ONDERNEMER HENK DIJKSMA:
“HET UITBESTEDEN VAN SECURITY KOST MINDER DAN EEN HACK.”

Sinds twee jaar heeft Henk Dijksma, eigenaar van Dijksma Koudetechniek, het beheer van zijn
netwerk- en securityomgeving uitbesteed aan aaZoo. Dijksma Koudetechniek is gespecialiseerd in
koeltechnische installaties voor onder andere de agrarische sector, fruitteelt en visindustrie en is
werkzaam in West-Europa. Ook biedt het bedrijf totaaloplossingen op het gebied van airconditioning
en elektrotechniek. In dit interview vertelt Henk over de samenwerking met aaZoo en de keuze voor
Cisco Meraki.

Focus behouden op industriële automatisering
Gedreven door een beveiligingsvraagstuk ging Henk twee jaar geleden op zoek naar een nieuwe
oplossing voor de netwerkomgeving. “In ons netwerk zat redelijk wat apparatuur die aan het
verouderen was en tegelijkertijd zag ik dat cybercrime zich steeds verder ontwikkelt”, vertelt hij. “Ik
wilde graag een Cisco-oplossing en daarom ben ik een partij in de buurt gaan zoeken die dit kon
leveren en beheren. Zo kwam ik bij aaZoo uit. Het beheer van ons netwerk hebben we altijd zelf
gedaan. IT is een hobby van mij en we hebben ook programmeurs in dienst voor onze
koelinstallaties, maar het kostte teveel tijd. Omdat ik vind dat we onze tijd beter kunnen besteden
aan zaken die direct bijdragen aan het bedrijf, zoals industriële automatisering, wilde ik het beheer
graag uitbesteden. Bovendien merk je op het gebied van veiligheid ook dat als je het zelf moet doen,
je continu achter de feiten aanloopt. aaZoo adviseerde ons daarom om over te gaan op Cisco
Meraki.”

Security: voorkomen is beter dan genezen
In alle componenten van Cisco Meraki, zoals firewalls, switches en routers, is security volledig
geïntegreerd. “Op het gebied van security waren er nog geen problemen, maar de firewalls en
switches waren verouderd”, vertelt Henk. “Je gaat niet zitten wachten tot je gehackt wordt, dus hier
wilden we graag een oplossing voor vinden. Met Cisco Meraki in combinatie met Cisco Umbrella
hebben we alles in één keer gedaan. Het netwerk is vernieuwd én veilig en het beheer hebben we
uitbesteed aan aaZoo. In eerste instantie ging ik er vanuit ging dat we zelf nieuwe
netwerkapparatuur aan zouden schaffen, maar we nemen nu alles af als een dienst. De apparatuur
is geleased, dus als er iets kapotgaat, wordt het omgeruild. Hier hebben we dus ook geen omkijken
meer naar.”
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Vakkennis en volledig ontzorgd
De belangrijkste reden dat Henk samenwerkt met aaZoo, is dat hij nu volledig ontzorgd wordt. “Ik
weet zelf ook veel over IT, dus een slap verhaal prik ik zo doorheen”, legt hij uit. “Bij aaZoo merk je
dat ze weten waar ze over praten en dat ze verstand hebben van het product. Hierdoor word ik echt
ontzorgd en dat vind ik het belangrijkste pluspunt aan de samenwerking. Bij aaZoo hebben we de
vraag neergelegd wat we moesten doen om hier een veilige omgeving te creëren en daarin zijn we
goed geadviseerd. Als ondernemer worstel je altijd met verschillende vraagstukken en security is er
daar één van. Ik adviseer regelmatig andere ondernemers contact op te nemen met aaZoo en niet
zelf te gaan knutselen. Het is voor sommigen misschien wennen om hier extra geld aan uit te geven,
maar een hack kost altijd meer.”
Bent u ook op zoek naar een kennispartner voor een betrouwbaar en veilig netwerk? Neem dan
gerust contact met ons op.
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