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Met de introductie van Watch-
Guard Endpoint Security zijn 
Panda Adaptive Defense 360, 

Adaptive Defense, Endpoint Protecti-
on Plus en Endpoint Protection geïnte-
greerd in het managementplatform van 
WatchGuard, WatchGuard  Cloud. Vol-
gens Young gaat het echter niet om een 
rebranding van bestaande producten.  
“WatchGuard Cloud is vanaf de grond 
af aan ontworpen voor Managed Ser-
vice Providers. Door een uniforme be-
nadering van beveiliging te hanteren, 
biedt het product MSP’s nieuwe moge-
lijkheden om beveiligingsproducten aan 
klanten te leveren.” Onder die mogelijk-
heden vallen onder andere endpoint- 
en netwerkbeveiliging en multifactor- 
authenticatie (MFA). “Onze MSP-first  
benadering voorziet daarnaast in flexibele li-
centieopties, licentiebeheer in handen van 
de MSP, beheer en zichtbaarheid van meer-
dere klanten tegelijkertijd en een uitgebreid  
technologisch ecosysteem van integraties.”

Unified Security Platform
Dankzij de integratie van netwerk-, iden-
titeits- en endpointbeveiliging in Watch-
Guard Cloud ontstaat volgens Young een 
Unified Security Platform. “Het verenigt ver-
schillende beveiligingsproducten in één be-
heerinterface. MSP’s kunnen op die  manier 
het beheer vereenvoudigen en het aan-
valsoppervlak bij klanten verder beperken.”  
Met WatchGuard Cloud worden gebruikers, 
endpoints, netwerken maar ook cloudnet-
werken beschermd. Daarnaast kunnen servi-
ceproviders gebruikmaken van kant-en-kla-
re integraties van third parties.” De Endpoint 
 Security-producten zijn volledig geïntegreerd 
in WatchGuard Cloud. Nadat een licentie 
is geactiveerd, wordt deze direct beschik-
baar in de inventaris van de serviceprovi-
der en kan deze worden toegewezen aan elk  
account van de MSP. “De productfunctio-

naliteit is rechtstreeks toegankelijk vanuit  
WatchGuard Cloud, zowel in abonnee context 
als in een serviceprovidercontext voor  beheer 
met meerdere tenants. Bovendien is het een-
voudig om met WatchGuard Cloud verschillen-
de abonnee-accounts in groepen te organise-
ren. Zo zijn deze accounts centraal te beheren.” 
Met behulp van templates kan ten slotte de ini-
tiële installatie worden versneld. “Ook dat laat 
zien hoe gemakkelijk het is om Endpoint Secu-
rity-oplossingen vanuit WatchGuard Cloud te 
beheren.”
Bedrijven die gebruikmaken van een  hybride 
beveiligingsomgeving kunnen eveneens 
 profiteren van WatchGuard Cloud. “Ons  Unified 
Security Platform biedt een breed scala aan 
services, waaronder SaaS-toegangscontroles. 
Dit maakt het mogelijk om een zero trust-om-
geving in te richten met risicogebaseerde  
authenticatie en beveiliging die de gebruiker 
volgt, onafhankelijk van waar zij werken. Op dat 
vlak kan WatchGuard’s Endpoint Security een 
belangrijke rol kan vervullen.”

Partnerprogramma
WatchGuard heeft inmiddels meer dan 
18.000 resellers en serviceproviders  
wereldwijd. Veel van hen nemen deel aan het 
partnerprogramma WatchGuardONE en profi-
teren van het volledige Unified Security Platform. 
“Het programma biedt vier specialisaties. Met 
de specialisatie in één beveiligingsproduct kun-
nen zij al de zilveren status behalen. Van daaruit 
kunnen zij zich verder specialiseren en zodoen-
de meer voordelen behalen.” Ook klanten en 
partners van het overgenomen Panda Security 
worden opgeroepen om deel te nemen aan het  
WatchGuardONE. “WatchGuard is 100  procent 
kanaalgericht, zoals we dat al meer dan 25 jaar 
zijn. Ons bedrijf is gebouwd op het succes van 
onze partners. Alles wat we doen, zoals het 
ontwerpen en ontwikkelen van onze producten, 
maar ook de wijze waarop we onze diensten 
aanbieden en verkopen moet onze partners 
verder helpen in hún ontwikkeling.” ◾
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‘ Alles wat we doen moet onze  
partners verder helpen’
WatchGuard biedt sinds kort WatchGuard Endpoint Security aan dat gemanaged kan 
worden via WatchGuard Cloud. Senior VP Product Management bij WatchGuard Andrew 
Young vertelt over de ontwikkeling van het product.
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