
PERSBERICHT  
Alkmaar & Lelystad, 1-3-2016: Galaxy is een zakelijke ICT- en telecomprovider met een focus op digitale 

veiligheid van personen en data. In samenwerking met messaging specialist Alterdesk lanceert zij op 1 

maart 2016 Galaxy Private Messaging voor volledig beveiligd berichtenverkeer. 

--------- 

Appen zonder lekken met Galaxy Private Messaging 

Het zakelijke berichtenverkeer, onder andere via WhatsApp, neemt een enorme vlucht. Daarmee nemen 

ook de risico’s toe op lekken, want cybercriminelen liggen overal op de loer. ICT- en telecomprovider 

Galaxy in Lelystad heeft samen met  messaging specialist Alterdesk in Alkmaar een unieke Veilig 

Verbonden oplossing ontwikkeld: het Galaxy Private Messaging platform. Door middel van deze 

toepassing gaat het berichtenverkeer als het ware met een boogje om de publieke infrastructuur van 

het internet heen. Koppelingen met onder andere CRM-systemen en Outlook zijn eenvoudig te 

realiseren. 

CEO Job Kunst van Galaxy is enthousiast over de samenwerking met Alterdesk en ziet grote kansen voor 

Galaxy Private Messaging. “Veel organisaties beveiligen wel hun verbindingen maar sturen net zo 

makkelijk bedrijfsgevoelige informatie per e-mail of andere berichtendiensten via het internet zonder 

enige vorm van versleuteling. Deze private Cloud oplossing garandeert end-to-end maximale 

beveiliging.” 

Galaxy Private Messaging is tot stand gekomen op basis van de infrastructuur van de Alterdesk 

messenger. Data security staat bij zowel Alterdesk als Galaxy centraal, wat betekent dat deze messenger 

naadloos aansluit bij de propositie van Galaxy.  

 

Galaxy Private Messaging is vanaf 1 maart 2016 beschikbaar voor alle klanten van Galaxy. Meer 

informatie over Galaxy en Galaxy Private Messaging is te vinden via de Galaxy website. 

################################ Einde persbericht ##################################### 

 

Contactpersoon bij Galaxy:  

Jaap Porsius 

E-mail: jaap.porsius@galaxy.nl 

Tel. +31 (0)88 425 29 00 

 

Download de Galaxy Private Messaging folder hier. 

 

Ga voor meer informatie naar https://www.galaxy.nl 

 

Contactpersoon bij Alterdesk:  

Jenny Luco 

E-mail: j.luco@alterdesk.com 

https://www.galaxy.nl/gpMessaging/Galaxy_gpMessaging.pdf
https://www.galaxy.nl/
mailto:j.luco@alterdesk.com


Tel. +31 (0)72 - 820 0491 

 

Download de Alterdesk press kit hier. 

 

Ga voor meer informatie naar https://www.alterdesk.com 

 

 

http://static.alterdesk.com/downloads/media/alterdesk-press-kit.zip
https://www.alterdesk.com/

