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Een school kiest de Security Cloud 
voor studenten en docenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talis 
Business 
School 
Bedrijfstak 
Onderwijs 

Locatie 
8 locaties, waaronder 5 
campussen: Bergerac, 
Périgueux, Bordeaux, 
Bayonne en Parijs. 

Aantal werknemers 
157 

Talis Business School biedt zakelijke vervolgopleidingen. Het programma volgt 
de afwisselende ritmes van school/bedrijf en valt ook in de kaders van 
continue opleiding en ITL (individueel scholingsverlof) of VAE (validatie van 
verworven vaardigheden). 

Talis Business School combineert de zakelijke opleidingen van het Talis 
Training Network en de scholengroep Groupe ESA Paris. Elke campus 
huisvest ongeveer 500 studenten; op enig moment is er dus sprake van 
4.000 studenten. 

 
 

Uitdaging 

• Beheer, beveiliging en vastlegging van internettoegang voor studenten 
op de acht locaties van de school 

• Naleving van de wettelijke verplichting om alle gebruikers te identificeren 

De Cisco Umbrella-oplossing 

• Geen apparatuur vereist om de oplossing te configureren 

• Eenvoudige en snelle implementatie van de oplossing 

• Beveiligde en gepersonaliseerde internettoegang voor alle gebruikersprofielen 

Resultaten en voordelen 

• Een volledig transparant, maximaal beveiligingsniveau voor eindgebruikers 

• Zichtbare verbindingsstatistieken voor de schoolleiding 
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De keus voor Cisco Umbrella 

Om de internettoegang voor studenten te kunnen 
beheren, beveiligen en vastleggen voor de verschillende 
vestigingen in Frankrijk, koos Talis Business School de 
beveiligingsoplossing Cisco Umbrella. 

Cisco Umbrella beveiligt internetverbindingen voor 
docenten en studenten. De school heeft geen grote 
aanvallen gehad, maar de docenten wilden de toegang 
tot bepaalde verboden sites, met name torrent-sites, 
voor studenten blokkeren. 

Met Cisco Umbrella zijn de vijf campussen ook 
beschermd tegen alle soorten ransomwareaanvallen. 

De IT-afdeling van de school evalueerde en testte 
verschillende oplossingen voordat ze een keuze 
maakten. Het pleit werden gewonnen door de eenvoud 
van de implementatie van Cisco Umbrella en de functies 
waarmee Talis Business School kon voldoen aan de 
wettelijke verplichting om verbindingslogboeken bij te 
houden. 

Maar ook de eenvoud van het beheer en het onderhoud 
van het systeem, gecombineerd met de ondersteuning 
van partner Cisco gedurende vier dagen overtuigde de 
IT-manager van Talis Business School. 

Configuratie 

Op het moment is 80% van Talis Business School-
locaties uitgerust met Cisco Umbrella. De resterende 
20% wordt binnenkort geactiveerd, met verschillende 
strategieën. 

Op de Bergerac-campus zit bijvoorbeeld een groep 
studenten die samenwerken met een editor van 
videogames. Om de studenten te helpen hun project te 
ontwikkelen zullen bepaalde sites die ontoegankelijk 
zijn op elke andere campus, wel toegankelijk zijn in 
Bergerac. 

 
 

Focus: de Cisco Umbrella-oplossing 

· Dankzij statistische en leermodellen blokkeert 
Umbrella verbindingen met kwaadaardige 
bestemmingen en bestandsdownloads. 

· Eenvoudige implementatie: geen materiaal om te 
installeren of software om handmatig bij te werken. 

· Cloudprestaties: 100% beschikbaarheid, geen 
aanvullende latentie, Umbrella gaat niet via een proxy 
voor elke verbinding. 

· Binnen een paar minuten Wi-Fi-bescherming 
en vestigingsondersteuning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cisco Umbrella is een eenvoudige en complete oplossing. 
De mogelijkheid om verbindingslogboeken bij te houden 
sprak ons erg aan. Eenvoudig en toch robuust, zonder 
fysieke proxy: dat is echt de technologie van de toekomst.” 

Damien Campan 

IT-manager van Talis Business School 
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Resultaten en plan van Talis Business School 
Het is nu mogelijk voor het management om cumulatieve 
verkeersstatistieken op een eenvoudige en toch efficiënte manier te 
verkrijgen om zo de netwerkstatus te controleren. 

Er vindt ook ander werk plaats voor beveiliging, vooral in het gebied van 
gebruik, zoals het trainen van studenten en docenten over hun 
zoekgewoontes op internet of over het openen van kwaadaardige e-mail. 
Voor het beheer is het versterken van de beveiliging van financiële 
gegevens en strategische projecten een prioriteit. 
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Voor meer informatie 
Ga voor alle informatie over de Cisco Umbrella-oplossing u naar 
onze speciale pagina: umbrella.cisco.com/fr 

Alle beveiligingsoplossingen van Cisco 
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http://www.cisco.com/go/trademarks
https://umbrella.cisco.com/fr
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/case-studies.html
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