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Persbericht
De Wal ICT Bronze Partner van Quarantainenet
(bijlage: foto Frank van den Hurk en Lucas de Wal)
Enschede, 14 juli 2010 - In Huissen is de Bronze partnerstatus van De Wal ICT
van een officieel randje voorzien door het overhandigen van een Quarantainenetplaquette.
Lucas de Wal, directeur van De Wal ICT, ontving de plaquette uit handen van
Frank van den Hurk, Commercieel Directeur van Quarantainenet.
Frank van den Hurk: "De Wal ICT is een betrokken partner die meedenkt bij
onderwijsinstellingen. Hun Bronze Partnership is een logisch vervolg van deze
manier van werken."
Lucas de Wal: "De oplossing die Quarantainenet biedt met Qmanage past perfect
binnen onze strategie om de ICT-netwerken binnen de scholen gecontroleerd
toegankelijk te maken voor leerlingen en personeel die o.a. met eigen apparatuur
iets willen - zonder afbreuk te doen aan de beveiliging."

Over Quarantainenet
Quarantainenet maakt oplossingen voor netwerkbeheer en netwerkbeveiliging.
Internet Service Providers worden beveiligd door Qnet, een product voor
netwerkbeveiliging met een langdurige, robuuste reputatie.
Voor netwerken van onderwijsinstellingen of bedrijven is er Qmanage: de
technologie van Qnet gekoppeld aan een component voor
netwerktoegangscontrole waarvoor geen software op de apparatuur van de
eindgebruiker nodig is. Meer informatie is te vinden op www.quarantainenet.nl

Over De Wal ICT
De doelstelling van De Wal ICT is het leveren van hoogwaardige ICT diensten en
producten, in de breedste zin van het woord, aan voortgezet en primair
onderwijsinstellingen in Nederland. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik
gemaakt van nieuwe technieken en /of producten.
De dienstverlening van De Wal ICT bestaat uit:
 Adviseren.
 Implementeren.
 Inventariseren.
 Projectmanagement.
 Trainen en opleiden van systeembeheerders en gebruikers.
Meer informatie is te vinden op http://www.dewal-ict.nl/

Noot voor de redactie
Meer informatie kunt u verkrijgen via de volgende kanalen:
 E-mail: Marnix de Bil, marnix@quarantainenet.nl
 Telefoon: 053-7503070
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