Bekijk deze e-mail in de browser

Blog: Wat is jouw bijdrage aan de
samenleving?
Door: Joris Leupen, Algemeen Directeur Telindus

Het wordt tijd dat organisaties duurzaamheid en corporate
social responsibility verheffen tot voorwaarden om zaken te
doen. Je kunt ambities op papier zetten, maar je moet ze
juist in de praktijk brengen en verankeren in de organisatie.
Pas dan kun je écht een bijdrage leveren aan de
samenleving. Wil jij weten hoe Telindus dit aanpakt en hun
ambitie op papier zet? Lees het in de nieuwe blog van Jois
Leupen. > Lees verder

Nieuw! Klantcase Acanthis
Telindus heeft Acanthis geholpen om de
beveiliging van de software naar een hoger
niveau te tillen. "Telindus stelt ons in staat om
razendsnel met nieuwe
softwareontwikkelingen te komen en
tegelijkertijd aan strenge security-eisen te
voldoen", zegt Rob Hilferink, algemeen
directeur bij Acanthis
> Lees hier de klantcase

'Veilig gebruik maken van public cloud voor softwarebedrijven'
Webinar dinsdag 23 februari, 11.00-11.30 uur
Steeds meer softwarebedrijven kiezen ervoor om hun software te laten draaien in een publieke
cloud, zoals Microsoft Azure. Dit biedt vele voordelen, maar het is belangrijk te beseffen dat public
cloud ook risico’s en uitdagingen met zich meebrengt. Denk hierbij aan de beveiliging van de
omgeving en het voldoen aan wet- en regelgeving. Jij wilt jouw klanten natuurlijk de garantie te
bieden dat alles op orde is, en dat jouw software veilig te gebruiken is. Daar gaan we in deze
webinar verder op in. > Meld je aan!

'Security: Van bedreiging naar kans om de organisatie optimaal te
ondersteunen'
Webinar donderdag 11 maart 11.00 - 11.30 uur
De digitalisering van de maatschappij is in volle vaart. Zo bouwen we de afhankelijkheid van ons
kantoornetwerk steeds verder af, verdwijnt de 9 tot 5 werkcultuur en stellen klanten steeds hogere
eisen aan onze dienstverlening. Deze ontwikkelingen brengen echter ook meer en nieuwe risico’s
met zich mee. De uitdaging hierbij is om deze ontwikkelingen vanuit de securitystrategie optimaal
te ondersteunen. In deze webinar geven wij handvatten die kunnen helpen bij het transformeren
van de securitystrategie. > Meld je aan!

Blog: Waarom nu het moment is om na te denken over security
Thuiswerken blijft de norm sinds maart vorig
jaar. Techniek stelt hen in staat overal te
werken waar ze maar willen. Toch zijn er voor
hen wat uitdagingen op het gebied van
digitale weerbaarheid. Sinds COVID-19
neemt de aanvalsdrift van cybercriminelen
alarmerende vormen aan. Alle reden dus om
juist nu je security onder de loep te nemen.
> Lees verder

Altijd als eerste op de hoogte? Volg ons!
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