
 

 

 

 

 

Persbericht 

Kappa Data tekent distributiecontract met Armis. 

Dankzij de overeenkomst kan Kappa Data haar klanten in de Benelux; 

Nederland, België en Luxemburg, volledige asset visibility en verbeterde 

beveiliging bieden. 

De Pinte, 26 september, 2022 

Kappa Data, value-added distributor, kondigt vandaag de toevoeging aan van Armis, het 

toonaangevende bedrijf op het gebied van asset visibility en beveiliging. Met deze nieuwe 

samenwerking kunnen oplossingen worden aangeboden waarmee alle beheerde en onbeheerde 

assets over IT, cloud, IoT-apparaten, medische apparatuur (IoMT), operationele technologie (OT), 

industriële controlesystemen (ICS) en 5G, zichtbaar zijn vanaf één platform. 

 

Naast volledig en continu zicht op de beveiligingshouding van assets, maakt Armis gebruik van een 

Collective Asset Intelligence Engine die voor elk apparaat een context creëert. Dit maakt elk 

abnormaal gebruik van een apparaat zichtbaar. Dankzij deze inzichten kan Armis apparaten 

classificeren en bedreigingen opsporen. Armis vergelijkt de gezondheid en het gedrag van apparaten 

in real-time met normale baselines voor vergelijkbare apparaten in andere omgevingen. Wanneer 

een apparaat buiten de basislijn werkt, geeft Armis een waarschuwing of kan het apparaat 

automatisch worden losgekoppeld of in quarantaine worden geplaatst. 

 

"Nu de wereld steeds complexer en dynamischer wordt, moeten organisaties zichtbaarheid en 

controle hebben over al hun middelen en apparaten om zich te beschermen tegen het voortdurend 

veranderende bedreigingslandschap", zegt Jamie Andrews, Sr. Director, EMEA Partners bij Armis. 

"De brede technische expertise van Kappa Data op het gebied van netwerken, beveiliging en IoT, 

gecombineerd met de absoluut differentiële technologie van Armis, zal organisaties in de Benelux in 

staat stellen volledige en real-time zichtbaarheid te krijgen, bedreigingen met een hoge mate van 

nauwkeurigheid te detecteren en hun infrastructuur te beschermen in een tijd waarin dat hard nodig 

is." 

 

Patrick Casteels, Managing Partner bij Kappa Data: "Armis biedt een unieke oplossing waarbij 

klanten een compleet overzicht krijgen van welke apparaten zich in hun netwerk bevinden en welke 

potentiële risico's moeten worden aangepakt, zonder dat ze meerdere consoles hoeven te openen. 

Deze oplossing past perfect in ons portfolio. Het toevoegen van een echte asset visibility oplossing 

om een volledig beeld van de omgeving te geven is de extra laag die vaak ontbreekt." 
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Over Kappa Data - distributeur met toegevoegde waarde in netwerk- en beveiligingsoplossingen  

Kappa Data (www.kappadata.eu) is een Value-Added Distributor, die een compleet portfolio van IoT-

, netwerk- en beveiligingsoplossingen aanbiedt voor Enterprise- en MKB-omgevingen. Via haar 

resellers biedt Kappa Data eindklanten oplossingen voor connectiviteit, monitoring, IoT, beheer en 

gegevensbescherming. 

Kiezen voor Kappa Data is een keuze voor uitstekende klantondersteuning, gedegen technische kennis 

en innovatieve en hoogwaardige producten. Kappa Data geeft prioriteit aan een duurzame relatie met 

haar klanten en wordt hiervoor beloond met verschillende prijzen. 

 

Over Armis 

Armis, het toonaangevende bedrijf op het gebied van asset visibility en beveiliging, biedt het eerste 

unified asset intelligence-platform in de branche dat is ontworpen om het nieuwe, uitgebreide 

aanvalsoppervlak aan te pakken dat connected assets creëren. Fortune 100-bedrijven vertrouwen op 

onze realtime en continue bescherming om met volledige context alle beheerde en onbeheerde assets 

te zien in IT, cloud, IoT-apparaten, medische apparaten (IoMT), operationele technologie (OT), 

industriële controlesystemen (ICS) en 5G. Armis biedt passief beheer van cyberactiva, risicobeheer en 

geautomatiseerde handhaving. Armis is een particulier bedrijf en heeft zijn hoofdkantoor in Californië. 

www.armis.com 
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