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Marktleider
Holm Security is marktleider in Zweden op het gebied van
geautomatiseerde en continue kwetsbaarheidsanalyses
met de ambitie om marktleider in Europa te worden. Als
partner van Holm Security biedt u uw klanten een krachtig
platform en creërt u winstgevende kansen als reseller. Door

Ons platform
Netwerkscanning
Geautomatiseerde en continue
kwetsbaarheidsanalyses van publieke en
lokale netwerken, evenals cloudservices.
Webapplicatiescanning
Geautomatiseerde en continue

in te zetten op IT-security ontstaan er diverse

kwetsbaarheidsanalyses van

mogelijkheden tot up– en cross sell, zoals consultancy en

webapplicaties, zoals websites, en REST

het oplossen van kwetsbaarheden in de IT-omgeving.

API's. Test omvat OWASP top 10 (versie
2017).

Externe krachten beinvloeden de markt

Risicoanalyse gebruikers

Sterke marktwerking zorgt ervoor dat steeds meer mensen de

uw IT-omgeving om erachter te komen hoe

stap zetten om hun IT-omgeving continu te monitoren. Niet in de

Kwetsbaarheidsanalyses van gebruikers in
weerbaar ze zijn voor social engineering,

laatste plaats door toedoen van de EU-richtlijnen AVG en NIS

zoals phishing, spear phishing en

(netwerk- en informatiebeveiliging).

ransomware-aanvallen, evenals het lekken

Eenvoudig en krachtig platform

van persoonsgegevens.

Ons platform is eenvoudig en zeer krachtig en detecteert bijna
60.000 verschillende kwetsbaarheden. Onze klanten
implementeren het platform op basis van onze eigen ervaringen en
het type bedrijf of branche. Het duurt niet langer dan 3-6 uur om
de implementatie te voltooien. We ontwikkelen het platform
continu om nog beter te worden. We betrekken onze partners en
klanten om het platform verder te ontwikkelen.

Lokale aanwezigheid
Als lokale leverancier bieden we een nauwe samenwerking vanaf
het eerste contact met de klant tot en met de implementatie en
ondersteuning. Ons ervaren salesteam geeft alle hulp die nodig is
voor een succesvolle samenwerking. Voor ons is een winnend
traject slechts het begin van een langetermijnrelatie - zowel met u
als partner, als met uw klanten.

Werk samen met uw klant
Ons platform biedt verschillende samenwerkingsmogelijkheden,
zodat u met uw klant kunt samenwerken op ons platform. Het

4 redenen waarom

partners kiezen voor
Holm Security VMP
1. Sterk product en lokale aanwezigheid
De combinatie van ons krachtige platform
en onze lokale aanwezigheid maakt ons een
zeer concurrerend alternatief.
2. Eenvoud
Een compleet cloudbased platform dat
eenvoudig te verkopen en gemakkelijk mee
te werken is. Zowel onze partners als
klanten zijn snel live.
3. Up– cross sell
Creëert meer verkoopkansen in de vorm van
consultancy en andere producten/diensten.
4. Verhoogde beveiliging

werk zal dan efficiënter zijn en de klant zal een beter begrip

Uw klant verhoogt zijn IT-security tegen

krijgen van zijn eigen IT-security. Dit in overeenstemming met de

minimale inspanningen en lage kosten.

toekomstige security wetgevingen zoals AVG, waarbij de klant
meer toewijding moet geven aan zijn eigen veiligheid

Neem contact met ons op

Marktleider in

Nieuwsgierig naar de kansen die onze diensten kan

kwetsbaarheidsanalyses

opleveren? Neem gerust contact op.
Holm Security
Amsterdam, Nederland
Telefoon: +316 51 39 94 80
E-mail: sales@holmsecurity.nl
www.holmsecurity.nl

Holm Security is dé challenger op het gebied van
geautomatiseerde en continue kwetsbaarheidsanalyses.
Ons platform Holm Security VMP biedt iedereen de
mogelijkheid om effectief de controle over de veiligheid
van hun netwerken en systemen te nemen. Maar we
bieden ook innovatieve oplossingen aan om te analyseren
hoe veilig en bewust uw gebruikers zijn. Ons platform is
eenvoudig te gebruiken en u krijgt uitgebreide
ondersteuning van onze supportmedewerkers en
veiligheidsexperts. Een investering in ons platform is
simpleweg een slimme en efficiënte investering in een
betere beveiliging. Voornamelijk om een toekomst
tegemoet te kunnen treden waarin IT-veiligheid steeds
belangrijker wordt om de toegenomen dreigingen het
hoofd te bieden en te voldoen aan nieuwe en bestaande
wet– en regelgeving.

