SLOTENEXPERT MEIJERING LOOPT MET
SECURITY VAN AAZOO VOOROP IN DE MARKT.

Als elektromechanisch beveiligingsbedrijf is Slotenexpert Meijering gespecialiseerd in de beveiliging
van onder meer bedrijfspanden en (semi-)overheidsgebouwen. Sloten die geplaatst worden,
worden regelmatig gekoppeld aan alarm-, brand- en gebouwbeheersystemen. Om naast de fysieke
beveiliging die het bedrijf waarborgt ook de security aan de achterkant goed voor elkaar te hebben,
schakelde Freek Meijering aaZoo in. In dit interview vertelt hij over de keuze voor Cisco Meraki en
Umbrella en de samenwerking met aaZoo.

Klaar voor de toekomst met een veilig netwerk
Slotenexpert Meijering combineert het ambachtelijke vak van slotenmaker met elektronica. “De
afgelopen jaren is dit steeds verder gegaan”, vertelt Freek. “De projecten worden groter en we doen
bijvoorbeeld veel voor de financiële sector en de overheid. Net als andere bedrijven krijgen ook wij
steeds meer met data te maken. Ons pand voldoet aan allerlei beveiligingseisen, maar de
achterkant wordt door deze ontwikkeling ook steeds belangrijker. Binnen onze branche zijn er nog
geen specifieke eisen voor netwerk- en databeveiliging, maar dat wilde ik graag voor zijn. Ik vind het
belangrijk om aan onze opdrachtgevers te kunnen laten zien dat we alles perfect voor elkaar
hebben. Via een gemeenschappelijke kennis ben hiervoor ik bij aaZoo terecht gekomen. Vanuit ons
eigen bedrijf weet ik dat beveiliging om vertrouwen draait en dat je een klik met iemand moet
hebben. Die was er al snel!”

Beheer netwerk- en securityomgeving uitbesteed
Om de kans op een inbraak zo klein mogelijk te maken en het netwerk goed te beveiligen,
adviseerde aaZoo om over te stappen op Cisco Meraki in combinatie met Cisco Umbrella. Freek: “In
de keuze voor Cisco heb ik me volledig door aaZoo laten leiden. Wij zijn de specialist in hang- en
sluitwerk en dit is waar aaZoo goed in is. Net als wij verzamelt aaZoo partners om zich heen en dat
spreekt me aan. Je moet doen waar je goed in bent. Dat is ook de reden dat we het beheer van de
nieuwe omgeving uitbesteed hebben. Ik kan er zelf wel in rond gaan hangen, maar op dat gebied wil
ik juist ontzorgd worden.”
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Beveiliging voor elkaar
Het gevoel van veiligheid is voor Freek het belangrijkste resultaat van de samenwerking. “We
worden regelmatig voor cybersecurityprojecten benaderd, denk aan de fysieke beveiliging van
datacenters, en dat zet je aan het denken. Dan wil je het zelf ook allemaal goed geregeld hebben.
Voor mezelf heb ik nu het idee dat we de beveiliging zowel aan de voor- als achterdeur voor elkaar
hebben. Alles sluit op elkaar aan. Het gevoel dat je problemen voor bent, zorgt er ook voor dat je
bedrijfszekerder kunt ondernemen”, besluit Freek.
Bent u ook op zoek naar een kennispartner voor een betrouwbaar en veilig netwerk? Neem dan
gerust contact met ons op. Het is ook mogelijk om deze oplossing te financieren tegen 0% rente
voor een vast bedrag per maand.
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