”

Hos NetDesign er vi utroligt glade
for at kunne meddele, at vi har købt
sikkerhedsvirksomheden SECU,
som designer og implementerer
specialiserede skræddersyede
it-sikkerhedsløsninger til nogle af
Danmarks allerstørste virksomheder og dele af den offentlige sektor.

Marianne Horstmann
Adm. direktør NetDesign

SECU
er blevet en
del af NetDesign
I forbindelse med købet udtaler NetDesigns adm. direktør Marianne Horstmann:
”I takt med den stigende kompleksitet i trusselsbilledet, er it-sikkerhed og databeskyttelse vigtigere end nogensinde. Derfor er vi
simpelthen så glade og stolte over at kunne byde SECU velkommen til NetDesign.
SECU har igennem en del år vist, at de er
hundredemetermester i sikkerhed og med
dem om bord, er jeg helt overbevist om, at
vi kommer til at tilbyde alle vores kunder
endnu bedre løsninger, rådgivning og service på sikkerhedsområdet.”

Adm. direktør Marianne Horstmann var for nylig på besøg hos
SECU for at byde alle medarbejderne velkommen til NetDesign.

SECU var et naturligt valg
For at leve op til den overordnede strategi
om at levere ”Peace of Mind” til kunderne,
ønskede NetDesign og TDC Erhverv at
supplere den organiske vækst med kompetente kræfter udefra, og valget faldt meget naturligt på SECU.
”SECU har en meget avanceret portefølje,
der omfatter managed security services
og komplementerer NetDesigns løsninger
rigtig godt. Derfor er SECU særdeles vigtig

i de fælles bestræbelser på fortsat at skabe endnu bedre løsninger, der garanterer,
at vores kunders systemer og netværk virker, at sørge for de har adgang til det, de
skal have adgang til, og ikke er sårbare
over for hackere og cyberkriminalitet”, siger
Marianne Horstmann.

Med købet af SECU styrker NetDesign sin
position yderligere
Med købet forstærker NetDesign yderligere sin position som sikkerhedsrådgiver og
-leverandør på et marked i stor vækst.
”Cyber Security området er i stor vækst hos
NetDesign, og den vækst, ønsker vi, skal
fortsætte. Samtidig har vi en ambition om,
at vi gerne vil gå ind og påvirke markedet i
langt højere grad i fremtiden, hvilket hænger sammen med vores ”Peace of Mind
Network” - strategi, fortæller Marianne Horstmann.

Vi vil levere ”Peace of Mind” til kunderne
De nuværende SECU-medarbejdere får en
central rolle i forbindelse med udviklingen
af de skræddersyede netværks- og sikkerhedsløsninger, som NetDesign udbyder til
virksomheder med komplekse behov.
”Hos NetDesign har vi sat os det mål, at vi
vil være vores kunders foretrukne Trusted
Advisor, når det handler om sikkerhed,
og at vi vil tilbyde dem ”Peace of Mind”.
Det betyder, at vi fremover i endnu højere grad vil fokusere på at levere fleksible
netværksløsninger med indbygget sikkerhed, overvåget og serviceret døgnet rundt,

hvor vi drifter og vedligeholder kundernes
netværk, så de ikke skal spekulere over
it-sikkerheden, men kan koncentrere sig
100 procent om at udvikle deres kerneforretning”, forklarer Marianne Horstmann – og
fortsætter:
”Vi ved, at SECU råder over nogle af Danmarks allerdygtigste sikkerhedseksperter,
og ved at samle kræfterne, får vi nu endnu
bedre mulighed for at udvikle højtspecialiserede sikkerhedsløsninger. Det er en klar
styrkelse af NetDesign, som betyder, at vi
nu bliver i stand til at sikre danske virksomheder og offentlige organisationer endnu
bedre mod cyberangreb i fremtiden.”
Med købet bliver SECU en del af Nuuday-familien som en selvstændighed enhed under NetDesign i TDC Erhverv.

Fakta om SECU:
• SECU blev stiftet af Tommy Abrahamsson og Anders Heisel i
2006, og har i løbet af blot 12
år opbygget en stærk position i
markedet.
• Virksomheden hører til blandt
de bedste It-sikkerhedsfirmaer i
Danmark.
• Virksomheden arbejder ud fra
Protect-Detect-Respond og
Asses principperne og tilbyder
skræddersyede 360 graders
sikkerhedsløsninger.

