Op zoek naar een
nieuwe beveiligingsoplossing
De afkorting ‘DVEP’ in DVEP Energie staat voor
‘De Vrije Energie Producent’. Onder deze naam
werd het bedrijf in 2003 opgericht. Oorspronkelijk
richtte men zich vooral op de handel in elektriciteit, opgewekt door klanten door middel van
windturbines, warmtekrachtkoppelingen (met
name binnen de glastuinbouw) en bio-installaties.
Inmiddels heeft DVEP Energie haar activiteiten
uitgebreid met verschillende diensten voor met
name klanten in het grootzakelijk segment.

Binnen DVEP Energie is er een specialistische divisie die zich
toelegt op advisering, toepassing en exploitatie van zonnepanelen, biovergistingsinstallaties en andere bronnen van
duurzame energie. Tevens wordt de locatie van de Odin Groep
(waartoe Previder behoort) ook door DVEP voorzien van groene energie.
Sinds enige tijd is er een speciale divisie DVEP Duurzaam
die zich toelegt op advisering, toepassing en exploitatie van
zonnepanelen, biovergistingsinstallaties en andere bronnen
van duurzame energie. Tevens wordt de locatie van de Odin
Groep (waartoe Previder behoort) ook door DVEP voorzien
van groene energie.

it starts here

Geleverde producten / diensten:
- A
 dvies & realisatie nieuwe infrastructuur
- V
 erminderen van een beheerslast door
inrichting centrale omgeving
- M
 aximalisatie beschikbaarheid van de
omgeving door realisatie uitwijk
- A
 dviesrol bij nieuwe projecten

"Het werkt snel en de gewenste
functionaliteit is altijd en overal
beschikbaar."
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Voorkomen is beter dan genezen
Wim Schouwink, systeem-en applicatiebeheerder bij DVEP
Energie, legt uit van welke functionaliteiten van Sophos gebruik wordt gemaakt bij het Twentse bedrijf: "Op dit moment
gebruiken we VPN, web-filtering, side-2-side VPN met ex-
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