld veiliger te maken met haar oplossingen en
diensten. Als Managed Security Provider is ION-IP kennisleider op het gebied van security. ION-IP
ziet het als haar taak om het securitybewustzijn van organisaties te vergroten en hen te helpen bij het
continu beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Performance en beveiliging staan vaak haaks op elkaar. Het is de ambitie van ION-IP voor klanten dé
partner te zijn in dit lastige vraagstuk en hen te helpen de security te waarborgen, zonder dat dit
afbreuk doet aan de snelheid en flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Immers, in de huidige application
economy is een veilige en optimaal werkende ICT-infrastructuur cruciaal. Door de mix van
legacysystemen en nieuwe technologieën wordt dit echter steeds complexer. Als specialist op het
gebied van secure application performance helpt ION-IP haar klanten bij het maken van de juiste
keuzes. “ION-IP is commited to secure performance.”
Met haar pragmatische aanpak, flexibiliteit en betrokkenheid ontzorgt ION-IP vele organisaties in de
zakelijke dienstverlening, de zorg en de overheid. ION-IP werkt met best-in-class technologieën, door
strategische partnerships met F5 Networks, Palo Alto Networks, ExtraHop Networks, WhiteHat
Security, CA Technologies, CyberArk en Gemalto. Voor meer informatie bezoek www.ionip.com of
volg ION-IP via https://www.linkedin.com/company/ion-ip/.
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