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De organisatie
Veel ondernemers rekenen op de professionals van JAN©. Met 
een persoonlijke aanpak en de juiste kennis adviseren de 160 
medewerkers klanten op het gebied van bedrijfsvoering en 
accountancy. 

De behoefte
JAN© werkt al 10 jaar naar tevredenheid met de SafeNet-
oplossing van Thales om de portaltoegang tot Citrix te beveiligen. 
Het IT-landschap heeft zich echter ontwikkeld onder andere door 
het aanschaffen van het Office 365 platform en het gebruiken 
van een VPN. Daarmee zijn er andere uitdagingen ontstaan, ook 
op het gebied van cybersecurity. Om de klantgegevens veilig te 
houden was de eindgebruiker belast met diverse manieren van 
veilig inloggen voor de verschillende applicaties en systemen. 
Hier waren diverse tokens voor in gebruik, waaronder SafeNet 
en een oplossing van Microsoft. Het gebruik van verschillende 

tokens en het feit dat medewerkers regelmatig een nieuwe telefoon 
hebben, zorgden ervoor dat er behoefte ontstond naar één 
beheersbare oplossing. Een one-stop-shop voor veilig inloggen en 
meer controle waren de belangrijkste wensen voor een nieuwe, 
generieke oplossing.
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De oplossing
Ook bij Thales hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. De 
nieuwe SafeNet-oplossing biedt nog meer stabiliteit en maakt een 
nog bredere inzet mogelijk. JAN© heeft daarom de keus gemaakt 
de omgeving te migreren en tevens nieuwe oplossingen toe te 
voegen aan SafeNet Trusted Access. Hiermee wordt de oplossing 
van Thales de enige authenticatie-oplossing, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van two factor authenticatie en single sign on.   
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JAN© gaat met multi-factor authenticatie en single 
sign-on een goed beveiligde toekomst tegemoet

Uitdaging
• Het aanbieden van een gebruiksvriendelijke 

authenticatie-oplossing die te gebruiken is voor de 
verschillende applicaties en systemen van JAN©. 

Oplossing
• Met SafeNet Trusted Access van Thales wordt er 

voor core-systemen veilig ingelogd met two factor 
authenticatie en single sign-on.

Voordeel
• Dankzij deze toekomstbestendige oplossing loggen de 

medewerkers van JAN© veilig in.

https://cpl.thalesgroup.com


Contact us – For all office locations and contact information, please visit cpl.thalesgroup.com/contact-us
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De implementatie
De implementatiepartner van Thales, Comsenso, heeft JAN© 
geholpen bij de implementatie en de migratie van het datacenter in 
de UK naar het Europese datacenter. Het voordeel hiervan is dat 
de data nu in de Europese Unie blijft en dus altijd valt onder GDPR. 
De migratie verliep relatief probleemloos. Voor de Citrix-omgeving, 
Office 365-omgeving en de VPN van Palo Alto wordt nu gebruikt 
gemaakt van two factor authenticatie en single sign-on. Daarnaast 
wordt door JAN© vooral ingezet op software tokens, maar bestaat 
de mogelijkheid om gebruik te maken van hardware tokens indien 
dit gewenst is. Op dit moment wordt er nog gekeken naar het 
implementeren van de generieke authenticatie-oplossing voor een 
aantal applicaties waaronder Exact.

De voordelen
Een belangrijk voordeel van SafeNet Trusted Access is de 
mogelijkheid om het voor verschillende applicaties in te zetten. 
Hiermee is de beveiliging beter ingericht. Voor medewerkers is 
het makkelijk dat ze voor alle authenticatie-uitdagingen bij de 
IT-afdeling terecht kunnen. Daarnaast is het authenticatie-proces 
vereenvoudigd. Ook levert de volledige overstap naar SafeNet 
een kostenbesparing op ten opzichte van de verschillende 
authenticatie-methodes die voorheen gebruikt werden. JAN© wil 
in de toekomst graag gebruik gaan maken van self-service met 
betrekking tot de tokens, dan heeft de IT-afdeling er echt geen 
omkijken meer naar.

Over Thales
De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld 
draaiende te houden, vertrouwen op Thales. Onze klanten 
komen naar ons toe met grote ambities: om het leven beter te 
maken, om ons veilig te houden. Door een unieke combinatie 
van diverse expertise, talenten en culturen, ontwerpen en leveren 
onze architecten buitengewone hoogtechnologische oplossingen. 
Oplossingen die morgen mogelijk maken, en wel vandaag. Van 
de bodem van de oceanen tot diep in de ruimte en cyberspace 
helpen we onze klanten slimmer te denken en sneller te handelen 
â€“ zodat groeiende complexiteit en ieder beslissend moment 
beheersbaar blijft. 

Meer informatie via cpl.thalesgroup.com of via LinkedIn of Twitter.

“ Gebruiksgemak is voor ons belangrijk, dit draagt bij 
aan de acceptatie van security-oplossing waardoor 
gegevens van klanten veiliger zijn. Als organisatie moet 
je je best doen oplossingen in te richten die datalekken 
voorkomen. De gebruikers waren al gewend aan Thales. 
Daarnaast zijn we tevreden over de dienstverlening 
in de afgelopen jaren. We weten dat Thales een 
goede kwalitatieve partij is die haar producten blijft 
ontwikkelen.”

– Paul Haen, Technical Manager, JAN© Accountants

“ Het is belangrijk om in contact te blijven met zowel Thales 
als de implementatiepartner, in dit geval Comsenso. 
Hierdoor profiteren wij elke keer van de nieuwste 
innovaties en worden we van het beste advies voorzien.”

– Paul Haen, Technical Manager, JAN© Accountants

cpl.thalesgroup.com/contact-us
https://cpl.thalesgroup.com
https://twitter.com/ThalesCloudSec
https://www.facebook.com/ThalesCloudSec
https://www.linkedin.com/company/thalescloudsec
https://www.youtube.com/ThalesCloudSec

