
De door LPKF Laser & Electronics AG ge-
produceerde microbewerkingssystemen 
behoren tot de beste ter wereld - gea-
vanceerde technologie die interessant is 
voor externe partijen. Dit maakt veilige 
e-mailcommunicatie absoluut essentie-
el voor LPKF. Het bedrijf gebruikte een 
PGP-encryptie technologie om ervoor 
te zorgen dat de waardevolle inhoud 
van e-mails beschermd bleef. LPKF was 
echter ontevreden geworden over deze 
oplossing vanwege de complexiteit en 
moeite van het uitvoeren en onderhou-
den van PGP. Omdat veel zakenpartners 
ook S/MIME-encryptie technologie be-
gonnen te gebruiken, besloot LPKF de-
zelfde overstap te maken.

“Encryptie mechanismen in onze email communicatie

 versterkt het vertrouwen met onze zakenpartners enorm”

Benjamin Busjahn - Manager IT-Systems & Service   I   LPKF

De email encryptie van Hornetsecurity 
ondersteunt naast TLS-codering ook 
S/MIME- en PGP-standaarden. Bedrij-
ven kunnen individueel instellen welk 
type codering voor welke contacten 
moet worden gebruikt. Certificaten 
worden automatisch beheerd en er is 
geen verdere actie nodig om ervoor 
te zorgen dat alle uitgaande e-mails 
worden versleuteld en alle inkomende 
e-mails worden ontsleuteld. Via „web-
safe“ faciliteert Hornetsecurity ook 
veilige communicatie met ontvangers 
die zelf geen encryptie technologie 
gebruiken.

Aangezien LPKF al gebruik maakte van de 
Hornetsecurity Spam en Malware Protection 
and Archiving, was het heel eenvoudig om 
Email Encryption te activeren. Alles wat LPKF 
hoefde te doen was het encryptie beleid te 
definiëren en Hornetsecurity zorgde voor 
het importeren van de benodigde certifica-
ten. Het daadwerkelijke proces voor het ac-
tiveren van email encryptie, inclusief het ge-
nereren van certificaten, was in slechts twee 
dagen voltooid. De service loopt sindsdien 
soepel. „Het gebruik van de nieuwe encryp-
tie service heeft de hoeveelheid administra-
tie die Email Encryption voor ons met zich 
meebrengt tot een minimum beperkt“, zegt 
Benjamin Busjahn, IT-systeem- en service-
manager bij LPKF. „Onze beheerders kunnen 
zich nu volledig concentreren op hun dageli-
jkse en projectmatige werkzaamheden.“ Met 
websafe kan het bedrijf ook email encryptie 
tot stand brengen met kleinere klanten en 
zakenpartners. En email encryptie heeft nog 
een voordeel, zoals de heer Busjahn uitlegt: 
„Toepassen van encryptie mechanismen in 
email communicatie versterkt het vertrou-
wen met onze zakelijke relaties enorm.“

Met meer dan 40 jaar ervaring en als een van de toonaangevende leveranciers van lasergebaseerde oplossingen voor de  
technologie-industrie, weet LPKF dat goede communicatie en het veilige uitwisselen van e-mails met haar klanten essentieel is. 
Om ervoor te zorgen dat het volledige potentieel van lasertechnologie ook in de toekomst kan worden gerealiseerd, vertrouwt het 
bedrijf op innovatieve IT-beveiligingsoplossingen.
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