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Fastbyte
Profiel
Even voorstellen: Fastbyte
Fastbyte levert ICT diensten gericht op de digitale werkplek.
Zij nemen dat gedeelte uit handen dat jij graag uit handen wilt
geven. Hun aanbod bestaat onder meer uit hulp of afstand en

• Hoofdvestiging: Nederland
• Aantal medewerkers: 14
• Sterke focus op het MKB
• Website: www.fastbyte.nl

online beveiliging. Ook hun klanten zijn divers, waarbij ze zich
richten op het MKB.

De uitdaging

Uitdagingen
• Back-up van gegevens, online beveiliging
• Extra back-up noodzakelijk voor Microsoft 365, en

Veel van de klanten van Fastbyte werken graag in de cloud.

sterkere beveiliging nodig voor klanten vanwege

Voor veel van hen geldt dat ze gebruikmaken van Microsoft

werken op afstand

365 voor hun dagelijkse IT-behoeftes. Dit betekent dat een
grote hoeveelheid gegevens alleen in de cloud beschikbaar is
– en aangezien Microsoft daar niet verantwoordelijk voor is, is
dit geen wenselijke situatie. Er is een extra back-up nodig voor
hun gegevens, en de klanten van Fastbyte moeten hier zelf
veilige toegang tot hebben.
Los van deze uitdagingen speelde het feit dat in een tijdperk
van werken op afstand betere beveiliging nodig is. In 2020
steeg cybercriminaliteit in Nederland met 100%. Eindgebruikers
vertrouwden nog vaak op een firewall en antivirussoftware,
welke beiden alleen het interne netwerk en apparaat van de
medewerker beschermen, niet de Cloud. Er was dus behoefte
aan een krachtige beveiligingsoplossing voor de cloud.

De oplossing
Fastbyte wist dat Barracuda Microsoft 365 op haar duimpje
kende, en zagen het bedrijf als de enige die een veilige en
goede oplossing had voor het creëren van een back-up van
klantgegevens. Barracuda was daarnaast de enige organisatie
die alle diensten binnen het MSP-model aanbiedt – en ze
hadden het volledige back-upaanbod voor de diensten van
Microsoft 365.
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Oplossingen
• Barracuda Essentials
• Barracuda Backup

Resultaten
• Gegevens veilig en makkelijk toegankelijk voor klanten

Hiermee kregen de klanten van Fastbyte de mogelijkheid
om al hun gegevens binnen Microsoft 365 veilig als back-up
op de cloud op te slaan, Volledig los van de clouddiensten
van Microsoft. Er was hierbij geen aanvullende software
nodig. Barracuda bood de oplossing tegen flexibele prijzen
waarmee op termijn ook geschaald kon worden als ooit de
opslagbehoeftes zouden veranderen.

De resultaten
Allereerst waren de gegevens van Fastbyte’s klanten nu
beveiligd: deze gegevens staan zowel in de Microsoft cloud als
op een individuele cloudlocatie van de gegevenseigenaren.
Omdat Barracuda zo naadloos integreerde en makkelijk te
beheren was, droeg dit ook bij aan een stukje beleving. Voor
sommigen is dat een leuk extraatje, voor anderen is het een
noodzakelijk goed, afhankelijk van de branche waarin ze
werken. Het is dan ook geen wonder dat grofweg 90% van de
Microsoft 365-gebruikers die klant zijn van Fastbyte ook
Microsoft 365 Barracuda Essentials gebruiken.

“Barracuda MSP & Fastbyte
doen dit samen – we zijn een
ijzersterk team dat uitstekend
samenwerkt!”
Chris Franso
Directeur
Fastbyte

Ontdek meer over Barracuda Essentials,
CloudGen Firewall, Barracuda Backup en
End User Security Training
Barracuda Essentials
Barracuda CloudGen Firewall
Barracuda Backup
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