Mimecast wint CRN award voor “2011 Security Vendor of the Year”
Lisse, 23-11-2011, TBLine, de Certified Mimecast Reseller voor Nederland, maakt bekend dat haar
partner Mimecast de prestigieuze ‘UK CRN Channel Award’ voor ‘2011 Security Vendor of the Year’
heeft gewonnen.
Mimecast is marktleider met haar op cloud technologie gebaseerde oplossing voor e-mailarchivering,
e-mailbeschikbaarheid en e-mailbeveiliging toegespitst op Microsoft Exchange en Office 365.
TBLine is vertegenwoordiger van Mimecast in Nederland.
Deze prijs is de erkenning voor de totale bijdrage die Mimecast levert aan de ontwikkeling van het
wederverkoopkanaal met haar beveiligingsportfolio, marketingprogramma’s en service.
Nessa Lynchehaun, Channel Director bij Mimecast zei: “dit is voor het hele team een fantastische
prestatie en erkenning voor de vooruitgang die wij hebben geboekt in de afgelopen 12 tot 18 maanden.
Bij Mimecast schrikken wij niet terug om het op te nemen tegen de grote spelers. Wij weten dat onze
technologie de concurrentie prima aankan. Het heeft even geduurd om van ons imago ‘het kleinste
jongentje in de klas’ af te komen”.
“Deze prijs is voor een partner van Mimecast enorm stimulerend”, zei Ron Happel, directeur van TBLine
en hij vervolgt, “bezorgdheid over de veiligheid wordt vaak gezien als de grootste barrière om cloudtechnologie te gebruiken. Daarom zijn wij blij dat Mimecast erkenning heeft gekregen als
toonaangevende ‘security’ leverancier omdat zij consequent de e-mailbeveiligingsproblematiek
aanpakt.”
Meer over e-mailbeveiliging op http://www.tbline.nl/emailbeveiliging.html
BERICHT VOOR DE REDACTIE
Over TBLine B.V. (TBLine)
TBLine is de Certified Mimecast Reseller in Nederland. TBLine adviseert over e-mailmanagement en
implementeert de Mimecast Unified Email Management oplossing. Mimecast is een op cloudtechnologie gebaseerd geïntegreerd platform voor volledige e-mailarchivering, 100% emailbeschikbaarheid, gegarandeerde e-mailbeveiliging en e-mail compliancy.
TBLine is gevestigd aan de Visserkade 30 in Lisse. Voor meer informatie over TBLine en Mimecast
bezoek www.tbline.nl
Over Mimecast
Mimecast (www.mimecast.com) delivers cloud-based email management for Microsoft Exchange,
including archiving, continuity and security. By unifying disparate and fragmented email environments
into one holistic solution that is always available from the cloud, Mimecast minimizes risk and reduces
cost and complexity, while providing total end-to-end control of email. Founded in the United Kingdom
in 2003, Mimecast serves over 4,000 customers worldwide and has offices in Europe, North America,
Africa and the Channel Islands.

