
Gemiddeld, vier werkdagen per maand 
voor het voortdurend aanpassingen 
van lokale spamfilters - en werknemers 
worstelden dagelijks nog steeds met 
spam-e-mails. En als spammers hun 
methoden veranderden en managers bij 
Konica Minolta hun filters niet hadden 
aangepast, kregen werknemers te ma-
ken met een overvloed aan spam in hun 
inbox. De input en output waren totaal 
niet in verhouding. Maar het interna-
tionale bedrijf had een reeks vereisten 
voor een nieuwe spamfilteroplossing: 
meertalige mogelijkheden, betrouwbare 
support en een eenvoudige, efficiënte 
beheer tool.

“ONZE MEDEWERKERS HEBBEN DE OVERGANG NIET EENS 

GEMERKT - ER WAS GEWOON GEEN SPAM MEER!”

Christoph Wagner - Head of IT   I   Konica Minolta

Naast een gegarandeerde spamdetec-
tie van 99,9%, biedt het Control Panel 
met Spam and Malware Protection van 
Hornetsecurity een efficiënt beheer-
systeem. Gebruikers kunnen hun inko-
mende en uitgaande e-mail correspon-
dentie analyseren, individuele berichten 
opnieuw verzenden of e-mails als spam 
markeren. Beheerders kunnen instellin-
gen voor spamfilters en andere functies 
aanpassen. En als er zich problemen of 
vragen voordoen, is het support team 
van Hornetsecurity 24x7 beschikbaar.

De lancering van Spam and Malware Pro-
tection verliep zonder problemen. De 
IT-manager bij Konica Minolta was onder 
de indruk van de persoonlijke ondersteun-
ing: „We waren enthousiast over hoe snel 
en competent ze reageerden op onze ver-
zoeken en verwachtingen“, zegt Christoph 
Wagner, IT-manager bij Konica Minolta. 
Zelfs aanpassingen op maat werden snel 
en gemakkelijk gerealiseerd. Het doel van 
het bedrijf was om de kosten te verlagen 
en mogelijk de hoeveelheid ontvangen 
spam te verminderen. Het resultaat: het 
9-koppige IT-team heeft zich sinds de lan-
cering van Spam and Malware Protection - 
samen met de meer dan 8.000 gebruikers 
- geen zorgen meer hoeven te maken over 
spam of malware.

Opgericht en bekend als een van grootste camerafabrikanten in de wereld, bestaan de bedrijfssectoren van het in Japan gevestigde 
bedrijf Konica Minolta vandaag de dag wereldwijd onder andere uit innovatieve ontwikkeling in de optische industrie, medische en 
kantoor technologie. Geavanceerde cyber security is een essentieel onderdeel voor de wereldwijde activiteiten van het bedrijf.
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