
Exclusive Networks
We Are

Product & services 
overzicht.

Over ons.
Exclusive Networks is een IT distributeur bestaande uit een enthousiast team van ervaren en 
gedreven professionals. We zijn actief in meer dan 32 landen en hebben een wereldwijd netwerk en 
de mogelijkheden om projecten over de landsgrenzen heen te tillen. In Nederland zijn we gevestigd 
in Son (bij Eindhoven) en Nieuwegein.

Onze kracht ligt in het combineren van het volume en bereik van een internationale distributeur met 
gespecialiseerde, value added support. De grensverleggende mogelijkheden weerhouden ons er niet 
van om lokaal snel en flexibel te handelen: think global, act local.

Exclusive Networks is altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve technologieën en high-end oplossingen, 
die we eenvoudig en snel toegankelijk maken voor resellers. Onze focus ligt dan ook op de relatie met 
de reseller. Zo creëren we de mogelijkheid om samen zakelijke kansen te vergroten en nieuwe
inkomsten te genereren uit het constant veranderende technologielandschap. U kunt bij ons terecht 
voor onder andere: Networking, Security, Cloud, Wireless, SD-WAN, Storage & Server, IoT-Security, OT-
Security, Artificial Intelligence (AI), DevSecOps en Containerisatie.

Services.
TECHNICAL SERVICES
TECHNISCH PRE-SALES SUPPORT
Onze experts beantwoorden uw 
technische pre-sales vragen of gaan 
graag met u mee naar uw klant om 
een advies uit te brengen.

24×7 TECHNICAL HELPDESK 
SUPPORT (Global Services)
Wij nemen de druk weg bij uw 
supportafdeling en bieden flexibele 
resources om uw eindklanten 24×7 
up en running te houden.

CONSULTANCY SERVICES
Onze experts ondersteunen u 
graag bij de meest uiteenlopende 
vraagstukken. Zij lossen bijv. specifieke 
problemen op, maar kunnen ook een 
geheel project ten uitvoer brengen. 

DEMO, PILOT EN POC 
APPARATUUR
Wij kunnen u voorzien in 
testapparatuur die ingezet kan 
worden voor demo, pilot of Proof of 
Concept.

WIRELESS SITE SURVEY
Voorafgaand een wireless project 
adviseren wij een Wireless Site Survey. 
Zo weet u precies hoeveel Access 
Points benodigd zijn en waar deze 
geplaatst dienen te worden voor een 
optimale dekking.

INSTALLATIE & CONFIGURATIE 
SERVICES
Exclusive Networks ondersteunt u 
graag tijdens de implementatie/
configuratie fase van het project. 

ELEKTROTECHNISCHE 
INSTALLATIE SERVICES
Leveren en monteren van de 
volledige netwerk bekabeling. En ook: 
monteren van access points
aan plafonds of muren, complete 
installatie van outdoor wireless 
configuraties en het installeren
van switches, firewalls , servers etc. in 
patchkasten.

PRE-STAGING
Exclusive Networks kan u volledig 
ondersteunen met pre-staging d.m.v. 
het voorafgaand configureren, testen 
en het labelen van devices en de 
verzorging van het logistieke proces 
wereldwijd. 

MANAGED SECURITY SERVICES 
DISTRIBUTOR
Met MSSD kunt u simpel en snel 
volwaardige managed security 
services aanbieden, zonder zelf te 
hoeven investeren in infrastructuur, 
tooling of skills.

GLOBAL SERVICES
Wij kunnen onze partners van A tot 
Z ondersteunen met de uitrol van 
internationale projecten. Denk hierbij 
aan o.a. consultancy, support en 
logistieke services. 

ENGINEER AS A SERVICE (ENGAAS)
Met een netwerk van meer dan 
10.000 engineers in 150+ landen 
biedt Exclusive Networks binnen de 
afgesproken SLA (4-Hour, Next Day, 
Next Business Day & Reasonable 
Endeavours) het juiste onderhoud/
support bij een gemeld hardware 
defect.

DEPLOYMENT AS A SERVICE 
(DEPAAS)
Met de DepaaS services biedt 
Exclusive Networks in 150+ landen de 
mogelijkheid om de installatie op 
locatie voor u te verzorgen.
In combinatie met overige services 
zoals pre-staging en logistieke 
services, verzorgen wij het proces van 
A-Z indien gewenst.

MAATWERK
Staat hetgeen dat u zoekt hier niet 
tussen? Wij gaan graag met u in 
gesprek om tot een maatwerk 
oplossing/dienst te komen. 

SALES SERVICES
COMMERCIEEL PRE-SALES 
SUPPORT
Ons salesteam beschikt over ruime 
kennis van onze leveranciers. Zij 
beantwoorden uw commerciële pre-
sales vragen en ondersteunen u met 
het maken van een aanbieding.

RENEWALS
Met een vrijblijvende proactieve 
dienst zal het Renewalteam tijdig 
informeren over het verlopen van 
de vendor onderhoudscontracten. 
Daarnaast heeft het Renewalteam 
gespecialiseerde kennis van alle 
vendor onderhoudscontracten. 

EDUCATIONAL 
SERVICES
TRAININGEN
Wij bieden u de mogelijkheid 
om verder te professionaliseren 
middels diverse trainingen, zoals 
sales en technische workshops, 
trainingen op maat en officiële 
certificeringstrainingen voor o.a. 
Fortinet, Palo Alto, Nutanix, Juniper en 
HPE/Aruba.

THREAT HUNTING ACADEMY
Unieke en exclusief ontwikkelde 
training door Exclusive Networks. Leer 
tijdens deze 2-daagse hands-on 
training alles over geavanceerde 
aanvalstechnieken, detection & 
response en leer hoe een SOC 
opereert.

FINANCIAL & LEASING 
SERVICES
Exclusive Networks biedt 
gespecialiseerde financierings- 
en leasingdiensten die het voor u 
eenvoudiger maken om klanten 
sneller toegang te geven tot 
innovatieve en opkomende IT-
technologieën.

X-OD
‘Exclusive On-Demand’ is een 
online distributie platform voor 
MSP’s en resellers om volledig 
geautomatiseerd softwarelicenties, 
cloud services en hardware af te 
kunnen nemen voor een prijs per 
maand of kwartaal.

Naast het uitgebreide productportfolio staat Exclusive Networks bekend om zijn baanbrekende 
services, compleet gericht om het voor u als partner makkelijker te maken uw succes bij uw klanten 
te vergroten. 

DevSecOps en Containerisatie 
oplossingen

Software & 
hardware ondemand

Exclusive Networks portfolio of 
professional services

CONTACT
TEL: 0499 462121
info@exclusive-networks.nl
www.exclusive-networks.nl

HOOFDKANTOOR SON
Ekkersrijt 4601 
5692 DR Son

KANTOOR NIEUWEGEIN
Gelderlandhaven 7a 
3433 PG Nieuwegein

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

VOLG ONS!
04-22

mailto:info%40exclusive-networks.nl?subject=
http://www.exclusive-networks.nl
https://www.instagram.com/exclusivenetworks_nl/
https://www.linkedin.com/company/exclusive-networks-nl
https://twitter.com/EXN_NL
https://www.youtube.com/channel/UC98l8OCOEdyhRMj0smdL6hQ


Portfolio. Oplossingen.
Exclusive Networks is actief in de productgroepen Networking, Security, Wireless, SD-WAN en Storage & Servers. Daarnaast zijn 
wij ook de aangewezen Value Added Distributeur voor de nieuwste IT-trends en technologiëen, denk aan: Internet of Things- (IoT) 
& Operational Technology (OT)-Security, Artificial Intelligence (AI) en Cloud.

Firewalls, VPN, Content Security, Web Security 
en Security Management oplossingen. Volledig 
Wireless portfolio

Next-generation security oplossingen: 
Firewall, endpoint protectie, cloud security, 
Logmanagement & SIEM 

Next-Generation Endpoint en Server Security voor 
Windows, OS x en Linux

marktleider en visionair in wired en wireless 
networking, vooruitstrevend in Secure Mobile, 
IoT en Cloud. Switches en routers, voor MKB tot 
datacenters

Een Zero Trust Network Access (ZNTA) framework 
dat de workforce verifieerd, autoriseert en veilig 
verbindt aan applicaties en resources.

High-end routing, switching, security en wireless 
oplossingen

DNS / DHCP, IP Address Management en 
Infrastructure Automation. DNS Security

Breed productportfolio met onder meer 
WLAN, switching, server, storage , security en 
videoconferentie.

Next-gen SIEM. Zichtbaarheid en het inzicht 
die nodig zijn om steeds geavanceerdere 
cyberdreigingen op te sporen, te verdedigen en 
hierop te reageren

Optical networking (WDM), carrier ethernet en 
network managementoplossingen

Netwerk monitoring d.m.v. netwerktaps voor 
inzicht in dataverkeer. Netwerk Detectie en 
Respons (NDR) op fysiek, virtueel en cloud-native 
dataverkeer

High performance netwerk switches, routers, 
SDN en applicatie switching oplossingen. WiFi, 
netwerk en NAC

Sterke authenticatie oplossingen met een brede 
selectie van zowel hard- als softtokens

Usercentric Identity and Accessmanagement 
biedt een geintegreerd SaaS platform met 
o.a.: Identity and Accessmanagement (IAM), 
Multi Factor authenticatie (MFA) en Data Loss 
prevention (DLP). 

Access Management (2FA), Single Sign-On, 
Encryptie- en Key Management oplossingen

Optical Networking en WDM oplossingen. Third 
party high quality transceivers

Netwerksecurity door het automatiseren van 
wijzigingen in de netwerkpolicies. Dit volledig 
vendor-onafhankelijk

Next-Generation email cybersecurity 
Geïntegreerd Security Awareness Training, 
Simulated Phishing Platform

Database- en applicatiebeveiliging (cloud & on-
premise) Web Application Firewall (WAF), DDoS op 
applicatie en infrastructuur niveau

Operational Technology (OT) brengt real-time het 
OT-netwerk in kaart. ICS-bedreigingen worden 
gedetecteerd en preventief onderhoud kan 
worden uitgevoerd

Breed scala aan modulaire, op elkaar 
afgestemde componenten voor de bouw van 
server en storage

Geïntegreerde oplossingen voor Application 
Delivery, DDoS bescherming en Load Balancing

Software-matige anti-DDoS oplossing, welke 
op basis van flow samples het netwerk kan 
inspecteren

Next-gen SIEM. Analyseert gedrag op het netwerk 
via User Behaviour Analytics (UBA). Malafide 
gebruikers worden gedetecteerd en geïsoleerd

Realtime endpoint communicatieplatform 
die grote ondernemingen ondersteunt bij 
veranderingen en onderbrekingen van IT-
processen

10G/40G/100G/200G/400G switches en routers voor 
datacenter en service providers met zeer lage 
latency. Workgroup switches en wireless

Software defined object-based storage/back-
up, gebruikmakend van het S3 protocol

Geconvergeerd Cloud Data Management 
Platform dat Web-Scale backup levert voor 
virtuele omgevingen en zorg draagt voor hoge 
beschikbaarheid van de data

Marktleider in HPC, VDI en AI workloads. Van 
datacenter GPU tot End-to-end networking 
(switches, NICs, interconnects, OS en firmware)

Advanced NAC. Stelt bedrijven in staat alle 
apparaten die verbinding maken met het netwerk 
continu te monitoren

Network Detection en Respons (NDR), sterk in 
netwerkanalyse op Oost-west verkeer aanvullend 
op bestaande SIEM en/of EDR oplossing

Enterprise, service provider, multi-cloud platform 
en hyperconverged storage oplossingen.

Beschermt tegen data breaches, cyber 
aanvallen en insider threats. ‘Patent-pending’ 
technologie om de authenticatie en access 
mechanismes te versterken

Innovatieve en intelligente netwerk & security 
oplossing die zichtbaarheid, controle en beveiliging 
levert ter verbetering van netwerk prestaties

Back-up oplossing met app-awarenes voor 
VMware, Nutanix, Google Cloud, Azure, Kubernetes 
en Office365 .

Onafhankelijk platform die veilige connectiviteit 
o.b.v. single sign-on realiseert om zo de identiteiten 
van werknemers en klanten te beschermen.

Cloudplatform met wireless-edge routers ontworpen 
om vaste en mobiele locaties, voertuigen en IoT 
devices te verbinden om zo een SD-WAN te bouwen

Middels Identity Management een snele & veilige 
realisatie van digitale transformatie

Asset management platform dat een 
uitgebreide asset inventory biedt, gaten in 
security blootlegt en security policies valideert 
en afdwingt

Beschikbaarheid voor IT-beheerorganisaties. 
Bedrijfscontinuïteit d.m.v. slimme out-of-band 
beheeroplossingen

Block Storage (SAN)

Back-up, Recovery &
Data Management

Servers

HyperConverged 
Infrastructure (HCI)

VENDORSTORAGE & SERVER OPLOSSINGEN

De mogelijkheden binnen Exclusive Networks en ons brede vendorportfolio zijn eindeloos. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt 
van de technologieën met daarbij de bijpassende vendoren. Wilt u meer weten over onze vendoren en de oplossingen die zij bieden? 
Neem dan contact met ons op. 

Networking Security Wireless SD-WAN Storage & 
Servers

Cloud IoT-Security OT-Security AI

Enterprise Firewalls

Web Application  
Firewall (WAF)

Email Security

Security Information 
& Event Management 
(SIEM)

Client-VPN

Network Monitoring, 
Analyzing & Security 
Management

Endpoint Protection Platform (EPP) & 
Detection & Response (EDR) 

Network Access  
Control (NAC)

Identity & Access 
Management (IAM)

Security Awareness Trainingen

Anti-DDoS

Secure Web Gateway

VENDORSECURITY OPLOSSINGEN

IoT & OT-Security

Load Balancing

DNS & DHCP & IPAM 
(DDI)

Datacenter  
Networking

Campus Networking 
(LAN & WLAN)

Optical 
Networking

WAN Edge Infrastructure 
Software Defined WAN 
(SD-WAN)

VENDORNETWORKING OPLOSSINGEN

Bandwidth Management 
& Optimization

Routing

Endpoint & Asset Management

Data Encryption & 
Protection

Privileged Access 
Management (PAM)

Cloud Access Security 
Brokers (CASB)

Secure Access Service Edge 
(SASE)

Network Detection & 
Response (NDR)

Network Packet Brokers (NPB)

User & Entity 
Behaviour Analytics 
(UEBA)

Infrastructure Management (OOB)

Software Defined Networking

Security Orchestration, 
Automation & Response (SOAR)

Object Storage (S3)

Universele, one size fits all cloud-object gebaseerde 
opslagservice die opslaglagen elimineert en aan 
alle vereisten voldoet m.b.t. opslag en performance

Beschermt tegen het lekken en verliezen van data, 
zorgt dat alle gegevens en gebruikers van de 
organisatie, waar dan ook, veilig zijn

HC3 levert een server, virtualisatie en dataopslag 
met disaster recovery systeem in 1 platform

API security oplossing,  Salt.Security biedt een 
cloud-based platform om API’s te inventariseren, 
compliance auditing en vooral beveiliging

DevOps oplossingen, bekend van Consul cloud 
networking, Vault keymanagement en Terraform 
infrastructure as code

Beschermt uw productie servers zoals active 
directory, threat preventie en threat detectie 
middels deceptie technologie

API security

Operational Technology Security

File Storage (NAS)

Storage

VENDORCloud & DevOps OPLOSSINGEN

Secret management
Cloud & network Automation

Device identity en cyberhygiëne oplossing conform 
zero-trust concept. Door integratie met bestaande 
SSO biedt Infinipoint de missing link bij security 
enforcement voor device, app & gebruiker.

Verbind al uw netwerken met elkaar: al uw 
locaties, datacentra en cloud- omgevingen 
in enkele uren, met end-to-end zichtbaarheid, 
governance en control.

Platform waarmee iedere digitale asset vanaf 
ieder computerplatform kan worden bekeken en 
beveiligd. 


