CSN Groep realiseert succesvolle
hybride IT-omgeving
voor schuldhulpverlener
Volkskredietbank
De veiligheid van gegevens staat tegenwoordig hoog op de
agenda van ieder bedrijf. Zo ook bij CSN Groep, die een hybride
omgeving uitrolt voor schuldhulpverlener Volkskredietbank.
De gevoelige data waarmee de Volkskredietbank dagelijks te
maken heeft, vraagt echter om een oplossing op maat. Een
slimme verdeling van applicaties, optimale beveiliging van
laptops en cloudgebruik. Een jarenlange vertrouwensrelatie
vormt de ideale voedingsbodem voor een succesvolle hybride
IT-omgeving. Een omgeving die in tijden van thuiswerken
met open armen wordt ontvangen.
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