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Benut de kansen van vandaag. 
Voor groei van morgen.

Volgens de voorspellingen zal in 2020 in de 
branche van managed beveiligingsservices 
29,9 miljard dollar omgaan, met over de komende 
vijf jaar een cumulatief jaarlijks groeipercentage 
van 15,8 % *. Dat betekent dat dit een ideaal 
moment is om partners en klanten de meest 
geteste en bekroonde beveiliging aan te bieden als** 
managed service.

Het MSP-programma van Kaspersky Lab is 
speciaal opgezet voor partners die hun aanbod 
van managed services in cyberbeveiliging 
willen uitbreiden zonder extra administratieve 
overheadkosten of andere kosten op te lopen.

Van fysieke en mobiele infrastructuren tot 
gevirtualiseerde omgevingen, het uitgebreide 

* Allied Marketing Services: Global Managed Security Services Market — 
2013-2020

** In 2015 nam Kaspersky Lab deel aan 94 onafhankelijke tests en beoordelingen. 
Onze producten eindigden 60 keer op de eerste plaats en 77 keer in de top 
drie. Meer informatie vind je hier

portfolio van Kaspersky Lab kan on premise of 
vanuit de cloud worden geleverd. Het Kaspersky 
Lab MSP Partnerprogramma is erop gericht om 
MSP's te helpen hun omzet te verhogen, een snelle 
start te maken en meer nieuwe klanten te werven. 

Met behulp van de eenvoudige multi-tenancy 
functies en de lichte maar toch krachtige tools 
kan je de beveiligingsoplossingen van al je klanten 
vanaf één enkele console implementeren en 
beheren, zonder dat daar extra hardware voor 
nodig is. De verschillende mogelijkheden, zoals 
flexibele maandabonnementen, volumekorting 
of pay-as-you-go worden verder aangevuld door 
een ondersteuningssysteem van wereldklasse, 
waaronder verkooptraining en technische training. 
Daarmee kan je jouw bedrijf aanbieden als 
strategische beveiligingspartner voor je klanten. 

http://www.kaspersky.com/top3
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Ons beveiligingsportfolio voor MSP's bevat flexibele, krachtige tools om de 
klantinfrastructuur te beveiligen, bewaken en beheren, dit alles vanuit één handige 
console. Lever de volgende generatie cyberbeveiligingsoplossingen aan de 
fysieke en virtuele infrastructuur van je klanten, on premise of vanaf de cloud.  

Breid je aanbod van managed services uit met 
nieuwe beveiligingsservices op basis van Kaspersky 
Lab-producten:

Kaspersky Endpoint Security Cloud 
levert beveiliging die snel kan worden 
geïmplementeerd, gebruiksvriendelijk 
is en waarvoor geen extra investering 
in hardware nodig is. Beheer de 

beveiliging voor meerdere endpoints, mobiele 
apparaten en file servers vanaf afstand en 
overal met onze cloudconsole die je gebruikt 
via een browser. Onmiddellijk bescherming 
dankzij het standaardbeveiligingsbeleid dat de 
experts van Kaspersky Lab hebben ontwikkeld 
en een gecentraliseerde console voor flexibele, 
eenvoudige beheermogelijkheden. Je hoeft je 
alleen maar te registreren om aan de slag te gaan 
met Kaspersky Endpoint Security Cloud. Je hoeft 
geen andere of nieuwe beveiligingstaken uit te 
voeren: binnen enkele minuten draait het en ben je 
beschermd. 

Kaspersky Endpoint Security for 
Business beschermt bedrijven, 
groot en klein, tegen bekende, 
onbekende en geavanceerde 
dreigingen. Bescherming via de 

cloud met realtime dreigingsinformatie wordt 
gecombineerd met Automatic Exploit Prevention, 
krachtige web-, applicatie- en apparaatbesturing 
en toonaangevende anti-malware voor een 
meerlaagse verdediging tegen zelfs de meest 
geraffineerde dreigingen. Schalen is eenvoudig met 

behulp van onze enkelvoudige, gebruiksvriendelijke 
console (Kaspersky Security Center), terwijl je 
dankzij het flexibele maandelijkse abonnement de 
beveiliging kan meeschalen volgens de behoeften 
van je bedrijf.

Kaspersky Security for Virtualization is 
een flexibele oplossing met multi-tenancy 
ondersteuning die zowel bescherming als hoge 
prestaties levert aan virtuele infrastructuren en 

nauwe integratie ondersteunt met 
de populaire platformen. In virtuele 
omgevingen is het van het grootste 
belang dat beveiligingsoplossingen de 
juiste balans bieden tussen bescherming 

en efficiëntie. Hierdoor kunnen serviceproviders 
klantrisico beheren zonder af te doen aan de 
voordelen. Naast de blijvende ondersteuning van 
VMware vShield en VMware vCNS, biedt Kaspersky 
Security for Virtualization volledige ondersteuning 
van NSX-technologie. VMware NSX is een geheel 
nieuwe visie op virtualisatiebeveiliging en hoe 
dit kan worden bereikt. Naast effectief scannen 
van bestanden levert het ook extra functies, 
zoals geavanceerde netwerkbeveiliging, flexibele 
herconfiguratie en microsegmentering.

Multi-tenant console

Mobile Security

Web en Device Controls

Application Controls en whitelisting

Bescherming van file servers

HIPS en Personal Firewall

System Watcher

Automatic Exploit Prevention

Cloudgebaseerde bescherming

Heuristische scans

Bescherming tegen bekende, onbekende en 
geavanceerde dreigingen

*
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Speciaal ontworpen voor MSP's. Wij begrijpen je behoeften en staan altijd open 
voor je opmerkingen en vragen. We zetten ons in om je omzet en het gebruik van 
de service te verhogen.  

Gebruik verkoop- en marketingmateriaal voor 
partners, waaronder het Kaspersky partnerlogo, 
e-mailvoorbeelden, verkooptips en -training, 
presentaties en productdocumentatie om je te 
helpen je services te verkopen aan huidige klanten 
en nieuwe klanten te werven.

Integratie met de Remote Monitoring 
Management- en Professional Service 
Automation-systemen. We weten dat integratie 
met RMM- en PSA-tools van essentieel belang 
is voor je dagelijkse bedrijfsvoering, om het 
ticketsysteem, het systeembeheer en de facturering 
te automatiseren. Daarom kan Kaspersky Lab 
worden geintegreerd in combinatie met diverse 
tools op de markt. Zo worden bijvoorbeeld 
integraties met ConnectWise en LabTech in 
Q2 2017 verwacht, en de integratie met Autotask 
in Q4 2017.

Door de flexibele licentie-opties kun je kiezen uit 
een maandelijks abonnement of pay-as-you-go. 
Je kunt ook kiezen voor een jaarlicentie. 
Dit is goedkoper als je langetermijncontracten 
hebt met klanten. Je bent eigenaar van de 
productlicentie, dus je hoeft geen tijd te verspillen 
aan het verlengen van contracten met klanten. Het 
verlengen van licenties is gemakkelijk, je hoeft er 
niets bijzonders voor te doen.

Wees efficiënt en breid je klantenbestand uit 
zonder extra technici in huis te halen. Door 
de ingebouwde best practices die efficiëntie 
stimuleren, kan je de verhouding van aantal 
technici per apparaat terugdringen en je 
winstmarge verhogen. Meer schaalbaarheid: 
bescherm meer endpoints met minder zorgen.

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Beginnend 
bij Kaspersky Endpoint Security Cloud, richt 
Kaspersky Lab zich op het gebruiksgemak van 
beveiligingsoplossingen. Om de gebruiksscenario's 
zo kort en eenvoudig mogelijk te maken, zijn onze 
specialisten in ontwerp en gebruiksvriendelijkheid 
nauw betrokken bij de productontwikkeling. 
Dankzij een optimaal gebruiksgemak kunnen 
IT-beheerders hun dagelijkse werkzaamheden 
eenvoudiger uitvoeren.

Snelle opstart dankzij trainingen in verkoop en 
techniek. Positioneer je bedrijf als strategisch 
beveiligingspartner door middel van 
klantvoorlichting. Wij helpen je daarbij. Maak 
gebruik van proeflicenties om de kwaliteit van de 
oplossingen te testen en te demonstreren.

Groei uit tot SLA-legende: bouw vertrouwen 
op bij je klanten door eerstelijnsondersteuning 
te bieden. Met de 'standard' en 'premium' 
ondersteuningsopties van Kaspersky Lab 
worden kritieke problemen altijd snel opgelost, 
24/7. In het MSP-programma zijn 5 premium 
ondersteuningsincidenten opgenomen. En je kan 
er altijd meer aankopen.
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Bedankt voor je interesse in 
ons MSP-partnerprogramma! 
Door onze toewijding, 
onze vooruitziende blik, 
ons innovatievermogen 
en onze doelgerichtheid 
ontwikkelen en leveren we 
beveiligingsoplossingen die 
de norm bepalen in managed 
services voor beveiliging. We 
willen jou helpen succes te 
behalen met je bedrijf door 
met ons samen te werken als 
partners. En wij denken dat je 
heel veel zult hebben aan het 
programma dat we voor je 
hebben samengesteld! Veel 
succes met verkopen!

- Eugene Kaspersky
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DIT GAAT SNELLER DAN JE DENKT.

1.Word Kaspersky Lab-partner
en vraag MSP-specialisatie
aan op de Partner Portal.
Daarvoor moet je online een
overeenkomst accepteren en
enkele basisgegevens over je
bedrijf invullen. Zodra je aanvraag
is goedgekeurd krijg je toegang
tot het MSP-gedeelte in de
Partner Portal.

2. Zoek een distributeur in
jouw regio die geïntegreerd
is met ons ordersysteem. Kies
deze in de Partner Portal, dan
krijg je direct toegang! Je
distributeur geeft je de tools die
je nodig hebt voor licentiebeheer
en facturering.

3. Doe de technische
certificering op de Partner Portal. 
Om je klanten eerstelijnsonder-
steuning te kunnen bieden, moet 
je hun vragen over het product 
kunnen beantwoorden. In onze 
portal kun je veel technische 
informatie vinden. Je zal niet veel 
vragen van klanten krijgen,
maar het is toch belangrijk om
daarop voorbereid te zijn.

Het MSP-programma van Kaspersky Lab is speciaal ontwikkeld voor onze serviceprovider-partners. 
Nieuwe partners moeten eerst het hierboven beschreven registratieproces doorlopen. Huidige partners 
die zich als serviceproviders willen registreren, kunnen MSP-specialisatie krijgen. Dit kan allebei op onze 
Partner Portal: 
https://www.kaspersky.com/partners.

Om een Kaspersky Lab MSP-partner te worden, moeten bedrijven aan de 
volgende vereisten voldoen:

1. Je bedrijf moet IT-services leveren aan zijn klanten. Tijdens het
registratieproces word je gevraagd hoeveel klanten en nodes je
beheert en welke IT-services je aan je klanten levert. Kaspersky Lab
zal je niet om gedetailleerde informatie vragen over je klanten. We
respecteren jouw privacy en die van je klanten. Ook moet je onze
overeenkomst accepteren op de Partner Portal.

2. En er moet een met Kaspersky Lab geïntegreerde distributeur
beschikbaar zijn in jouw markt. We hebben distributeurs gevonden die
in jouw regio met serviceproviders samenwerken en met hen zijn
geïntegreerd om de licentieverlening en facturering te automatiseren.
Deze lijst van distributeurs in jouw regio vind je op de Partner Portal.

3. Je biedt eerstelijnsondersteuning aan je klanten. Wij helpen je
met technische training en een beperkt aantal gratis premium
ondersteuningsgevallen voor kritieke situaties. Jouw technisch
personeel moet de certificering doorlopen voordat je
beveiligingsservices gaat verkopen.

Als je klaar bent om je te registreren of als je meer informatie wilt over het 
MSP-programma van Kaspersky Lab, ga je naar: 
https://www.kaspersky.com/partners/managed-service-provider.

En dat is het. Nu ben je klaar om je klanten beveiligingsservices aan te bieden. 
Alle extra informatie of materialen die je nodig zou kunnen hebben, vind je in het 
speciale MSP-gedeelte van de Partner Portal. Kom daar regelmatig even kijken, 
want we zetten er steeds weer nieuwe informatie op. 

Heb je een klein of 
middelgroot IT-bedrijf?

Lever je IT-services 
aan je klanten, zoals 
implementatie, bewaking 
en onderhoud?

Breng je jouw services 
maandelijks in rekening bij 
je klanten of hebben ze een 
jaarcontract?

Het maakt niet uit of je jezelf 
een MSP noemt of niet, je 
komt in aanmerking voor 
het MSP-programma van 
Kaspersky Lab.




