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WIRESHARK TOOLS AND TRAINING
Wireshark University
Certified Training Partner
SCOS Software Amsterdam/Hoofddorp offers these
official Wireshark University courses as the European
Wireshark University Certified Training Partner of
Gerald Combs, the creator of Wireshark. With more
than 1 million downloads of Wireshark per month
from Wireshark.org it has become the de facto open
source analysis tool.

TCP/IP Analysis and Troubleshooting with Wireshark
This course is designed for Networking, Government
and Security personnel that need to develop a set
of packet investigation and network optimization
techniques through study of the Networking
Protocols using Wireshark and other Open-Source
Analysis tools.

Advanced Network/Security
Advanced Network/Security Analysis with Open

WiFi Network

Source Tools. This course is designed for Networking,
and Security Engineers that need to further enhance
their Network Analysis skills through study of

WiFi / 802.11 Network Analysis and Security. This

Advanced Network Analysis using Wireshark and

course is designed for Wireless Network Engineers

other Open-Source Network / Security Analysis

and Ethernet Network engineers, desiring to add

tools.

wireless capabilities to an existing network that
possess a basic to intermediate general networking
knowledge.

Course location:

NEW: Virtual Classroom Training
or Amsterdam/Hoofddorp

MORE INFO:
WWW.SCOS.TRAINING
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Infosecurity Magazine is het enige
onafhankelijke vakblad in de Benelux dat
zich expliciet bezighoudt met informatie
beveiliging. Het blad beweegt zich op het
snijvlak van technologie en beleid. Vanaf het
hekwerk tot in de boardroom. Toezending
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basis van abonnementen en controlled
circulation. Abonnementen kunnen iedere
maand ingaan en worden jaarlijks automatisch
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industrial of IoT cybersecurity richten. Het
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vraag is of dat terecht is. Ik denk het niet.
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Enkele jaren terug was ik op een conferentie
van een aanbieder van firewalls. Daar
hoorde ik van een verkoper hoe hij van een
bestaande klant plotsklaps een bestelling
van - ik meen - 50 firewalls binnen kreeg.
Zomaar out of the blue. Terwijl deze
verkoper toch echt het idee had dat zijn
klant inmiddels wel iedere in- en uitgang van
zijn netwerk goed had beveiligd. ‘Toch maar
even bellen’, dacht de man. Wat bleek?
Deze klant is een groot productiebedrijf en
had besloten om in het kader van Industrie
4.0 al zijn draai- en freesbanken van een
eigen firewall te voorzien. Omdat deze
namelijk allemaal met internet werden
verbonden. De klant had besloten
simpelweg producten van zijn vaste
security-leverancier te gebruiken om te
machines te beschermen. En terecht, want
bij de volgende security-check die voor deze
klant werd uitgevoerd, bleken de firewalls de
productieapparatuur prima af te schermen.
De wereld van productieomgevingen en
IoT-projecten oogt en voelt in eerste
instantie wellicht anders dan een
administratief gericht IT-project. In de
praktijk valt dit reuze mee. Maar we moeten
natuurlijk wel bereid zijn om ons het jargon
van de industrie eigen te maken. Maar
noemen we dat niet al jaren: verdiepen in de
klant en branchekennis opdoen? Als we dat
doen, dan blijkt dat het wel mee valt met die
verschillen.

Een tweede punt dat mij opvalt ligt in het
verlengde hiervan. We zien inmiddels een
groei van het aantal security-projecten dat
zich richt op IoT- en industriële omgevingen.
Vaak worden deze projecten echter nog
gezien als separate security-initiatieven die
gescheiden leven van de klassieke
IT-security. Maar is dat wel terecht?
Als we de productieomgeving koppelen aan
onze administratieve systemen dan moeten
we er wel voor zorgen dat die
manufacturing-systemen (draaibanken, plc’s
en dergelijke) goed beveiligd zijn. Doen we
dat niet, dan kunnen de cybercriminelen via
de productiekant bij de financiële en
administratieve kant van de organisatie
komen. Het is echter niet voldoende om aan
de productiekant simpelweg wat firewalls te
installeren. Wat we eigenlijk nodig hebben,
is een totale integratie van IT-security en
IoT-beveiliging. Compleet met een volledig
geïntegreerd security managementsysteem. We zien inmiddels die eerste
bewegingen in die richting, maar we zijn nog
lang niet waar we zijn moeten. Hier ligt een
grote kans - voor zover developers van
security-oplossingen als dienstverleners op
het gebied van digitale beveiliging. Maar
natuurlijk vooral voor al die organisaties
waar de IT-omgeving zowel administratieve
als productiesystemen omvat.

ROBBERT HOEFFNAGEL
is hoofdredacteur van Infosecurity
Magazine (NL/BE)
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DE NATIONALE CYBERSECURITY MONITOR 2020
Infosecurity Magazine houdt jaarlijks in samenwerking met
Pb7 Research (Peter Vermeulen) onder de vlag van de
Nationale Cybersecurity Monitor, de vinger aan de pols van
de Nederlandse cybersecurity markt.

Ook in 2020 zal er een Nationale Cybersecurity Monitor plaatsvinden.
In het onderzoek nemen we veel vragen mee die de afgelopen jaren
in de vorige zes edities van de Monitor zijn gesteld, zodat we goed
inzicht krijgen in de ontwikkelingen en trends
Thema’s die dit jaar (onder andere) aan bod komen.
Drijfveren achter security-investeringen en het veranderende
dreigingsbeeld.
De blijvende impact van Internet of Things (OT en IT)
Opleidingsniveau, “de menselijke factor”.
Welke assets (OT) zijn nu/komende jaren verbonden aan het
internet
Welke koppelvlakken zijn er tussen IT en OT
Is IT en OT security geintegreerd; in welke mate wel of niet
Welke OT security maatregelen worden er genomen
Gaat 5G een security uitdaging worden?
Mobiele databeveiliging
Compliance uitdagingen (AVG)
Het verschil (en overeenkomsten) in aanpak per branche

Timing:
Augustus/september:

Start veldwerk:

September/oktober:

Analyse en duiding

November/december:

Publicatie resultaten

Sponsoring
logo, onderzoeksresultaten, meeloopvragen, eigen content,
advertising

www.infosecurtymagazine.nl
Projectmanager (sponsoring)
Jos Raaphorst tel: 06-34735424 e-mail jos@infosecuritymagazine.nl
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06 Monitoren en problemen oplossen bij vitale
communicatienetwerken

06

De beschikbaarheid van digitale voorzieningen bepalen het
tempo van de innovaties in de industriële productie.
Industriële communicatienetwerken zorgen voor ongehinderd
dataverkeer, dat productieprocessen bewaakt en aanstuurt.
Beveiligingssoftware bewaakt de bewaker en diens
intellectuele eigendom.

08 De vijf fases van een ransomware-aanval en
wat er tegen te doen
In de afgelopen jaren is ransomware veranderd van een
relatief beperkt risico tot een forse dreiging. Aanvallers zijn
steeds slimmer geworden en kunnen hele organisaties
platleggen door bestanden te versleutelen die pas tegen
betaling weer beschikbaar komen.

11 Multicloud heeft een veilige basis nodig
Multicloud is de kern van moderne IT-omgevingen. De
meeste bedrijven gebruiken verschillende cloud providers.
Multicloud-omgevingen bestaan uit drie elementen:
microservices, containers en orchestration (voor de
implementatie en beheer van containers). Terwijl dit trio
enterprise IT verandert, brengt het ook nieuwe
beveiligingsrisico’s.

12 Multi-Vector EDR
Deze zomer lanceerde beveiligingsexpert Qualys een nieuwe
app voor Endpoint Detection & Response: Qualys MultiVector EDR. De nieuwe oplossing is een volgende stap in
het tegengaan van cyberdreigingen door kwaadaardige
aanvallen niet alleen te detecteren en onderzoeken, maar
security-teams ook te voorzien van cruciale context en
compleet inzicht in de volledige aanvalsketen. Daarmee is
sneller en completer te reageren op cyberaanvallen.

14 Gabriel Leperlier van Verizon: ‘Gebrek aan
compliance is nooit een technologisch
probleem’
Organisaties wereldwijd blijven de kaarthoudergegevens van
hun klanten in gevaar brengen. Volgens het nieuwste
Payment Security Report (PSR) van Verizon Business
voldoet slechts 27,9 procent van de organisaties volledig
aan de eisen van de PCI DSS. Dit is de standaard die
ontwikkeld is om bedrijven te helpen om hun betaalsystemen
te beschermen tegen inbreuken en diefstal van gegevens
van kaarthouders.

08

14
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Monitoren en problemen
oplossen bij vitale
communicatienetwerken
De beschikbaarheid van digitale voorzieningen bepalen het tempo van de
innovaties in de industriële productie. Industriële communicatienetwerken zorgen
voor ongehinderd dataverkeer, dat productieprocessen bewaakt en aanstuurt.
Beveiligingssoftware bewaakt de bewaker en diens intellectuele eigendom.
In de industriële wereld zijn de netwerkprotocollen
gebaseerd op de standaarden: Profibus; Profinet;
Industrial Ethernet en Ethernet/IP. In veel gevallen
wordt een combinatie van deze standaarden
toegepast. Stabiliteit van het netwerk is bij veel
productieprocessen van groot belang. De reactietijd
varieert van milliseconden tot nanoseconden tussen
een industriële computer (PLC) en een
bewerkingsmachine. Beiden moeten blijven
functioneren en het is dus van groot belang om
storingen binnen het netwerk in een vroeg stadium
te detecteren. Mocht een storing zich toch voordoen,
dan is het zaak om die snel te verhelpen bij voorkeur
zonder onderbreking van het productieproces.

Met Atlas speelt Procentec in op de toenemende
complexiteit binnen de industriële automatisering.
De oorzaak ligt in de vergaande integratie tussen
fabrieksinstallaties en IT-systemen. Van dergelijke
geïntegreerde systemen verwacht men hoge
prestaties. De diagnostische functies van Atlas
voorzien in voorspellende mogelijkheden en bieden
aan de hand van begrijpelijke displays, een uniek
inzicht in en kennis van Ethernet-netwerken,
gecombineerd met gedetailleerde informatie over de
netwerkgezondheid. Kenmerkend voor het product
is een dynamische interactieve topologie: een
grafische en hiërarchische weergave van een
netwerk met alle verbonden apparaten.

Slimme diagnostiek

Mercury is een robuuste tablet, voorzien van
platform onafhankelijke software. Dit apparaat is
perfect voor het oplossen van netwerkproblemen,
uitvoeren van onderhoudstaken en het monitoren van
Industrial Ethernet en PROFIBUS-netwerken. De
meeste operaties of processen die zich richten op
Industrie 4.0 zullen, nu of in de toekomst, werken in
een gemengde architectuur. In die fase hebben
bedrijven dus te maken met een omgeving waarin
oudere netwerken en industriële Ethernet-netwerken

Procentec levert slimme diagnostiek waarmee
downtime is te voorkomen: een reeks van
oplossingen om de activiteiten binnen een industrieel
netwerk tot in details te monitoren, van grote
volumes dataverkeer tot aan real-time
signaaloverdracht. Centraal in het
leveringsprogramma staan Atlas en Mercury: in
hardware gegoten softwarepakketten met volledige
monitoring- en probleemoplossende functionaliteit.
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HMS Industrial
Networks AB heeft per
1 oktober 2020 70
procent van de
aandelen van
Procentec
overgenomen.

minimale afscherming van de broncode,
zoals we voorheen deden. Daarnaast
denken we aan het invoeren van een
systeem voor licentiebeheer waarbij
klanten alleen worden gefactureerd op
basis van de door hen gebruikte
pakketten uit een bundel van gekochte
licenties. Die mogelijk levert alleen
Wibu-Systems; bij ons oorspronkelijke
licentiesysteem kan dat niet.”

naast elkaar functioneren. In die
transitiefase vervult Mercury de
evolutionaire rol van diagnostische
ecosystemen.

Kennis van en ervaring met
software-ontwikkeling
”De kennis en ervaring die we in de
software-ontwikkeling stoppen, zien we
niet graag misbruikt worden door andere
partijen”, zegt Mathew Dulcey, Chief
Technology Officer van Procentec. ”In de
eerste plaats zochten we naar een
betere methode om de software te
beschermen tegen inbraak en
ongeoorloofd gebruik. Door het
uitvoeren van enkele basistesten
kwamen we erachter dat CodeMeter van
Wibu-Systems meer biedt dan alleen de

Volgens de Procentec-CTO werkt de
versleutelingsoplossing, alsmede de
distributie van software en licenties van
Wibu-Systems naar tevredenheid. Hij
vindt het belangrijk dat de toegevoegde
beveiligingsfaciliteiten om iedereen te
beschermen, geen invloed heeft op de
manier waarop de eindgebruikers het
ervaren. ”Het beschermen van de
Procentec-software tegen kopiëren naar
andere hardware, geeft hun het
vertrouwen dat de investering is
veiliggesteld.”

Maatwerk in beveiliging
Procentec verkoopt inmiddels ook de
Osiris-software zonder de Atlas en
Mercury hardware. De flexibiliteit van
licentiëring binnen de CodeMeter
technologie maakt het mogelijk het

gebruiksrecht op een betrouwbare en
veilige manier te garanderen en
gelijktijdig de klanten in staat te stellen
hun eigen hardware te gebruiken. Met
behulp van standaard componenten,
aangevuld met enkele aanpassingen,
geleverd door Wibu Consulting Services
is een op de software-uitgever
toegesneden oplossing te ontwikkelen.
Al enkele jaren is Procentec een
tevreden afnemer van deze
ondersteunende adviesdiensten.
Ook voor de aanmaak van licenties
maakt Procentec gebruik van de
diensten van Wibu-Systems via de
Datacenter Edition van CodeMeter
License Central (CLC). Bij deze
kosteneffectieve hosting service van
Wibu-Systems is de CLC-server,
ondergebracht in het datacentrum van
Wibu-Systems. Men deelt de server met
andere partijen, maar elk vanuit een
eigen database. Op deze manier is het
mogelijk om automatisch per maand
1500 licenties te activeren of te
deactiveren met een
beschikbaarheidsgraad van 99,5
procent.
VAN DE REDACTIE

ISV
Webinterface

Webinterface
Webinterface

Proxy

HTTPS/Webinterface

lc-admin.codemeter.com

DB

DB

DB

Application
Server
Application
Server
Application
Server

Gateways
Connectors
WebDepot

USER

HTTP/HTTPS

SQL-Server
Cluster

lc.codemeter.com
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De vijf fases van een
ransomware-aanval en
wat er tegen te doen
In de afgelopen jaren is ransomware veranderd van een relatief beperkt risico
tot een forse dreiging. Aanvallers zijn steeds slimmer geworden en kunnen hele
organisaties platleggen door bestanden te versleutelen die pas tegen betaling
weer beschikbaar komen.

De schade door ransomware loopt snel op: de
verwachting is dat in 2021 de totale schade meer
dan twintig miljard dollar zal zijn. Duidelijk is dat elke
organisatie zich moet wapenen tegen ransomware.
Dat begint met inzicht in de werking van deze
kwaadaardige software. Daarin zijn vijf fases te
onderscheiden.
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- Fase 1. Exploitatie en infectie - Voor
een succesvolle aanval moet een
aanvaller een programma op een
computersysteem uitvoeren. Meestal
gebeurt dit door middel van een
phishing-mail met een bijlage waarin de
kwaadaardige software is opgeslagen.
- Fase 2. Delivery en executie - Als de
gebruiker op de kwaadaardige software
heeft geklikt, wordt de feitelijke
ransomware-executable op het system
geplaatst en gaat deze aan de slag met
het infecteren van de bestanden.
- Fase 3. Het infecteren van de
back-up - Al na enkele seconden gaat
de malware op zoek naar back-ups om te
voorkomen dat deze worden gebruikt om
systemen te herstellen. Dit is uniek voor
ransomware; andere crimeware of
Advanced Persistent Threats laten de
back-ups meestal ongemoeid.
- Fase 4. Versleutelen van bestanden
- Als de back-ups zijn verwijderd, zoekt
de malware contact met de command
and control-server van de hacker om de
sleutel te genereren waarmee de
bestanden op slot worden gedaan.
- Fase 5. Melding aan gebruiker en
cleanup - Nu de back-ups zijn
verwijderd en de versleuteling een feit
is, presenteert de hacker zijn eisen aan
de gebruiker. Deze laatste krijgt een
paar dagen de tijd om – meestal in
bitcoin – te betalen. En net als in de
Mission Impossible-films verwijdert de
malware zichzelf, zodat er geen sporen
achterblijven die zouden kunnen helpen
bij de bestrijding.
Nu duidelijk is hoe een hacker te werk
gaat, is de vraag hoe je je het best kunt
wapenen. Ook hier zijn vijf fasen van
toepassing.

Fase 1: Voorbereiding
Het aantal ransomware-aanvallen blijft
stijgen. Je er goed op voorbereiden is
dan ook cruciaal. De maatregelen die die
daarbij horen zijn onder meer:

•	Consequent en strikt patchen. Veel
malware maakt misbruik van
bekende kwetsbaarheden. Met een
actief patchbeleid zijn systemen het
best bestand tegen aanvallers.
•	Back-up creëren en beschermen.
Ransomware gaat vrijwel direct op
zoek naar back-ups om ze
onbruikbaar te maken. Zorg dus voor
back-ups die niet toegankelijk zijn
voor derden, bijvoorbeeld via offline
storage, en test regelmatig of ze snel
te herstellen zijn.
•	Een responseplan maken met de
acties die medewerkers moeten
nemen als er sprake is van een
aanval. Met een plan weet iedereen
wat er te doen staat om mogelijke
escalatie te voorkomen.
•	Aan een omgeving werken met Least
Privileges voor toegang tot
systemen. Hoe scherper rechten zijn
bepaald, hoe veiliger de systemen.
•	Het IT-team toegang geven tot
betrouwbare bronnen in de sector die
dreigingsinformatie beoordelen en
delen.
•	Alle endpoints beschermen met
software die infecties detecteert en
voorkomt.
•	Voor awareness-training zorgen
onder gebruikers, die altijd alert
moeten zijn op mogelijk
kwaadaardige software.

Fase 2: Detectie
Als er toch sprake is van een aanval, kan
vroege detectie helpen de schade te
beperken. Daarbij is de inzet van de
MITRE ATT&CK Matrix aan te raden. Dit
is een knowledge-base met informatie
over meer dan 220 technieken uit de
praktijk die helpen bij het bestrijden van
aanvallen.
Verder zijn de volgende maatregelen te
treffen in deze fase:
•	Alle e-mails screenen op
kwaadaardige links of dubieuze
bijlagen.
•	Regels gebruiken om executables te
blokkeren. Dit gaat met name om de
mappen %APPDATA% en de
%TEMP%. Deze worden het meest

gebruikt door aanvallers.
•	Op signalen letten dat bestanden
worden versleuteld. Dat begint in de
regel met het uitwisselen van een
sleutel, wat te detecteren is.

Fase 3: Controleren en beheersen
Op het moment dat ransomware een feit
is op systemen, is het zaak ervoor te
zorgen dat er lokaal zo snel mogelijk
maatregelen worden getroffen zodat de
ransomware niet vrijuit het netwerk op
kan. Dat betekent direct alle processen
stopzetten en het betreffende eindpoint
loskoppelen. Met de juiste eindpointprotectie zijn verdachte processen
overigens ook te stoppen. Dit is in de
regel de beste manier om verspreiding
tegen te gaan.

Fase 4: Verwijdering
Op het moment dat de controle terug is,
moeten systemen schoongemaakt
worden. Dan is de vraag: vervang je ze
of maak je ze schoon? Bij schoonmaken
is er altijd een kans dat er iets van de
hacker achterblijft. Maar er kan ook
reden zijn om bijvoorbeeld
netwerklocaties zoals mailboxen or file
shares goed te reinigen en dan opnieuw
in gebruik te nemen.

Fase 5: Herstel
Herstellen van de systemen met een
schone, geverifieerde back-up is de
meeste effectieve manier om snel weer
up en running te zijn. Kijk daarbij eerst
goed naar de manier waarop de
aanvaller is binnengekomen, zodat je de
juiste stappen kunt nemen om herhaling
te voorkomen.

Conclusie
Ransomware is en blijft gevaarlijk en
elke organisatie moet daarom uiterst
alert zijn. Maar met de juiste
voorbereiding, aanpak en middelen is het
goed mogelijk om de risico’s van
aanvallen flink terug te dringen en data
en systemen veilig en beschikbaar te
houden.
SANDER BAKKER IS WERKZAAM BIJ
LOGRHYTHM
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ICT en Security Trainingen

NIEUW
CSA
GSEC
GPEN
EDRP
EHF
CND
CEH

- Certified SOC Analyst
- Giac Security Essentials
- Giac Penetration Tester
- Disaster Recovery Professional
- Ethical Hacking Foundation
- Certified Network Defender v2
- Certified Ethical Hacker v11

Want security start bij mensen!!
TECHNICAL SECURITY TRAININGEN
CEH
CHFI
ECSA/LPT
SSCP
OSCP

PRIVACY TRAININGEN

- Certified Ethical Hacker
- Computer Hacking Forensic Investigator
- Certified Security Analyst /
Licensed Penetration Tester
- Systems Security Certified Professional
- Offensive Security Certified Professional

SECURITY MANAGEMENT TRAININGEN
CISSP
CISM
CISA
CRISC
C|CISO

- Certified Information Systems
Security Professional
- Certified Information Security Manager
- Certified Information Systems Auditor
- Certified In Risk And Information Systems Control
- Certified Chief Information Security Officer

CIPP/E
CIPM
CIPT
CDPO

- Certified Information Privacy Professional / Europe
- Certified Information Privacy Manager
- Certified Information Privacy Technologist
- Certified Data Protection Officer

CLOUD SECURITY TRAININGEN
CCSP

- Certified Cloud Security Professional

ISO TRAININGEN
ISO 27001 - Foundation
ISO 27001 - Lead Implementer
ISO 27001 - Lead Auditor
ISO 27005 - Risk Manager
ISO 27701 – Privacy Management

www.tstc.nl

BLOG

Multicloud

heeft een veilige basis nodig
Multicloud is de kern van moderne ITomgevingen. De meeste bedrijven gebruiken
verschillende cloud providers. Multicloudomgevingen bestaan uit drie elementen:
microservices, containers en orchestration (voor
de implementatie en beheer van containers).
Terwijl dit trio enterprise IT verandert, brengt het
ook nieuwe beveiligingsrisico’s. Elk element gaat
met security-risico’s gepaard die substantieel
toenemen als ze gecombineerd worden ingezet
voor de ontwikkeling van cloud-native software
en services in een complexe en dynamische
multi-cloudomgeving.
Het agile karakter van cloud-native development vergroot de
risico’s. Docker containers hebben een gemiddelde levensduur
van 2 dagen, en draaien mogelijk op één server die over
meerdere virtuele machines verspreid is. Containers zorgen dus
voor een fikse toename van het aantal componenten dat bewaakt
moet worden. Vanwege de snelle doorlooptijden is het vrijwel
onmogelijk dat handmatig te doen. Dit vraagt om orchestration,
wat weer een nieuw aanvalsoppervlak vertegenwoordigt.

Weldoordacht
Veilige orchestration vraagt om een weldoordachte configuratie.
Authenticatie op basis van sterke wachtwoorden is onontbeerlijk.
Ga er nooit vanuit dat standaardinstellingen afdoende beveiliging
bieden. Neem elke instelling zorgvuldig onder de loep en
voorkom gebruik van containers met speciale toegangsrechten.
Verleen workloads geen volledige systeemtoegang en zorg
ervoor dat toegangsrechten binnen containers niet kunnen
worden verhoogd. Pas encryptie toe op kernaspecten als stores
met sleutelwaarden en gebruik secrets management om sleutels
regelmatig te wijzigen.
Microservices zijn inherent afhankelijk van de code van
leveranciers en open source-code in gedeelde repository’s. Zorg
ervoor dat je precies weet welke code je gebruikt en inspecteer
onderlinge afhankelijkheden op kwetsbaarheden. Microservices
ondergraven het traditionele concept van beveiliging van de
netwerk edge op basis van firewalls. Kies daarom voor een
gelaagde beveiligingsaanpak. Toegangsbeheer en autorisatie in
combinatie met een firewall zijn onontbeerlijk. Gebruik een
API-gateway die API-calls van containers kanaliseert en beheert.
Zorg voor monitoring met een oplossing als CNCF’s Prometheus.
Daarmee kun je systeemgegevens verzamelen en analyseren en
meldingen definiëren. Met fuzz testing kun je API-gedrag binnen
actieve applicaties testen.

Verantwoordelijkheid
Zowel de cloud provider als de gebruiker is verantwoordelijk voor
de beveiliging. Dat betekent dat je inzicht moet verwerven in alle
risico’s rond je multicloud-omgeving en die opvangt met een
effectief security-programma.
In de eerste stap in zo’n programma maak je onderscheid tussen
waar de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de diverse
componenten ligt, bij de provider of bij de gebruiker. De
beveiliging van de basisinfrastructuur ligt bij de gebruiker en
begint bij de containers. De developers moeten
authenticatiemogelijkheden voor containers inbouwen om
gemachtigde toegang te waarborgen. Met digitale
handtekeningen kun je voorkomen dat er niet-vertrouwde
containers worden toegevoegd. Scan daarnaast elke afzonderlijk
container-image op kwetsbaarheden. Laat het Security
Operations-team het gedrag binnen en tussen containers
bewaken. En gebruik tools voor het creëren van een baseline van
verwacht containergedrag en whitelisting van processen en
netwerkactiviteiten die je op de hoogte stellen van afwijkend en
kwaadaardig gedrag.

Sleutel tot succes
Multicloud is zo populair omdat het de vrijheid en flexibiliteit biedt
die moderne IT-omgevingen nodig hebben. Maar het maakt deze
ook complexer doordat er een lappendeken ontstaat van
onderling verbonden microapplicaties op basis van code die uit
alle hoeken van het internet afkomstig is. Effectieve security
vraagt dan om nieuwe tools
en beheerpraktijken. De
sleutel tot succes?
Beveiliging op het
fundamentele niveau van
containers, orchestration en
microservices die developers
aan het stuur van de
beveiliging van multi-cloud
zet.

Cindy Blake is solutions
strategist bij GitLab
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Oplossing van Qualys past in historie van klantgerichtheid
en continue innovatie

Multi-Vector EDR

Deze zomer lanceerde beveiligingsexpert Qualys een nieuwe app voor Endpoint
Detection & Response: Qualys Multi-Vector EDR. De nieuwe oplossing is een
volgende stap in het tegengaan van cyberdreigingen door kwaadaardige
aanvallen niet alleen te detecteren en onderzoeken, maar security-teams ook te
voorzien van cruciale context en compleet inzicht in de volledige aanvalsketen.
Daarmee is sneller en completer te reageren op cyberaanvallen.
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De nieuwe app past in een lange reeks
van innovatieve beveiligingsoplossingen
die alle gemeen hebben dat ze onderdeel
zijn van een omvattend cloud-platform.
Qualys heeft daarmee veel succes
geboekt, getuige het grote aantal
klanten dat het platform nu gebruikt en
de koers van het aandeel Qualys dat
sinds de beursgang in 2012 650 procent
in waarde steeg.

Rol van CEO
Een belangrijke rol voor dit succes komt
voor rekening van CEO en
bestuursvoorzitter Philippe Courtot. De
76-jarige Fransman leidt het bedrijf sinds
2001. Hij was daarvoor nauw betrokken
bij andere techbedrijven die hij liet
groeien en in sommige gevallen naar de
beurs bracht. Een voorbeeld is cc:Mail,
dat hij in 1988 overnam en al drie jaar
later verkocht aan IBM-onderdeel Lotus.
In 1998 raakte hij betrokken bij Signio,
dat elektronische betalingen
ondersteunt. Het bedrijf kwam twee jaar
later voor meer dan een miljard dollar in
handen van Verisign.

Klantgericht
Courtot – geboren Parijzenaar, maar al
jaren woonachtig in de Verenigde Staten
– studeerde natuurkunde in de Franse
hoofdstad, maar begon zijn carrière in de
automatisering. Hij werd na zijn studie
benaderd door Modular Computer
Systems, om minicomputers aan Franse
klanten te verkopen. Courtot hanteerde
vanaf de start een sterk klantgerichte
aanpak, onder meer door klanten
uitgebreid vragen te stellen over
processen en de manier waarop die te
automatiseren zouden zijn. Die aanpak is
ook terug te vinden in het Qualys Cloud
Platform dat de laatste jaren sterk is
uitgebreid.

Een app en agent
Met de laatste uitbreiding in de vorm
van de Multi-Vector EDR-app maakt
Qualys het voor securityteams mogelijk
om veel verschillende contextvectoren
samen te voegen en via de Qualysbackend te correleren. Denk aan
asset- en software inventory, inzicht in
end-of-life van componenten,
kwetsbaarheden en exploits, slechte
configuraties, netwerkverkeer-summary,
MITRE ATT&CK-tactieken en

-technieken, malware, endpointtelemetrie en netwerkbereikbaarheid. Al
deze vectoren zijn via één enkele cloud
app met één enkele lichtgewicht agent
te volgen.

False positives elimineren
De app is vooral bedoeld om een
bredere kijk te bieden door verder te
gaan dan de endpoint, wat nodig is om
false positives te elimineren en laterale
bewegingen effectiever te voorkomen.
Dit is mogelijk omdat Qualys MultiVector EDR is ingebed in het cloudplatform en grote hoeveelheden
telemetriedata van meerdere sensoren
verzamelt terwijl het netwerkinformatie
vastlegt. De Qualys Cloud Agent,
gecombineerd met het sterk schaalbare
cloud-platform en Incidence Responsemogelijkheden, biedt MSP’s de

mogelijkheid om hun managed servicestechnologiestack te consolideren en de
juiste respons te orkestreren voor
snellere en effectieve bescherming.
“Qualys Multi-Vector EDR is een
belangrijke uitbreiding van zowel het
Qualys Cloud Platform als onze agenttechnologie”, zegt Courtot. “Het
toevoegen van context en het correleren
van miljarden wereldwijde
gebeurtenissen met threat intelligence,
analytics en machine learning, resulteert
in een aanpak van EDR die niet alleen
geavanceerde multi-vector-aanvallen
stopt, maar ook automatisch de juiste
respons vanuit één enkele oplossing
orkestreert. Daardoor wordt de tijd om
te reageren sterk verkort en worden
tegelijkertijd de kosten drastisch
gereduceerd.”

Overzicht van Multi-Vector EDR
Qualys Multi-Vector EDR biedt de volgende features voor het beschermen van
endpoints:
•	
Het verzamelen van telemetriegegevens door cloud-agents – Qualys
breidde de mogelijkheden van de veelgebruikte cloud-agents uit om grote
hoeveelheden telemetriegegevens te verzamelen die realtime naar het
Qualys Cloud Platform worden verzonden. Klanten hebben geen extra
EDR-agent op hun endpoints nodig.
•	
Multi-Vector detectie – Door gebruik te maken van het zeer schaalbare
data lake dat onderdeel is van het Qualys Cloud Platform, kunnen
beveiligingsanalisten snel extra vectoren correleren, zoals software
inventory, patchniveaus, threat intelligence over kwetsbaarheden en slechte
configuraties met endpointtelemetrie zoals bestands-, proces-, register-,
netwerk- en mutexgegevens. Door deze aanpak hebben
securityprofessionals geen toegang tot allerlei verschillende
beveiligingsoplossingen nodig om de nodige context te verkrijgen.
•	
Onderzoeken en prioriteren – Door de interne MITRE ATT&CK-detecties uit
te breiden met andere contextvectoren, die verrijkt zijn met threat
intelligence feeds van derde partijen, kunnen beveiligingsteams realtime
waarschuwingen ontvangen, beveiligingsincidenten onderzoeken en
prioriteren en dreigingen via intuïtieve workflows opsporen. Deze workflows
houden rekening met de bedrijfskritische aard van IT-assets en met
netwerkaanvalsroutes.
•	
Respond & prevent – Qualys Multi-Vector EDR maakt gebruik van gelaagde
responsstrategieën om bedreigingen te herstellen en het risico realtime te
beperken. In aanvulling op de traditionele EDR-oplossingen orkestreert
Qualys Multi-Vector EDR workflows voor het patchen van te benutten
kwetsbaarheden en het herstellen van slechte configuraties in de
IT-omgeving. De Multi-Vector EDR-agent krijgt in het vierde kwartaal van
2020 extra beschermingsmogelijkheden, waaronder antimalware en
antivirus.
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Gabriel Leperlier van Verizon:

“Gebrek aan compliance
is nooit een
technologisch probleem”
Organisaties wereldwijd blijven de kaarthoudergegevens van hun klanten in gevaar
brengen. Volgens het nieuwste Payment Security Report (PSR) van Verizon Business
voldoet slechts 27,9 procent van de organisaties volledig aan de eisen van de PCI
DSS. Dit is de standaard die ontwikkeld is om bedrijven te helpen om hun
betaalsystemen te beschermen tegen inbreuken en diefstal van gegevens van
kaarthouders.

We bespreken de resultaten
met Gabriel Leperlier, Senior
Manager Security Consulting
EMEA bij Verizon. Wat vindt hij
de meest verontrustende
uitkomst van het onderzoek?
“Dat dit het derde jaar op rij is
dat we een daling van de
compliance zien. In vergelijking
met de piek uit 2016 (55,4%,
red), gaat het om een daling
van 27,5 procentpunten.”

Waar gaat het mis? Is het vooral een
technisch probleem of een organisatorisch en
procesmatig aspect?
“Gebrek aan compliance is nooit een technologisch
probleem. Helaas zien we dat het bij veel bedrijven
ontbreekt aan de middelen en de betrokkenheid van
het senior management om databeveiliging en
compliance op lange termijn te ondersteunen.
Beveiliging van betalingen wordt vaak niet gezien als
een permanente bedrijfsprioriteit. Terwijl bedrijven
een fundamentele verantwoordelijkheid hebben
tegenover hun klanten, leveranciers en
consumenten.”
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‘Hoe lossen we dit op? Het
antwoord is drieledig:
mensen, prioriteiten en
processen’

Hoe lossen we dit op? Meer technologie?
Strengere wetgeving? Informatie?
“Het antwoord is drieledig: mensen, prioriteiten en
processen. Gegevensbeveiliging is een proces dat op
lange termijn aandacht vraagt om strategische
initiatieven en betrokkenheid van het senior
management. Daarnaast zijn er vijf elementen
essentieel. In chronologische volgorde zijn dat: een
security business model (SBM), security-strategie,
security operating model (SOM), security-kaders en
security-programma’s en -projecten.”
Van de redactie
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