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Persbericht 
Kappa Data, eerste Benelux-distributeur met een Cloud-native SASE-

aanbod, voegt Cato Networks toe aan zijn productportfolio. 
De Pinte, september 2021 

   
De Pinte, België, 28/09/2021 - Kappa Data, value added distributeur, kondigt vandaag de toevoeging 
van de Cato SASE Cloud van Cato Networks aan zijn productportfolio aan. Met deze nieuwe 
samenwerking wordt Kappa Data de eerste Benelux-distributeur met een cloud-native SASE-aanbod.  
 
Cato is pionier op het gebied van de convergentie van networking en security in de cloud. Afgestemd 
op Gartner's Secure Access Service Edge (SASE) framework, is Cato 's werelds eerste SASE-platform, 
dat SD-WAN en netwerkbeveiliging convergeert in een wereldwijde cloudservice. Cato optimaliseert 
en beveiligt de toegang tot applicaties voor alle gebruikers en locaties en vervangt legacy 
beveiligingsproducten en netwerkdiensten door een wendbaar en veilig wereldwijd netwerk dat 
klaar is voor wat er komen gaat.  
  
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: 'We zijn erg blij met dit nieuwe contract. Als value 
added distributeur hebben we een grote interesse in nieuwe, innovatieve producten en 
technologieën. De SASE-oplossing van Cato Networks is het antwoord op complexe en zeer kostbare 
IT-omgevingen, waardoor het uitermate interessant is voor onze resellers.' 
  
Mark Draper, EMEA Channel Director Cato Networks: 'Het value-add profiel van Kappa Data en Cato 
Networks passen perfect bij elkaar. We hadden al eindgebruikersklanten in de Benelux-markt. Met 
Kappa Data kunnen we ons partnerportfolio uitbreiden en meer Benelux-ondernemingen en 
ondernemingen met kantoren in de Benelux laten profiteren van het wereldwijde SASE-platform van 
Cato. We kijken uit naar de samenwerking met Kappa Data."  
 
Over Kappa Data – Value Added distributor in Network & Security Solutions 
Kappa Data (www.kappadata.eu) is een Value Added Distributeur en biedt een complete portfolio 
van IoT, netwerk- en beveiligingsoplossingen voor Enterprise- en SMB-omgevingen. Via zijn resellers 
biedt Kappa Data eindklanten oplossingen voor connectiviteit, monitoring, IoT, beheer- en 
gegevensbescherming. 
  
De keuze voor Kappa Data is een keuze voor uitstekende klantenondersteuning, grondige technische 
kennis en innovatieve en kwalitatieve producten. Kappa Data geeft prioriteit aan een duurzame 
relatie met haar klanten en wordt hiervoor beloond met meerdere prijzen. 
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Over Cato Networks 
Cato is 's werelds eerste SASE-platform, dat SD-WAN en netwerkbeveiliging convergeert in een 
wereldwijde, cloud-native dienst. Cato optimaliseert en beveiligt de toegang tot applicaties voor alle 
gebruikers en locaties. Met Cato kunnen klanten eenvoudig migreren van MPLS naar SD-WAN, 
connectiviteit naar on-premise en cloud applicaties optimaliseren, overal veilige internettoegang 
voor filialen mogelijk maken en cloud datacenters en mobiele gebruikers naadloos integreren in het 
netwerk met een zero-trust architectuur. Met Cato zijn het netwerk en uw bedrijf klaar voor wat er 
komen gaat. 
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