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Acanthis
Vision on Content solutions

Acanthis integreert security in
ontwikkelplatform met Telindus
Acanthis Document Solutions ontwikkelt bedrijfsapplicaties die organisaties in staat stellen grote
hoeveelheden veelal ongestructureerde informatie efficiënt te managen en te benutten. DocBase is
het platform van waaruit Acanthis de talrijke applicaties aanbiedt, waarvan de functionaliteit continu
wordt verbeterd en vernieuwd. In samenwerking met Telindus heeft Acanthis security geïntegreerd
in het gehele ontwikkelingsproces en worden bestaande broncodes voortdurend gecontroleerd op
kwetsbaarheden. Snelle en slimme R&D gaan hand in hand met optimale beveiliging en zo voldoet
Acanthis aan de strenge eisen en standaarden van hun klanten.
Business applicaties zijn steeds meer uitgegroeid tot de motor van de moderne economie. De software zorgt voor
innovatiekracht en staat aan de basis van het onderscheidend vermogen van een organisatie. Acanthis Document Solutions
ontwikkelt al een kleine 30 jaar applicaties op het gebied van Enterprise Information Management (EIM). Rob Hilferink,
algemeen directeur bij Acanthis, bevestigt het toenemende belang van business applicaties. “Er is feitelijk constant een
behoefte aan innovatie, zeker binnen het EIM-domein, nu organisaties overspoeld worden met ongestructureerde data.
Onze Software Development Life Cycle (SDLC) is dan ook gebaseerd op continuous improvement. In korte sprints leveren wij
onze klanten nieuwe of verbeterde functionaliteit. Waar wij echt voor willen waken is dat snelheid ten koste gaat van kwaliteit
en veiligheid. Zeker wanneer je bedenkt dat business applicaties steeds vaker het doelwit zijn van cyberaanvallers, die
kwetsbaarheden in de code benutten.”
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Acanthis Document Solutions is de leverancier en ontwikkelaar van DocBase. DocBase is een flexibel document
management systeem dat organisaties in staat stelt hun gehele stroom van documenten digitaal te beheren. Het is een
gebruiksvriendelijke oplossing die het papierloze kantoor dichterbij brengt en waarmee organisaties de efficiency drastisch
kunnen verbeteren. Acanthis Document Solutions is actief in uiteenlopende sectoren, zowel overheid, profit als non-profit,
en is bijvoorbeeld sterk aanwezig in de automotive branche. Het bedrijf is gevestigd in Hardinxveld-Giessendam.
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Naast de testen op functionaliteit en prestaties wordt ook in dit proces de gecompileerde software gescand op kwetsbaarheden.
Net zo lang tot er groen licht is. “En ten slotte scannen we los van alle development wekelijks al onze broncodes (inclusief oude versies)
op zwakke plekken”, vervolgt Zeevat. “De resultaten uit deze scans ondergaan een risicoanalyse, zodat ernstige bedreigingen direct
worden onderschept. We informeren de klant en afhankelijk van de prioriteit wordt de kwetsbare programmatuur direct in de spint
backlog geplaatst. Acanthis beschikt hiermee over een nagenoeg waterdicht systeem voor veilige softwareontwikkeling en -gebruik.”

Grip op security
Rob Hilferink constateert dat applicatie security steeds hoger wordt geprioriteerd bij klanten. Dat is een logische ontwikkeling,
gezien het feit dat organisaties voor hun core business afhankelijk zijn van business applicaties en de continue innovatie
hiervan. “De manier waarop Acanthis security heeft geïncorporeerd in het ontwikkelproces en monitort na de oplevering,
geeft onze klanten ontzettend veel vertrouwen. We kunnen aantonen dat de complete broncode van een oplossing ‘secure’
werkt. Niet alleen één keer per jaar, tijdens een audit, maar altijd. De strategische samenwerking met security expert Telindus
stelt ons in staat te voldoen aan de wens van de klant om razendsnel met nieuwe softwareontwikkelingen te komen en
tegelijkertijd aan strenge security-eisen voldoen. Dat is in ons vakgebied, waarbij het doorgaans gaat om vertrouwelijke of
persoonsgebonden informatie, essentieel. We hebben echt grip op de beveiliging van onze broncodes.”
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Over Telindus
Telindus is de autonome specialist in slimme en veilige IT-platforms. Een platform dat de business versnelt, versterkt en
laat groeien. Een veilige, innovatieve en betrouwbare motor die snel schakelt om te kunnen reageren op de continue
druk vanuit de business en de markt. Telindus begrijpt de digitale transformatie en zet deze kennis om in platforms en
services voor de meest uitdagende klanten. Platforms gebaseerd op gefundeerd advies en gebouwd en beheerd door
gekwalificeerde experts. Telindus werkt al ruim 30 jaar met de beste leveranciers en nieuwste technieken en investeert
continu in innovaties. Van on-premises oplossingen tot hybride cloud-omgevingen en IT as a Service, Telindus zorgt ervoor
dat bedrijven excelleren en accelereren.
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