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Geïnstalleerd(e) 
Trend Micro 
product/service

Prioriteit klant Trend Micro upsell-
mogelijkheden Beweegreden/verkoopargument voor upsell

Client/Server 
Suite

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security Suite •  Voegt gatewaybescherming toe om inkomende bedreigingen eerder te blokkeren (aan buitengrens netwerk)
•  Brengt het beheer van alle beveiligingslagen onder Control Manager bijeen

Deep Security
•  Beschermt kwetsbare gebieden op servers en in toepassingen
•  Garandeert de beschikbaarheid en stabiliteit van bedrijfskritische toepassingen
•  Laat patching toe volgens voorwaarden van de klant

Threat Management Services •  Detecteert en rapporteert over geïnfecteerde en onbeheerde endpoints
•  Lokaliseert infectiebronnen en bedreigingsvectoren

Naleving 
beveiligings
richtlijnen

Deep Security
•  Beschermt kwetsbare gebieden op servers en in toepassingen; laat patching toe volgens voorwaarden van de klant
•  Garandeert de beschikbaarheid en stabiliteit van bedrijfskritische toepassingen
•  Ondersteunt PCI-DSS-naleving op POS-servers

Data Loss Prevention for Endpoint
•  Detecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, voorkomt dat ongepaste gegevens buiten de endpoints komen, rapporteert 

over gegevensverlies
•  Helpt gebruikers te scholen en beleidslijnen af te dwingen

Convergentie en 
kostenverlaging

Enterprise Security for 
Endpoints and Mail Servers OF 
Enterprise Security Suite

•  Verlaagt kosten door consolidatie van leveranciers en beveiligingsinfrastructuur mogelijk te maken
•  Levert e-mailserverbeveiliging met de laagste totale eigendomskosten van alle belangrijke producten
Indien Client/Server Suite Standard is geïnstalleerd:
•  Ondersteunt smartphones/PDA's, Macintosh-computers en biedt bescherming voor kwetsbare gebieden

Deep Security

•  Stroomlijnt de reactie op beveiligingsvoorvallen met het merken van gebeurtenissen, voorvalworkflow en minder valse 
meldingen

•  Vereenvoudigt en verlaagt de kosten van serverbeveiligingsbeheer dankzij onder meer scannen op aanbeveling, aanpasbare 
dashboards, geplande taken en automatisering

•  Maakt een toegenomen serverconsolidatie door virtualisering mogelijk

Client/Server/
Messaging 
Suite

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security Suite •  Voegt gatewaybescherming toe om inkomende bedreigingen eerder te blokkeren (aan buitengrens netwerk)
•  Brengt het beheer van alle beveiligingslagen onder Control Manager bijeen

Deep Security •  Garandeert de beschikbaarheid van bedrijfskritische toepassingen op kwetsbare gebieden
•  Intensiveert de bescherming tegen bedreigingen met integriteitsbewaking, logboekinspectie, IDS/IPS en firewall

Threat Management Services •  Detecteert en rapporteert over geïnfecteerde en onbeheerde endpoints
•  Lokaliseert infectiebronnen en bedreigingsvectoren

PortalProtect for Microsoft SharePoint •  Voegt beveiliging toe voor servers voor samenwerking

Naleving 
beveiligings
richtlijnen

Deep Security •  Ondersteunt de vereisten met betrekking tot het scheiden van taken met op rollen gebaseerde toegang, bewerkingsrechten 
en rapportages

Email Encryption •  Ondersteunt privacy- en nalevingsinitiatieven die e-mailversleuteling vereisen

Data Loss Prevention for Endpoint
•  Detecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, voorkomt dat ongepaste gegevens buiten de endpoints komen, rapporteert 

over gegevensverlies
•  Helpt gebruikers te scholen en beleidslijnen af te dwingen

Convergentie en 
kostenverlaging

Enterprise Security Suite •  Voegt gatewaybescherming toe om inkomende bedreigingen eerder te blokkeren (aan buitengrens netwerk)
•  Brengt het beheer van alle beveiligingslagen onder Control Manager bijeen

Hosted Email Security •  Voegt 'in-the-cloud' bescherming vóór e-mailservers toe om bedreigingen tegen te houden voordat ze het netwerk bereiken

Deep Security
•  Vereenvoudigt en verlaagt de kosten van serverbeveiligingsbeheer dankzij onder meer scannen op aanbeveling, aanpasbare 

dashboards, geplande taken en automatisering
•  Maakt een toegenomen serverconsolidatie door virtualisering mogelijk

Email 
Reputation 
Service

Samenstel van 
bedreigingen

Hosted Email Security •  Voegt 'in-the-cloud' bescherming vóór e-mailservers toe om bedreigingen tegen te houden voordat ze het netwerk bereiken

ScanMail (Domino en Exchange) •  Voegt webreputatie en filteren van inhoud op inspectiebasis bij de e-mailserver toe om de beveiliging van e-mailafzenders op 
reputatiebasis te verhogen

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

InterScan Messaging Security 
Virtual Appliance

•  Biedt een virtueel apparaat dat een gelaagde blokkering van spam, inhoudfiltering, antivirusbescherming en beveiliging van 
uitgaande e-mail levert

InterScan 
Messaging 
Security Suite

Samenstel van 
bedreigingen

Deep Security
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

ScanMail (Domino en Exchange) •  Benut het Trend Micro Smart Protection Network voor de beveiliging van zowel interne als inkomende e-mail
•  Garandeert de privacy en vertrouwelijkheid van informatie door beveiliging van zowel de interne als de uitgaande e-mail

Naleving 
beveiligings
richtlijnen

Email Encryption Gateway •  Verhoogt de beveiliging van inhoud op de e-mailgateway door middel van e-mailversleuteling voor naleving en privacy

ScanMail (Domino en Exchange) •  Benut het Trend Micro Smart Protection Network voor de beveiliging van zowel interne als inkomende e-mail
•  Garandeert de privacy en vertrouwelijkheid van informatie door beveiliging van zowel de interne als de uitgaande e-mail

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

InterScan Messaging Security 
Virtual Appliance •  Biedt een virtueel apparaat voor vertrouwen in virtuele VMware Ready-apparaten

Deep Security
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van web- en e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

Convergentie en 
kostenverlaging Enterprise Security for Gateways

•  Biedt volledige gatewaybeveiliging (e-mail en web) in de vorm van een virtueel VMware Ready-apparaat
•  Geavanceerde web- en berichtenverkeergatewayfuncties verhogen de productiviteit en intensiveren de beveiliging
•  Biedt hardwareflexibiliteit dankzij optie om softwareapparaat in te zetten

InterScan Web 
Security Suite

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security for Gateways •  Biedt volledige gatewaybeveiliging (e-mail en web) in de vorm van een virtueel VMware Ready-apparaat

Deep Security 
•  Vormt een aanvulling op InterScan Web Security Suite door bescherming te bieden voor het besturingssysteem, 

webtoepassingen en andere commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op ondernemingswebservers, met name 
virtuele machines voor internet, ter voorkoming van aanvallen op webomgevingen als SQL-injectie en cross-site scripting

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

Enterprise Security for Gateways •  Biedt volledige gatewaybeveiliging (e-mail en web) in de vorm van een virtueel VMware Ready-apparaat

Deep Security
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem, webtoepassingen en andere toepassingen die worden 

uitgevoerd op ondernemingsservers ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

InterScan Web Security 
Virtual Appliance

•  Biedt geavanceerde webgatewayfuncties ter verhoging van de productiviteit en intensivering van de beveiliging
•  Ondersteunt virtualiseringsinitiatieven met virtuele 'VMware Ready'-apparaten

Convergentie en 
kostenverlaging Enterprise Security for Gateways

•  Biedt volledige gatewaybeveiliging (e-mail en web) in de vorm van een virtueel VMware Ready-apparaat
•  Geavanceerde web- en berichtenverkeergatewayfuncties verhogen de productiviteit en intensiveren de beveiliging
•  Biedt hardwareflexibiliteit dankzij optie om softwareapparaat in te zetten
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Overweeg Premium Ticket of Premium Support (PSP) als upsell bij elke Enterprise account voor proactieve, accountspecifieke ondersteuning en inzetbaarheidsservices voor 
het optimaliseren van beschermingsoplossingen. Alleen voor gebruik door Trend Micro Sales en kanaalpartners.

Geïnstalleerd(e) 
Trend Micro 
product/service

Prioriteit klant Trend Micro upsell-mogelijkheden Beweegreden/verkoopargument voor upsell

Kortingspakket 
InterScan 
Messaging 
Security Suite/
InterScan Web 
Security Suite

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security Suite
•  Vereenvoudigt de bedrijfsvoering met één enkele leverancier voor meerdere beschermingspunten
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van web- en e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
Deep Security •  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

ScanMail (Domino en Exchange) •  Benut het Trend Micro Smart Protection Network voor de beveiliging van zowel interne als inkomende e-mail tegen 
webbedreigingen

Enterprise Security for Gateways
•  Biedt volledige gatewaybeveiliging (e-mail en web) in de vorm van een virtueel VMware Ready-apparaat
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van web- en e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
Deep Security •  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

Convergentie en 
kostenverlaging Enterprise Security Suite •  Vereenvoudigt de bedrijfsvoering met één enkele leverancier voor meerdere beschermingspunten

•  Biedt mogelijkheden tot verlaging van de kosten dankzij Control Manager als centrale beveiligingsbeheerconsole

NeatSuite

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security Suite •  Voegt gatewaybescherming toe om inkomende bedreigingen eerder te blokkeren (aan buitengrens netwerk)
•  Brengt het beheer van alle beveiligingslagen onder Control Manager bijeen

Data Loss Prevention for Endpoint •  Vormt een aanvulling op de beveiliging van gateway tot endpoint met voorkoming van gegevensverlies
PortalProtect for Microsoft SharePoint •  Breidt de bescherming uit tot servers voor samenwerking

Naleving 
beveiligings
richtlijnen

Data Loss Prevention for Endpoint
•  Detecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, voorkomt dat ongepaste gegevens buiten de endpoints komen, rapporteert 

over gegevensverlies
•  Helpt gebruikers te scholen en beleidslijnen af te dwingen

Email Encryption Gateway •  Verhoogt de beveiliging van inhoud op de e-mailgateway door middel van e-mailversleuteling voor naleving en privacy
Email Encryption •  Ondersteunt privacy- en nalevingsinitiatieven die e-mailversleuteling vereisen op de client

Convergentie en 
kostenverlaging

Threat Management Services •  Voegt een cruciale netwerkbewakingslaag toe

Endpoint Security Platform •  Grotere schaalbaarheid voor grotere klanten met ondersteuning van 250.000 endpoints op één beheerserver
•  Endpointbeveiliging wordt met systeembeheer (CPM, Patch en Power) samengevoegd

OfficeScan

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security for Endpoints - Advanced •  Voegt endpointbeveiliging, krachtig centraal beheer en rapportage toe met Control Manager

Deep Security
•  Vereenvoudigt en verlaagt de kosten van serverbeveiligingsbeheer dankzij onder meer scannen op aanbeveling, aanpasbare 

dashboards, geplande taken en automatisering
•  Maakt kostenbesparing mogelijk dankzij een hogere serverconsolidatie door virtualisering

Threat Management Services •  Detecteert en rapporteert over geïnfecteerde en onbeheerde endpoints
•  Lokaliseert infectiebronnen en bedreigingsvectoren

Naleving 
beveiligings
richtlijnen 

Deep Security

•  Richt zich op zes belangrijke PCI-nalevingsvereisten via onder meer integriteitsbewaking, bescherming van webtoepassingen, 
netwerksegmentatie, virtuele patches en logboekinspectie om de dagelijkse controle van logboeken te vereenvoudigen

•  Helpt de reikwijdte van de voor auditing vereiste systemen te beperken zonder op platte netwerkarchitecturen te hoeven 
terugvallen

•  Ondersteunt de vereisten met betrekking tot het scheiden van taken met op rollen gebaseerde toegang en bewerkingsrechten, 
zodat bewerking, bewaking en rapportage alleen op toegestane systemen en taken plaatsvindt

Threat Management Services •  Detecteert en rapporteert over geïnfecteerde en onbeheerde endpoints
•  Lokaliseert infectiebronnen en bedreigingsvectoren

Data Loss Prevention for Endpoint
•  Detecteert en beschermt vertrouwelijke informatie, voorkomt dat ongepaste gegevens buiten de endpoints komen, rapporteert 

over gegevensverlies
•  Helpt gebruikers te scholen en beleidslijnen af te dwingen

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

Deep Security

•  Biedt veelomvattende serverbescherming, met inbegrip van IDS/IPS, firewall, integriteitsbewaking en logboekinspectie voor 
standalone fysieke en gevirtualiseerde servers

•  Dit is de servervariant van Intrusion Defense Firewall voor servertoepassingen en -besturingssystemen met 
beschermingsregels en aanvullende mogelijkheden voor integriteitsbewaking en logboekinspectie

•  Geïntegreerd met VMware vCenter en VMsafe-NET API's

Convergentie en 
kostenverlaging

Enterprise Security for Endpoints and 
Mail Servers

•  Biedt een betere bescherming en hogere productiviteit dankzij e-mailbescherming en anti-spam voor endpoints en 
e-mailservers

Deep Security

•  Stroomlijnt de reactie op beveiligingsvoorvallen met het merken van gebeurtenissen, voorvalworkflow en minder valse 
meldingen

•  Vereenvoudigt en verlaagt de kosten van serverbeveiligingsbeheer dankzij onder meer scannen op aanbeveling, aanpasbare 
dashboards, geplande taken en automatisering

•  Maakt een toegenomen serverconsolidatie door virtualisering mogelijk

Endpoint Security Platform •  Grotere schaalbaarheid voor grotere klanten met ondersteuning van 250.000 endpoints op één beheerserver
•  Endpointbeveiliging wordt met systeembeheer (CPM, Patch en Power) samengevoegd

ScanMail (Domino en Exchange)

•  Uitbreiding van het Smart Protection Network om e-mailbedreigingen te stoppen voordat ze eindgebruikers bereiken en 
consolidatie van leveranciers (en de beveiligingsinfrastructuur) ter verlaging van de kosten

•  Verdere verlaging van de kosten door over te schakelen op e-mailserverbeveiliging met totale eigendomskosten waarvan 
onafhankelijk is gerapporteerd dat ze de laagste zijn van alle belangrijke producten

PortalProtect Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security for Communication and 
Collaboration

•  Inzet van dezelfde effectieve, eenvoudig te gebruiken beveiliging voor SharePoint op Exchange. Verlaging van de kosten door 
leveranciers te consolideren en over te stappen op een e-mailserverbeveiligingsproduct met totale eigendomskosten die in 
onafhankelijke tests zijn aangetoond de laagste te zijn

Deep Security 
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van SharePoint-servers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

ScanMail for 
Domino

Samenstel van 
bedreigingen Deep Security 

•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 
ondernemingsservers, met inbegrip van e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk

•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden
Convergentie en 
kostenverlaging Hosted Email Security •  Voegt 'in-the-cloud' bescherming vóór e-mailservers toe om bedreigingen tegen te houden voordat ze het netwerk bereiken

•  Verlaagt de beheerkosten van lokale beveiligingssoftware

ScanMail for 
Exchange

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security for Communication and 
Collaboration

•  Uitbreiding van dezelfde effectieve, eenvoudig te gebruiken beveiliging voor Exchange tot SharePoint
•  Afsluiting van meer aanvalswegen

Enterprise Security for Endpoints and 
Mail Servers

•  Toepassing van de bescherming van het Smart Protection Network binnen uw organisatie, van e-mail- en andere servers tot 
endpoints

Deep Security 
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

Convergentie en 
kostenverlaging

Endpoint Security Platform •  Grotere schaalbaarheid voor grotere klanten met ondersteuning van 250.000 endpoints op één beheerserver
•  Endpointbeveiliging wordt met systeembeheer (CPM, Patch en Power) samengevoegd

Hosted Email Security •  Voegt 'in-the-cloud' bescherming vóór e-mailservers toe om bedreigingen tegen te houden voordat ze het netwerk bereiken

ServerProtect

Samenstel van 
bedreigingen

Enterprise Security for Endpoints - Advanced •  Voegt endpointbeveiliging, krachtig centraal beheer en rapportage toe met Control Manager

Deep Security
•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 

ondernemingsservers, met inbegrip van e-mailservers, ter voorkoming van aanvallen op het netwerk
•  Verbetert door middel van integriteitsbewaking en logboekinspectie het zicht op verdachte activiteiten die op een aanval duiden

Virtualisering 
en 'inthecloud' 
computergebruik

Deep Security 

•  Biedt veelomvattende bescherming voor het besturingssysteem en commerciële toepassingen die worden uitgevoerd op 
ondernemingsservers ter voorkoming van aanvallen op het netwerk

•  Maakt integriteitsbewaking en logboekinspectie mogelijk ter verbetering van het zicht op verdachte activiteiten die op een 
aanval zouden kunnen duiden


