Nooteboom Trailers

“Er was vanaf het begin een goede klik tussen onze mensen en die van Lantech. Ze begrepen
goed wat ons bedrijf nodig had en kwamen met de juiste oplossing daarvoor.”
Koninklijke Nooteboom Groep is een
totaalleverancier van trailers voor speciaal
transport, van windturbines tot en met de
romp van een vliegtuig. Het hoofdkantoor
staat in Wijchen, hier wordt ook de
productie gedaan. De ontwikkeling,
productie en levering van trailers wordt
gedaan aan klanten in West-Europa en
delen van Oost-Europa. Nooteboom
Trailers heeft diverse locaties in Nederland
en verkoopkantoren in onder andere
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Roemenië.
Probleem
In de oude situatie was de netwerkbeveiliging bij de Groep verouderd en inflexibel. De
netwerkbeveiliging bestond uit drie delen: er was een leverancier voor de firewall, een andere voor
de bescherming van het internetverkeer en een derde partij voor de mailserver. Doordat de
verkoopkantoren en productiefaciliteiten zich in meerdere landen bevinden, is een solide en flexibele
beveiliging een must. Dit leverde problemen op voor Nooteboom: door de inflexibele firewall konden
aanpassingen alleen gedaan worden door de leverancier, waar men traag reageerde en vaak eerst de
factuur kwam voor de directe hulp. Dankzij een eerder contact besloot Nooteboom Lantech in te
schakelen om op zoek te gaan naar een beter alternatief voor de netwerkbeveiliging.
Onze oplossing
Via een demonstratie heeft Lantech laten zien welke mogelijkheden de Palo Alto Networks firewall
heeft. De systeembeheerders kregen op deze manier veel meer feeling met de oplossing. De Palo
Alto Networks firewall zorgde bij Nooteboom voor de benodigde consolidatie, eenvoud en
flexibiliteit in beheer. Besloten werd de firewall naast de huidige oplossing te plaatsen, zodat een
geleidelijke implementatie kon plaatsvinden, waardoor zowel de eigen werknemers als de
importeurs en verkoopagenten waarmee Nooteboom samenwerkt konden wennen aan de nieuwe
manier van inloggen op het bedrijfsnetwerk.
Voordelen die nu ervaren worden
Bij Nooteboom is men vooral te spreken over de eenvoud in het beheer van de firewall. Waar ze
voorheen voor elk wissewasje moesten aankloppen bij de leverancier, kunnen ze nu 90% van de
problemen en aanpassingen zelf verzorgen. De interface van Palo Alto Networks is intuïtief,
overzichtelijk en zeer eenvoudig te bedienen. Voor het aanpassen van een policy hoef je alleen maar
op een knop te drukken. Wanneer er meer complexere zaken zijn, wordt Lantech ingeschakeld. De
communicatielijnen worden als zeer kort ervaren en het meedenken en de flexibiliteit van Lantech
wordt gewaardeerd.
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