
Makkelijke en mobiele samenwerking en 
communicatie - in het tijdperk van digi-
talisering en de cloud beweging besloot 
Boost Group zijn e-mailverkeer te hosten 
via Microsoft Exchange Online. Echter, 
de IT-beheerders merkten na een korte 
periode een hoog volume spam-e-mails 
op, die niet alleen de dagelijkse workflow 
aanzienlijk beïnvloedde, maar ook dreig-
de het risico op malware. Om het bedrijf 
en zijn werknemers te beschermen tegen 
verdere phishing e-mails en virussen, 
besloot het IT-team van Boost Group om 
een geschikte e-mailbeveiliging te im-
plementeren. Ze hadden ook een service 
nodig die effectief en veilig vertrouwe-
lijke informatie in e-mailcommunicatie 
tussen medewerkers en klanten kan en-
crypten.

Met AI-gebaseerde kenmerken en uitge-
breide analyse methodes om het detec-
teren en blokkeren van spam en geavan-
ceerde cyberaanvallen- zoals gecompri-
meerde zakelijke e-mails, ransomware 
en spear phishing - 365 Total Protection 
Enterprise voldoet aan de behoeften van 
de IT-beheerders van de Boost Group. Als 
aanvulling op de bescherming tegen alle 
cyber threats, biedt Global SMIME/PGP 
encryptie een eenvoudige implementatie 
en beheer van encryptietechnologieën. 
S/MIME zorgt voor het vertrouwelijk ver-
zenden van berichten tussen afzenders 
en ontvangers en beveiligt de data met 
behulp van cryptografische encryptie-
methoden. Door persoonlijke Userbased 
handtekeningen en bedrijfs Disclaimer, 
worden uniforme handtekeningen en 
wettelijk conforme disclaimers automa-
tisch als bijlage toegevoegd bij elke uitga-
ande e-mail.

Het overzichtelijke en gestructureerde cont-
rol panel geeft het IT-team van Boost Group 
snel een makkelijk overzicht van het e-mail-
verkeer en gedetailleerde informatie over ge-
blokkeerde kwaadaardige e-mails. De moge-
lijkheid om gebruikers controle te geven over 
hun dagelijkse spam door quarantaine rap-
porten te versturen vermindert de werkload 
van de beheerders drastisch. Belangrijkste is 
dat ze enthousiast zijn over het terugdringen 
van de operationele kosten en het verhogen 
van de betrouwbaarheid. 365 Total Protecti-
on Enterprise maakt voor Boost Group veilig, 
betrouwbaar en soepele e-mailcommunica-
tie mogelijk. „Een vlekkeloze en betrouwbare 
uitwisseling van e-mails met onze klanten is 
buitengewoon belangrijk. Sinds het gebruik 
van de Hornetsecurity services, ervaren we 
duidelijke voordelen: geen vervelende spam, 
snel en duidelijk beheer van de encryptie ser-
vice en de automatisch gegenereerd hand-
tekeningen bij uitgaande e-mails ”, zegt Joris 
van Kuijk, IT Systems and Support Specialist 
bij Boost Group.

Gedreven door innovatie en groei – de internationale full-service provider voor creatieve marketing en verkoop services Boost 
Group, biedt vooruitstrevende B2B marketingoplossingen voor een breed scala van sectoren om POS en detailhandelsverkopen te 
stimuleren en zo de omzet te verhogen. Als een groeiende organisatie, wordt de Boost Group in toenemende mate geconfronteerd 
met de dreiging van cyberaanvallen en heeft het een oplossing nodig om de belangrijkste toegang van hackeraanvallen te bescher-
men: hun e-mail communicatie. 
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“Informatie is een bedrijfskritisch onderdeel, de beste bescher-

ming tegen allerlei bedreigingen is een must.“


