Vraagstelling

BCONN levert netwerk- en security expertise aan logistiek concern
Productmanager Albert Fisch adviseert bij organisatorische samenvoeging en IT-beveiliging.
Een van Nederlands grootste organisaties in de transport- en logistieksector vertrouwt op de expertise van BCONN ICT. Het
concern schakelt sinds 2015 Albert Fisch in als senior product manager Network & IT Security. Hij begeleidde een
samenvoeging in de IT-organisatie en zorgt dat de digitale infrastructuur goed wordt beheerd en beveiligd.

Ondersteuning bij samenvoeging van
IT-organisaties en verbetering van
ICT-security.

Oplossing
Inzet van senior projectmanager met
relevante kennis en ervaring.
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‘GDPR en e-privacy zijn voor het IT-netwerk zeer relevant’, zegt
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informatiebeveiliging. Fisch is eveneens als ‘subject-matter expert’
betrokken bij de opstelling van de IT security roadmap 2018-2020.
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Het logistieke bedrijf maakt dankbaar gebruik van Fisch’ ruime
ervaring als netwerk- en IT security expert. Hij had voordien dan
ook al diverse grootschalige projecten voor inrichting, beheer en

Veel bereikt

beveiliging van IT-netwerken succesvol begeleid. Dat deed hij
onder meer bij een Nederlandse provincie en bij een van ‘s werelds

Complex beheer

Fisch heeft bij de opdrachtgever veel bereikt. Naast de succesvolle
inpassing van het IT security team in de IT-afdeling van het
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grootste meubelbedrijven. Vanaf het najaar van 2017 leidt Fisch
als partner BCONN ICT Security.
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