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Persbericht 
Kappa Data tekent distributiecontract met backup specialist Arcserve 

De Pinte, 12 October 2020 
  
Kappa Data, distributeur van netwerk connectivity, netwerk security en IoT oplossingen breidt zijn 
portfolio in de Benelux uit met de producten van Arcserve. 
 
De naam Arcserve zal heel wat mensen bekend in de oren klinken. Het bedrijf biedt zijn oplossingen 
dan ook al aan sinds 1983 en mag zich daarmee de meest ervaren leverancier van datamanagement 
oplossingen noemen. Organisaties in meer dan 150 landen vertrouwen op Arcserve's technologieën 
en expertise om het risico op gegevensverlies en langdurige uitval te elimineren, en het maakt 
daarbij niet uit of de systemen op locatie, on prem of in the cloud staan. 
Bovendien worden de kosten en de complexiteit rond het maken van back-ups en het herstellen van 
gegevens met tot wel 50% verminderd. 
 
Arcserve heeft onlangs zijn alliantie met Sophos, een vooraanstaande leverancier van cybersecurity 
oplossingen uitgebreid, om op AI gebaseerde anti-ransomware- en 
gegevensbeschermingsoplossingen aan te bieden voor on-premise, cloud- en SaaS-gebaseerde 
workloads: Arcserve Cloud Backup voor Office 365 en Arcserve Unified Data Protection (UDP) Cloud 
Hybrid beveiligd door Sophos. 
 
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: 'Met de ondertekening van het contract met 
Arcserve versterken wij onze positie in de backup wereld. We zien dat de schade die ransomware 
aanricht, zeker ook in deze periode waarin veel mensen thuiswerken, alleen maar groter wordt. 
Arcserve biedt een zeer goede en betrouwbare alles-in-één oplossing aan voor gegevensbescherming, 
waardoor ze zeer interessant is voor onze resellers in de Benelux. Deze stap is ook een logische stap 
omdat Kappa Data al een vooraanstaande Sophos distri was, waardoor de alliantie tussen Sophos en 
Arcserve een zeer groot pluspunt is voor ons.' 
 
'Arcserve vertrouwt volledig op het partnerkanaal, dus samenwerken met de juiste distributeur is 
essentieel voor ons bedrijfsmodel', zegt Mick Bradley, VP EMEA bij Arcserve. 'Ik ben ervan overtuigd 
dat de samenwerking met Kappa Data een belangrijke stap is om bedrijven in de Benelux te helpen 
bij het verminderen van de dreiging van ransomware. Tegelijkertijd is dit een perfecte uitbreiding van 
ons bestaande kanaal in de regio. De positie van Kappa Data, de lokale expert in MKB- en enterprise-
markten, en de jarenlange ervaring in het leveren van beveiligingsoplossingen in samenwerking met 
Sophos, maken dat dit een voor de hand liggende keuze is voor ons. Samen zijn we er trots op dat we 
deel uit kunnen maken van een ecosysteem dat bedrijven in de Benelux de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid en veiligheid kan bieden.' 
 
 

mailto:sales@kappadata.be
mailto:sales@kappadata.nl
mailto:sales@kappadata.pl

