/ Privacy Perfect

/ Proserve faciliteert groeiambitie
PrivacyPerfect levert een SaaS-oplossing waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de AVG verplichtingen.
Naast een veilig en stabiel platform, zochten zij ook een managed IT platform dat kon voldoen aan hun
groeiambitie. Proserve leverde een schaalbaar containerplatform met 24/7 support, dat aansluit op de manier
van ontwikkelen bij PrivacyPerfect.

/ Gekozen oplossing
Flexibiliteit met
Container as a Service

“Als je het maximale resultaat wilt behalen, kost dat veel tijd.
Schakelen met de juiste experts die de kennis en ervaring
hebben is noodzakelijk om zo snel mogelijk onze ambities te
realiseren. Naast het feit dat Proserve de expertise in huis

Schaalbaar en klaar
voor snelle groei

Altijd online met 24/7
monitoring

heeft, tonen ze gedrevenheid door hun passie en vakmanschap.
Hierdoor helpen ze ons de lat steeds hoger te leggen.”
Jaco de Vroed
CTO PrivacyPerfect

/ Ambitieuze groeiambitie
In de aanloop naar de AVG heeft PrivacyPerfect in Nederland een
flinke groei gerealiseerd. Het bedrijf heeft echter grotere ambities:
binnen Europa de markt veroveren. Omdat het een SaaS- applicatie is
waarin vertrouwelijke informatie wordt verwerkt, is de beveiliging en
beschikbaarheid van de data cruciaal. Dit was voor de PrivacyPerfect de
reden om het gesprek aan te gaan met Proserve.

/ Proserve zet de extra stap
PrivacyPerfect was op zoek naar managed containerplatform op basis van Kubernetes. Dat sluit namelijk aan op
hun ontwikkelmethodiek. Veelvuldige ite raties om snel nieuwe functionaliteiten toe te kunnen voegen.
Proserve heeft een Container-as-a-Service-infrastructuur opgezet, op basis van Kubernetes en OpenStack.
Hierbij zijn de applicatie-onderdelen verdeeld over drie availability-zones voor optimale beschikbaarheid en
integriteit van data. Daarnaast garandeert deze oplossing ook, dat de data altijd binnen Nederland blijft. In het
kader van AVG-compliance een groot pluspunt.

“De marktpotentie is enorm, de oplossing die je biedt moet daarom gemakkelijk schaalbaar zijn.
Daarnaast kunnen wij met de grootte van ons huidige team geen 24/7 continuïteit voor onze klanten
waarborgen en heb je op technisch vlak bepaalde expertise nodig, specialistenwerk. Het kost veel tijd,
geld en energie om dit allemaal zelf te doen. Dan kan je beter kiezen voor een goede en betrouwbare
partner die dit samen met jou opbouwt.”

/ Een krachtig partnership
Vanaf het eerste contactmoment groeide het vertrouwen. In de dagelijkse operatie vinden de organisaties elkaar in
een DevOps-samenwerking. Dit maakt het voor PrivacyPerfect mogelijk om nieuwe features te ontwikkelen voor de
applicatie, zonder te hoeven denken aan het technisch beheer van de infrastructuur en het platform.
De service manager analyseert de trends, geeft proactief advies en schakelt op tactisch niveau. Daarnaast zitten
directieleden van beide partijen vaak samen om de ontwikkelingen in de markt te bespreken en om het partnership
verder te ontwikkelen en te laten groeien.

“Vanaf het moment dat we samen met Proserve om de tafel zaten, waren we enthousiast over de
kennis en de adviezen die ons werden gegeven, zowel op technisch als organisatorisch vlak. We
hadden een requirements-document opgesteld en gingen vrij kritisch het proces in, maar Proserve
heeft ons positief verrast op alle fronten”

/ Over PrivacyPerfect
PrivacyPerfect is een Nederlands bedrijf dat één van de meest
innovatieve en toonaangevende SaaS- oplossingen heeft ontwikkeld.
Hiermee helpen ze organisaties om te voldoen aan de verplichtingen,
die de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) met zich heeft meegebracht.
Met de invoering van de AVG, heeft Europa in 2016 de standaard
gezet, voor de wijze waarop bedrijven en overheden met
persoonsgegevens moeten omgaan. De oplossing van PrivacyPerfect
helpt organisaties met deze nieuwe wet. Zo kunnen er onder andere
privacy impact assessments worden uitgevoerd. En is het mogelijk om
een datalekregister bij te houden. Tot slot kunnen in de applicatie ook
alle verwerkingsactiviteiten worden geregistreerd.

/ Vergelijkbare cases

E-sites ging van fysieke servers naar
virtuele servers die voldoen aan de ISOcertifcering.

Voor het opslaan van patiëntdata, koos
CareXS voor de managed private cloud
van Proserve.

Bij Otherside at Work is met een AS-IS
TO-BE adviestraject het huidige én
toekomstige netwerk uitgewerkt.

Bekijk de case

Bekijk de case

Bekijk de case

/ Wij komen graag een keer langs!
Iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. Wij denken
graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag of wilt u zich
een keer oriënteren op wat Proserve voor u zou kunnen
betekenen? Neem dan contact met ons op, wij komen graag
een keer langs!

Neem contact op

