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Bereik 76.000
serieuze ICT’ers

Een grote groep zakelijke professionals is
op een hoog niveau geïnteresseerd in alle
nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied. Zij
willen weten wat de markt op dit moment
te bieden heeft en welke trends zich in de
nabije toekomst zullen aandienen. Voor
deze professionals is WINMAG Pro al meer
dan 30 jaar een hooggewaardeerd platform,
met een bereik van 76.000 lezers, zowel in
de zakelijke- als de prosumer-markt.

Platform voor volgers
van technologie
Mensen gaan verschillend om met de
snelle technologische ontwikkelingen
van dit moment. WINMAG Pro is er
voor iedereen die nieuwe ICT-trends
met bovengemiddelde belangstelling
volgt. Als consument, maar ook voor de
zakelijke mogelijkheden. Het zes keer
per jaar verschijnend magazine heeft een
grote reputatie opgebouwd onder lezers.
Samen met de website, sociale media
en nieuwsbrief biedt WINMAG Pro een
compleet, dagelijks actueel platform voor
de serieuze IT-liefhebber.

doelgroep

INTERVIEW

In gesprek met Martijn van Lom

Kaspersky en
de securityindustrie
van morgen

INTERVIEW

De één denkt aan alom geprezen cybersecuritysoftware en de
ander associeert ‘Kaspersky’ vooral met Rusland. Beide associaties
kloppen maar de consequenties van het land van herkomst, heeft
de gemoederen in de cybersecurity industrie afgelopen maanden
behoorlijk beziggehouden.
TEKST REDACTIE

o besloot de Nederlandse
overheid de antivirussoftware
van het bedrijf uit te faseren
uit voorzorg voor mogelijk
onethisch gebruik. Dat terwijl Kaspersky Lab
met diezelfde overheid intensief samenwerkte in bijvoorbeeld het NoMoreRansom
initiatief waarmee al heel wat cybercriminaliteit was opgespoord. De meningen over
het overheidsbesluit zijn verdeeld. Privacy
& security-expert Brenno de Winter riep de
overheid onlangs nog op hun beslissing te
heroverwogen omdat de voorzorgsmaatregel
schadelijk zou zijn voor onze samenleving.
In gesprek met Martijn van Lom, Europees

elk willekeurig land of instantie. Helaas
zijn cyberaanvallen vanuit Rusland aan
de orde van de dag. In combinatie met het
anti-russische sentiment maakt dat het
bedrijf verdacht. Volgens Martijn van Lom
is dat volledig onterecht want er is nooit
enig bewijs gevonden voor enige vorm
van betrokkenheid van Kaspersky Lab bij
deze Russische cyberaanvallen. Het zou
voor ons bovendien ook een soort van
zelfmoordpoging zijn als we daar aan mee
zouden werken. Het is alsof de politieagent zelf gaat inbreken. Ook security &
privacy analist Brenno de Winter heeft in
zijn onderzoeks- en reconstructierapport

‘Bedrijfs- en grensoverschrijdende samenwerking
is de enige manier om toename in cybercriminaliteit
te doorbreken’
directielid van Kaspersky Lab, vragen we
hem hoe nu verder. Hij is zonneklaar helder.
De IT-industrie moet transparanter worden
om dergelijke misstanden te voorkomen.
‘Een digitaal veilige wereld voor iedereen: dat
is waar Kaspersky Lab voor staat. Niet voor
niks is de bedrijfsmissie ‘We’re here to save
the world’. We geloven oprecht dat we de
wereld veiliger kunnen maken ongeacht wie
en waar je bent en wat je doet. Als je online
bent, heb je simpelweg het recht om vrij te
zijn van malware, e-spionage en andere
vormen van cybercrime. Zo is het onze taak
intensief onderzoek te doen naar malware,
ongeacht waar deze vandaan komt. Malware
is malware. Daar publiceren we dan ook over.
En dan kan het wel eens betekenen dat we
niet altijd met iedereen even goeie vrienden
maken als we bijvoorbeeld dreigingactoren
bloot leggen afkomstig uit sommige landen
of van bepaalde spionagebendes. ‘

Onafhankelijk

Wat je ook denkt over Kaspersky Lab, het
bedrijf opereert volledig onafhankelijk van
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naar het kabinetsbesluit aangegeven dat de
argumentatie van de overheid ongegrond
is. Of malware nu uit Rusland, België of
Duitsland komt, we leggen het bloot, zegt
Van Lom. We delen actief informatie met
organisaties als Interpol en de politie als
dat bijdraagt aan de veiligheid van onze
samenleving.’

Transparantie

Het cybersecuritysoftwarebedrijf begrijpt
inmiddels dat het zaak is om flink te
investeren in transparantie omwille van het
terugwinnen van vertrouwen. Zo opende
Kaspersky Lab het zogeheten Transparency
Center in Zurich (zie kader). Daarmee
verhuist het bedrijf alle gegevensverwerking
van Rusland naar Zwitserland. Organisaties
kunnen in Zwitserland inzage krijgen
in de softwarebroncodes om zelf te
beoordelen of er wel of niet iets mis is met
het product. ‘Onze les is dat we als sector
veel transparanter moeten zijn over onze
productontwikkeling. Eind 2017 hadden we
al besloten dat we de toon willen zetten in
transparantie.
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ONDERZOEK
HEROVERWEGING
BRENNO DE WINTER
Eerder dit jaar besloot de
rijksoverheid antivirussoftware van Kaspersky Lab uit te
faseren. Volgens de overheid
een voorzorgsmaatregel tegen
mogelijk onethisch gebruik van
de securitysoftware. Inmiddels
heeft onderzoeker Brenno de
Winter een rapport gepubliceerd waarin blijkt dat er sprake
is van valse aantijgingen. De
security & privacy analist roept
de overheid op hun besluit te
heroverwegen. Zijn rapport is te
vinden op:
dewinter.com/2018/11/14/
het-kabinetsbesluit-overkaspersky-lab-eenreconstructie-en-analyse
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76.000 HBO+
totaalbereik

opleiding

WINMAG Pro geeft je IT-nieuws, achtergronden en reviews voor
je zakelijke omgeving. Zonder onzin. Zonder opsmuk.
Recht voor z’n raap.
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Allround IT-nieuws
met een frisse
journalistieke blik
WINMAG Pro heeft een scherpe
journalistieke formule. De redactie
doet zijn werk met een nieuwsgierige,
onafhankelijke blik en brengt
zaken in een duidelijk perspectief.
Zo kan de lezer trends, nieuwe
technologieën en nieuwe apparatuur
op waarde schatten. WINMAG Pro
bewijst zijn nut juist in deze tijd,
waarin ontwikkelingen als cloud
computing, BYOD (Bring Your Own
Device) en Het Nieuwe Werken
voor nieuwe revoluties zorgen.
Naast reportages biedt het platform
volop nieuws en besprekingen van
de meest uiteenlopende zaken:
van smartphones tot Saas en van
virtualisatie tot videoconferencing.

online
winmagpro.nl

23.000

bezoekers per maand
nieuwsbrief

4.000

ontvangers,
tweemaal per maand

hifi

INTERVIEW

kunnen praten. Op dit platform gaan we in
samenspraak met partners communicatieoplossing bouwen, waarbij de veiligheid van
gebruikers centraal staat.’

Niet langer achter de schermen

Op 20 september presenteerde Speakup aan
de partners de nieuwe koers. Of is koers niet
het juiste woord? ‘Het is niet zo dat we het
roer plotseling omgooien’, reageert Rick. In
plaats daarvan maakt Speakup nu duidelijk
waar ze de afgelopen periode mee bezig is
geweest. ‘Er is bij ons ontzettend veel gebeurd

de mogelijkheid hun mening te geven
over de producten en diensten, zodat
het voortdurend kan vernieuwen. Dat is
het idee. Speakup kiest er nadrukkelijk
voor om dit samen met de partner in cocreatie te gaan doen.

Nieuwe producten

Vanaf 1 januari zijn er vier nieuwe
producten beschikbaar. Waar is Rick het
meest trots op? ‘Het eerlijke antwoord
is de Speakhub; dat is tegelijkertijd
het product waar de meeste klanten

‘We hebben een compleet nieuw
netwerk naast het bestaande netwerk
ontwikkeld’

Ieders privacy staat steeds meer onder druk. Datalekken leiden tot
identiteitsdiefstal; profilering van advertenties leiden tot politieke
beïnvloeding. Speakup stelt zich bij de ontwikkeling van haar producten als
doel de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Vanaf 1 januari 2019 zijn
er vier nieuwe producten beschikbaar: Vast & Mobiel Compleet, Speakup
Compass met vernieuwde app, Speakup CTI en Speakup Access. Voor ons
aanleiding voor een gesprek met Rick Sulman, CEO van Speakup.
TEKST JORDI SMIT

Volledig vernieuwd netwerk

Speakup verkent samen met anderen
nieuwe mogelijkheden en durft risico’s
te nemen, zo staat op de website
geschreven. Geheel volgens deze
doelstelling ging Speakup afgelopen
jaar te werk om het bedrijf verder te
laten ontwikkelen en de klant daarmee
nog meer te bieden. ‘Speakup bestaat
dit jaar 15 jaar. Ons netwerk is in die
periode gegroeid en kreeg er veel nieuwe
functies bij’, begint Rick. ‘We kwamen
op een gegeven moment tot de conclusie
dat, als we voortdurend willen blijven
ontwikkelen op hetzelfde netwerk, het
verstandig was om helemaal opnieuw te
beginnen. En dat hebben we gedaan.’
Het geheel nieuwe netwerk van
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onder de motorkap en achter de schermen.
Wat wij nu doen is het uitspreken en het
laten zien.’ Dat doet Speakup onder andere
met een Roadshow, waarbij ze langs alle
partners gaat om uit te leggen wat er allemaal
is gedaan en wat ze kunnen verwachten.
‘We leggen bijvoorbeeld met de Speakhub
uit hoe het werkt, wat partners daarmee
kunnen en wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Het partnerkanaal gaat meer van
ons zien en horen.’ Ook krijgen de klanten en
gebruikers van de oplossingen van Speakup

het minst van zullen merken. Dat is
de API die ergens in de Cloud zweeft
en waarmee klanten met ons platform
praten.’ Toch zal de Speakhub in de
toekomst steeds prominenter naar voren
komen. ‘Uiteindelijk gaan we in 2019
met partners communicatieoplossingen
bouwen op de hub en dat zal steeds
zichtbaarder worden.’
‘Waar voor ons de kracht zit bij onze
andere nieuwe producten, is het
onderliggende netwerk; ons eigen

Dat is bij Speakup niet voor niets.
‘Veiligheid en privacy hebben bij ons
altijd voorop gestaan; dat zit in ons
DNA. Als je kijkt naar wat er gebeurt op
het gebied van internet en telecom en
de macht die de techgiganten hebben,
maar ook buitenlandse overheden, dan
is het ontzettend belangrijk dat wij
Nederlandse/Europese partijen hebben
die deze diensten aanbieden en zich
bewust zijn van deze onderwerpen.’
Ondertussen werkt Speakup samen
met haar partners eraan om stappen
vooruit te zetten: want stilstand is
ledig 5.1 discreet surround geluid.
DeSecurity
Harman
Kardonverankert
Omni Bar+ soundachteruitgang. ‘We hebben nu nieuwe
& privacy
ons netwerk:
de Speakhub.
Een
terugkerend
onderwerp
bij het
ingebouwde
Chromecast, stream je
bar
met
draadloze
subwoofer,
in desoftware op Met
Dat is een soort interface waarbij klanten
integreren en ontwikkelen van die
Wifi met
je favoriete
kleur
zwart,
werkt perfect
rechtstreeksvia
en veilig
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is security.met elke HD

Met Dolby Digital en de draadloze subwoofer maak je van je woonkamer een
thuisbioscoop. En omdat je verbinding
kunt maken met meerdere Harman
Kardon Omni+ speakers kun je gemakkelijk het hele huis voorzien van een
draadloos muzieksysteem. De Harman
Kardon Omni Bar+ ondersteunt vol-

SPEAKUP CTI:
KLANTVRIENDELIJK BELLEN

SPEAKUP ACCESS:
VEILIG VERBINDEN

Verbind VoIP telefonie met jouw klantendatabase. Door Computer Telefonie Integratie
(CTI) kan gemakkelijk een koppeling gemaakt
worden tussen jouw virtuele telefooncentrale en vrijwel elke klantendatabase; met
als doel het verbeteren van je klanttevredenheid. Computer Telefonie Integratie
(CTI) verbindt VoIP-telefonie met jouw
eigen klantendatabase, zowel op CRM- als
ERP-systemen. Zo opent er automatisch een
klantcontactkaart op het bureaublad bij een
inkomend telefoongesprek en heb je direct
alle klantgegevens bij de hand. Je kan dan
meteen de klant effectief verder helpen. Ook
kun je met één muisklik eenvoudig telefoongesprekken starten. De applicatie kan binnen
enkele minuten eenvoudig worden ingesteld
en is daarna makkelijk te gebruiken. Zo help
je jouw klanten snel en efficiënt!

De uitdaging van alle bedrijven:
medewerkers zo veilig mogelijk laten
werken op een betrouwbare voice
dataverbinding. Niet alleen zorgen
voor een optimale bereikbaarheid,
maar ook beschikbaarheid en
veiligheid garanderen. De koppeling
tussen je bedrijfsnetwerk en het
core netwerk van Speakup is de
basis voor een stabiele infrastructuur met een hoge beschikbaarheid.
Daarnaast biedt Speakup Access
een compleet portfolio op het gebied
van voice-diensten. Met de meest
betrouwbare infrastructuren en netwerkcomponenten zorgt Speakup
ervoor dat de continuïteit van jouw
bedrijfsprocessen gewaarborgd
blijft.

en podcasts van je draadloze apparaten
naar de speakers. Daarnaast is de soundbar voorzien van bluetooth, Wifi, HDMIuitgang, analoge audio-ingang, optische
digitale ingang en een USB-ingang.

HARMAN KARDON OMNI SOUNDBAR
MET WIRELESS SUB
Prijs € 899,00
Prijs Connected leden € 674,24 incl. btw
Uitbreidbaar met surround of
losse speakers
Garantie en vragen
zie onze support desk:
www.harmankardon.nl/
support-knowledgebase.html
Bestellen?
Stuur je aanvraag voor de kortingscode
naar bas.vanderijt@harman.com
Geldig t/m 30 april 2018

netwerk, waar security en privacy
belangrijk zijn. Wij kunnen klanten
garanties geven dat de data enkel
in Nederland opgeslagen wordt,
dat dit op een veilige manier
gebeurt en de privacy gewaarborgd
blijft. Het gaat vooral om het
achterliggende verhaal.’

SPEAKUP COMPASS: DE
VIRTUELE TELEFOONCENTRALE

Geniet van draadloos HD-geluid van kamer tot kamer met het Harman Kardon Omni plus
systeem. Stream je favoriete muziek door middel van de HK-controller app. Tevens voorzien
van Google Chromecast Audio voor unlimited app gebruik.

tv. Je sluit de soundbar met slechts één
kabel aan op je televisie. De soundbar
geeft je toegang tot muziekstreamingdiensten zoals Spotify Connect
en is voorzien van een ingebouwde
Chromecast. Maak van de soundbar
een draadloos muzieksysteem door
de OMNI 10plus of 20plus eraan toe te
voegen om een eigen home theater
systeem voor films, muziek en games
te creëren.

Bij Speakup kan je terecht voor zowel
zakelijke, vaste telefonie als mobiele
telefonie. Voor ieder wat wils dus,
maar is het eigenlijk niet vreemd
dat je de keuze überhaupt nog moet
maken? Daarom biedt de VoIP-aanbieder Speakup Vast & Mobiel compleet aan: een totaaloplossing die de
voordelen van vast en mobiel bellen
combineert. Vind je het belangrijk dat
medewerkers onderweg net zo goed
bereikbaar zijn als op kantoor? Met
Speakup Vast & Mobiel Compleet ben
je zakelijk altijd uitstekend bereikbaar
op kantoor, onderweg én thuis op
het telefoonnummer van jouw keuze.
Betrouwbaar voor je klanten en
efficiënt voor jou.

Bij VoIP telefonie, ook bekend als bellen via het
internet, Hosted PBX of telefonie in de Cloud, hoort
natuurlijk een virtuele telefooncentrale. Geen grote
kast op kantoor, maar een telefooncentrale in de
cloud, die via een webbrowser gemakkelijk bereikt
en ingesteld kan worden... Met het gebruikersTekst Martin
Tokkie
vriendelijke beheersysteem
van Speakup
Compass
kan je de complete route van het inkomende belverkeer inrichten, wachtrijen instellen, doorschakelingen regelen, gebruikers toevoegen en voicemail
instellen. Met de bijbehorende app stel je mobiel
je eigen beschik- en bereikbaarheid in. Regel zelf
de automatische doorschakelingen, bepaal zelf
met welk telefoonnummer je wilt bellen of meld je
gemakkelijk aan of af bij een wachtrij. Zo worden
inkomende gesprekken altijd efficiënt afgehandeld,
juist als je even niet beschikbaar bent. Daarmee
krijg je grip op je zakelijke telefonie, ‘bereikbaar zijn
zoals jij wilt’ noemt Speakup dat.

Geniet van draadloos
HD-geluid van kamer tot kamer
Speakup is vanaf de grond opgebouwd.
‘We hebben een compleet nieuw
netwerk naast het bestaande netwerk
ontwikkeld, omdat we geen verstoringen
wilden veroorzaken op ons huidige
productieplatform. Op dat nieuwe
netwerk gaan we al onze toekomstige
producten ontwikkelen.’ Dat vindt
Speakup belangrijk voor de toekomst:
snel kunnen ontwikkelen en nieuwe
technologieën gebruiken. Want naast
privacy en veiligheid is technologie bij
ons een belangrijk punt.’

VAST & MOBIEL
COMPLEET: VOEL JE VRIJ!

WWW.WINMAGPRO.NL
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'Tevens voorzien van
Google Chromecast
Audio voor unlimited
app gebruik'
Connected april/mei
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Mogelijkheden voor adverteerders
Met WINMAG Pro bereikt u ondernemers en andere serieuze
computergebruikers en liefhebbers in een blad met een grote
reputatie. We bieden u als adverteerder veel mogelijkheden in het
magazine en de verschillende digitale media. Neem contact met
ons op voor een advies of meer informatie.

De lezer
De lezers en volgers van WINMAG Pro zijn - niet verwonderlijk - vaak
betrokken bij uitgaven en investeringen op het gebied van IT. Een
hoog percentage heeft hierin op zijn of haar werk een beslissende of
adviserende rol. Niet voor niets wordt het blad vaak neergelegd op
directie- en vergadertafels: 65% van de lezers gebruikt de informatie
uit WINMAG Pro voor concrete investeringen.

Highlights lezers-onderzoek

Leeftijdsverdeling

72% van de lezer heeft een beslissende/adviserende
rol bij investeringen.
46% van de lezer heeft invloed op de investeringen
binnen zijn of haar bedrijf.
35% heeft hier een adviserende rol in.
Ruim 87% van de lezer bezoekt geregeld de website
www.winmagpro.nl
89% van de lezer geeft aan dat de artikelen in
WINMAG Pro en op de website een sterke invloed
hebben op de mening en beslissingvorming.
De informatie in het magazine wordt door 75% van
de lezers gebruikt voor concrete investeringen.

18 - 24 15% | 25 - 34 30% | 35 - 44 28%
45 - 54 16% | 55 - 64 11%

Magazine
Jaargang
Frequentie
Oplage
Totaalbereik
Verspreiding

30
6 x per jaar
minimaal 46.500 ex.
76.000 personen
Winkel, online,
events & partners
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