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‘ Het Unified Security 
Platform maakt het 
MSP’s gemakkelijk’
Van steeds meer dienstverleners wordt gevraagd om, naast het algemene ICT-
beheer, ook de security van hun klanten onder hun hoede te nemen. Als Managed 
Service Provider (MSP) is het niet meer het resellen van oplossingen wat ze doen, 
maar moeten ze zich daadwerkelijk het securityaspect eigen maken. De noodzaak 
om een snelgroeiend dreigingsoppervlak te bestrijden, vaak met onsamenhangende 
oplossingen, maakt hun werk nog moeilijker.

WatchGuard’s Unified Security 
Platform (USP) geeft MSP’s de 
duidelijkheid en controle, uitge-

breide beveiliging, gedeelde kennis en ope-
rationele afstemming die nodig zijn om ef-
fectieve, meerlaagse beveiliging te leveren. 
Het platform is dan ook ontwikkeld met de 
MSP in gedachte. Zo wordt hen een schaal-
baar platform geboden dat zij nodig hebben 
voor het verbeteren van de beveiligingsaan-
pak van hun klanten. Het is volgens Andrew 
Young, Senior Vice President of Product Ma-
nagement van WatchGuard Technologies, 
het logische gevolg van een jarenlange evo-
lutie van hun cloudstrategie. “WatchGuard 
Cloud is begonnen in 2016, en dat was echt 
het startpunt voor het gecentraliseerde be-
heer. Dat jaar acquireerden we ook techno-
logie dat zou uitgroeien tot onze XDR-strate-
gie, oftewel threat detection and response”, 
legt hij uit. “Nu is iedere dienst geïntegreerd 
met die XDR-strategie. Sindsdien hebben wij 
voortdurend waarde toegevoegd aan onze 
productportefeuille door overnames en ont-
wikkeling. Ongeveer een jaar geleden is het 
allemaal samengekomen en zijn we uit de 
hele roadmap-discussie gegroeid. We heb-
ben het constant over het hier en nu.”

De vijf pilaren van het Unified Security Plat-
form
Het Unified Security Platform is volgens 
Young gefundeerd op vijf zuilen, vijf ideeën 

die in de behoeften van Managed Security 
Service Providers (MSSP’s) voorzien. 

1 Volledige security suite
“De eerste is dat je een set securitydien-

sten moet hebben die aan de security-
behoeften van eindklanten voldoen”, somt 
Young op. “Dat betekent netwerksecurity 
(inclusief een Secure WiFi aanbod), end-
pointsecurity en identiteit & access manage-
ment. Identiteit is cruciaal. Het moet com-
pleet zijn.”

2 Totale controle en beheer
De tweede zuil die Young noemt is dat de 

partner overzichtelijke en volledige controle 
moet hebben over de omgeving. “Hoe kun-
nen ze tientallen tot honderden klanten be-
dienen op een efficiënte manier? Ze moeten 
een centraal beheerpunt hebben, hun engi-
neers trainen, en de rapportages allemaal op 
één locatie ontvangen.” Met templates kun-
nen ze snel best practices doorvoeren voor 
meerdere klanten. “We hebben met Watch-
Guard Cloud een gelaagd platform ontwik-
keld waarmee de dienstverlener die allemaal 
kunnen regelen, inclusief de licenties.”

3 Kennisdeling
Gedeelde kennis is het derde element 

waar Young op ingaat. “Je kunt een verge-
lijking trekken tussen een portfoliobedrijf 
en een platformbedrijf. De eerste betekent 
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dat je allerlei diensten 
via dezelfde verkoopor-
ganisatie aanbiedt. Een 
platformbedrijf leunt 
echter sterk op gedeelde 
kennis.” Daarbij gaat het 
om het bijeenbrengen 
van onze verschillende 
producten en diensten, 
zodat ze kunnen samen-
werken en van elkaar 
kunnen leren. “Dit is waar 
onze XDR-strategie op is gestoeld. Met 
gedeelde telemetrie en identiteitsraam-
werk, toepasbaar over het hele portfolio. 
Zo krijg je snel een zero-trust concept 
uitgerold over alle diensten.”

4 Alles op elkaar afgestemd
Efficiëntie, automatisering en in-

tegratie vormen de vierde zuil waar 
WatchGuard met het Unified Security 
Platform op inzet. “We zorgen ervoor 
dat MSP’s hun activiteiten met elkaar 
in lijn brengen en efficiënter maken”, 
zegt Young. “Dat doen we met automa-
tisering, API’s en integraties met zowel 
andere securityoplossingen binnen hun 
organisatie, als met de operationele 
tools die de MSP inzet. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan RMM ESA.” Een belang-
rijk concept daarvan is Flexpay, waar-
door de kosten worden aangepast aan 
het model van de partner. “Zoals een 
model voor maandabonnementen, maar 
ook dat ze zelf hun licenties kunnen ver-
nieuwen zonder bij ons aan te hoeven 
 kloppen.”

5 Automatisering
De laatste en vijfde zuil is de auto-

matisering zelf: een belangrijke laag die 
de dagelijks terugkerende processen 

afhandelt, en het voorspellingsver-
mogen van de omgeving verhogen. 
“Het speelt een rol in alles dat we 
doen”, zegt Young. “Daar komt de 
efficiëntie en winstgevendheid van-
daan. Maar ook de effectiviteit van 
de security.”

Vereenvoudigde diensten geba-
seerd op partnerbehoeften
Het Unified Security Platform is 
gebouwd voor alle partners, en on-
geacht de focus en geavanceerde 
beveiliging van hun bedrijf zal het 
hen helpen de levering van securi-
tydiensten te vereenvoudigen. De 
dienstverleners zijn ruwweg in drie 
categorieën te verdelen. “Dat zijn 
de resellers, die vooral de imple-
mentaties doen en een basisniveau 
aan dienstverlening bieden. Dan 
heb je de securitymanagers, die 
de security beheren van meerde-
re klanten. En de derde groep zijn 
de securitymanagers, de SOC’s die 
24/7 de omgeving volgen.” Alle drie 
de groepen hebben gemeen met 
dat ze meerdere partijen bedienen, 
maar vaak ook dat ze meerdere le-
veranciers hebben. “Van de auto-
matisering, dat aan de basis staat 

van het Unified Security Platform, tot de 
manier waarop we licenties beschikbaar 
maken, het haakt allemaal in op de be-
hoeften van hun eindklant”, zegt Young. 
“Alles wat we doen is ervoor zorgen dat 
het voor de partner eenvoudiger en effi-
ciënter wordt.”

Security of ONE
WatchGuard is erop gericht zijn partners 
te helpen vanuit één stabiele, krachtige 
omgeving; door de enige leverancier te 
zijn die zich richt op het ondersteunen 
van alle bedrijven van zijn partners en 
het enige platform te bieden om hun 
cyberbeveiliging te verenigen. “Al meer 
dan 25 jaar is WatchGuard een pionier 
op het gebied van geavanceerde cy-
berbeveiligingstechnologie en heeft het 
deze geleverd als eenvoudig te imple-
menteren en gemakkelijk te beheren op-
lossingen. Daarom vertrouwen 14.000 
partners ons om hun meest waardevolle 
bezit – hun klanten – te beschermen”, 
aldus Young. “Met een partner first-vi-
sie die innovatie prioriteit geeft, kunnen 
partners erop vertrouwen dat ze altijd 
de juiste beveiligingsoplossingen bij el-
kaar verzameld hebben om hun klanten 
te beschermen – vandaag en in de toe-
komst.” ◾
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40 41ChannelConnect ChannelConnect
April 2022April 2022


