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SAMENVATTING

Per 1 september 2016 is IT-security specialist ESET Nederland technology partner van Dutch

Hosting Provider Association (DHPA). Met deze samenwerking krijgen deelnemers en partners van

DHPA toegang tot informatie en oplossingen op het gebied van cybersecurity. ESET is in deze markt

een vooraanstaande speler en is met aanwezigheid in 180 landen een wereldwijd merk.

Leidschendam, 1 september 2016 - Per 1 september 2016 is IT-security specialist ESET
Nederland technology partner van Dutch Hosting Provider Association (DHPA). Met deze
samenwerking krijgen deelnemers en partners van DHPA toegang tot informatie en
oplossingen op het gebied van cybersecurity. ESET is in deze markt een vooraanstaande
speler en is met aanwezigheid in 180 landen een wereldwijd merk.

“ESET Nederland richt zich sinds drie jaar steeds meer op het delen van kennis en informatie”, aldus
Dave Maasland, managing director van ESET Nederland. “Wij geloven erin dat relevante
kennisdeling leidt tot een autoriteitspositie en uiteindelijk groei in bedrijfsresultaat. Vanwege deze
visie is ESET Nederland altijd op zoek naar relevante marktpartijen waar zij een toegevoegde waarde
kunnen leveren op het onderwerp Cybersecurity / Cybercrime.”

Maasland vervolgt: “ESET Nederland heeft onder andere toegang tot malware informatie van 100
miljoen gebruikers. Deze kennis wensen wij gericht in te zetten en te delen met de DHPA.”

Ruud Alaerds, directeur van Stichting DHPA over de samenwerking met ESET Nederland: “Wij
hebben met deze partij toegang tot een zeer rijke en actuele resource over malware ontwikkelingen
en cybercrime in het algemeen. Onze deelnemers kunnen zo goed op de hoogte gehouden worden
van recente ontwikkelingen op dit gebied en kunnen zelfs samenwerken met deze partij teneinde hun
service nog verder te verbeteren.”

_____________________________________________________________________________________________________________

Over ESET
Sinds 1987 ontwikkelt ESET bekroonde beveiligingssoftware die meer dan 100 miljoen gebruikers
helpt om technologie veiliger te gebruiken. Het brede portfolio van beveiligingsproducten is geschikt
voor alle populaire platformen en biedt bedrijven en consumenten over de gehele wereld de perfecte



balans tussen prestaties en proactieve bescherming. Het wereldwijde verkoopnetwerk beslaat 180
landen, met regionale kantoren in Bratislava, San Diego, Singapore en Buenos Aires. Meer informatie
is te vinden op www.eset.nl of via social media: LinkedIn,Facebook en Twitter.

Over DHPA
De stichting DHPA vertegenwoordigt met meer dan 30 marktleidende deelnemers en enkele tientallen
A-merk leveranciers van technologie en diensten in het topsegment van de Nederlandse cloud- en
hosting industrie. DHPA deelnemers onderscheiden zich door professionaliteit, kwaliteit en grote
aandacht voor informatiebeveiliging. Zij nemen samen een aanzienlijk deel van de managed hosting
omzet in Nederland voor hun rekening. Zie http://www.dhpa.nl/ voor een overzicht van de DHPA
partners en deelnemers. De DHPA zet met haar code of conduct de toon met professioneel, integer
en ethisch handelen. DHPA deelnemers zijn daarmee een voorbeeld voor de gehele online sector als
het gaat om leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

INFORMATIE EN CONTACT

Ruud Alaerds - Directeur DHPA
Overgoo 13 / Postbus 262 | 2260 AG | Leidschendam
T: +31 70 762 1070 | M: +31 6 3486 1667
r.alaerds@dhpa.nl | www.dhpa.nl | @stichtingdhpa

Dave Maasland – Managing Director ESET Nederland
M: +31 (0)6 81 45 9557
T: +31 (0)184 64 77 20
@: dave@eset.nl
W: www.eset.nl
A: Trapezium 304, 3364 DL, Sliedrecht
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CONTACTPERSONEN

OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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