
„Het was heel normaal dat er tussen de 
100 en 120 ongewenste reclame e-mails 
voorbij het spamfilter en in mijn inbox 
kwamen“, zegt Andreas Kammerer, een 
interne consultant bij EPCOS, bekend als 
TDK Electronics AG sinds de hernoeming 
ervan op 1 oktober 2018. ‚Daarom had-
den we dringend een nieuwe oplossing 
nodig.‘ Met de focus op strategische pro-
jecten, had de ITL IT-infrastructuuraf-
deling belangrijkere dingen te doen dan 
elke dag iets vervelends als spam aan 
te pakken. Dit was echter onvermijdelijk 
door de onbevredigende anti-spamo-
plossing die het bedrijf gebruikte.

Andreas Kammerer - Consultant   I   TDK Electronics AG

Omdat een appliance voor zo‘n 8000 
mailboxen op grond van kosten van 
meet af aan werd uitgesloten, koos het 
bedrijf voor een software-as-a-service 
(SaaS) -oplossing. De Spam and Malware 
Protection van Hornetsecurity betekent 
dat TDK Electronics AG niet hoeft te in-
vesteren in hard- of software en geen 
updates of hardware-onderhoud hoeft 
uit te voeren. Hornetsecurity zorgt er-
voor dat de malwarefilters altijd up-to-
date zijn, zodat de best mogelijke filter-
resultaten worden behaald.

TDK Electronics AG was niet alleen ver-
heugd een aanbieder met een dergelijke 
professionaliteit te hebben gevonden, maar 
waardeerde ook hoe soepel en snel Hornet-
security de hostingoplossing, die sinds april 
2009 in gebruik is, kon implementeren. „In 
het begin vindt u altijd dat e-mails onjuist 
worden geclassificeerd waardoor whitelists 
moeten worden aangepast. Dat is volko-
men normaal ‚‘, zegt de IT-consultant. “Met 
onze oude oplossing moesten we er op 
grote schaal doorheen kammen. Met Hor-
netsecurity was het een stuk eenvoudiger. 
Bovendien krijgen we altijd een zeer snelle 
reactie van de contactpersonen onze ser-
viceprovider, die altijd erg prettig in de om-
gang zijn en bereid zijn om ons informatie 
en ondersteuning te geven. Het werkt echt 
voortreffelijk”, vat de heer Kammerer samen.

Uitdagende markten in de informatie- en communicatietechnologie van de auto-, industriële en consumentenelektronica zijn de 
focus marken van TDK Corporation, het toonaangevende elektronische bedrijf. Tot eind 2018 bekend als EPCOS, opereert het bedrijf 
nu onder het merk TDK Electronics AG en verkoopt het een deel van het uitgebreide productportfolio van de wereldwijde organisatie. 
De beveiliging van de gehele emailcommunicatie van de organisatie heeft topprioriteit.
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“De support van de Hornetsecurity contactpersonen is uitstekend“


