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VOORWOORD

“IT-security is als een verzekering.
Je hebt het niet nodig, tot je iets
ernstig voorhebt”

Brand, diefstal, arbeidsongevallen, … Als bedrijf kent u
ongetwijfeld de waarde van een goede verzekering.
En toegegeven, u zal ze niet altijd met plezier betalen.
Maar het moment dat u iets voorhebt, bent u ongetwijfeld
blij dat u verzekerd bent.
Voor IT-security is dat niet anders. De investering lijkt soms
moeilijk te rechtvaardigen, maar als u het slachtoffer wordt
van pakweg hacking, een DDoS-aanval of ransomware,
kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Zowel voor de werking
van uw bedrijf, uw financiële situatie als uw imago.
Hoewel we allemaal weten dat voorkomen beter is dan
genezen, gebeurt IT-security nog al te vaak als een reactie
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op een probleem of situatie. Bedrijven wachten vaak nog te
lang om te investeren in de gepaste beveiliging.
Met dit dossier hopen wij u te overtuigen dat proactief
handelen u veel kosten en problemen kan besparen. Dat ITsecurity niet langer een IT-aangelegenheid is, maar bovenal
een businessaangelegenheid. Onze specialisten brengen de
context en bedreigingen anno 2016 voor u in kaart en zetten
er onze securityaanpak tegenover.
Veel leesplezier.
Martine Tempels
Senior Vice President – Telenet Business
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7 trends op vlak van IT-security

1

2

Van reactief
naar proactief

Bedreigingen
worden geavanceerder

Als we naar de trends in IT-security kijken, is de opkomst
van de proactieve aanpak misschien wel de meest
duidelijke. Vroeger werd er vaak pas gereageerd na een
incident, maar die redenering gaat nu niet meer op.
Zowel de technologie als de aanpak van integratoren
wordt hoe langer hoe meer proactief. In het kader van
business continuity volgen ook bedrijven steeds vaker
die proactieve aanpak.

De bedreigingen waarmee u als bedrijf geconfronteerd
wordt, nemen niet alleen toe in aantal, maar ook in
complexiteit. Wist u dat 27% van alle malware in 2015
ontwikkeld werd? En dat malware zichzelf aanpast, zodat
traditionele antimalwaresystemen ze niet herkent? Even
verontrustend is dat SSL-verkeer – tot voor kort een baken
van veiligheid – steeds vaker misbruikt wordt en dat hackers
met social engineering en handige tools vernuftiger dan ooit
te werk gaan.
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Technologieën
worden beter

Het aantal DDoS-aanvallen
neemt toe

De levensduur van
hardware wordt korter

Gelukkig worden niet alleen de bedreigingen geavanceerder,
de technologieën en oplossingen van productontwikkelaars
worden dat ook. Hoewel de nieuwste malware ontelbare
vormen aanneemt, valt ze altijd terug op een twintigtal ‘uitbuitingstechnieken’. De nieuwste beveiligingstechnologieën
herkennen malware dan ook niet meer op basis van signatures, maar kijken vooral naar het gedrag van de malware.

Een andere trend die zich zeer zichtbaar aftekent, is de
opkomst van DDoS-aanvallen. Ze komen vaker voor, worden
intenser én worden op een slimmere manier ingezet.
Bij de hevigste DDoS-aanval tot nog toe gemeten, werd
er per seconde maar liefst 602 Gb aan data verstuurd.
Vaak bestaan DDoS-aanvallen uit verschillende soorten
aanvallen en/of worden ze puur als afleidingsmanoeuvre
voor andere aanvallen gebruikt.

Nieuwe bedreigingen zorgen ervoor dat securityhardware
minder lang meegaat. Van firewalls wordt er bijvoorbeeld
veel meer verwacht dan pakweg vijf jaar geleden. Ze hebben
nieuwe features als sandboxing, antivirus of Intrusion
Prevention Systems (IPS) en verwerken meer verkeer, omdat
ze nu ook SSL-verkeer moeten inspecteren. Waar firewalls
voorheen gekocht werden met zo’n 10 à 20% groeimarge
per jaar, volstaat dat percentage vandaag niet meer.
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Perimeterbeveiliging
volstaat niet meer

IT-security wordt
voor iedereen prioritair

Vroeger volstond het om de IT-buitenkant te beveiligen,
om een ‘beveiligingsmuur rond het bedrijf te zetten’. Nu
bedreigingen meer en meer van binnenin verspreid worden,
moeten ook de interne infrastructuren grondig beveiligd
worden. Niet alleen het noord-zuidverkeer (tussen clients en
servers), ook oost-westverkeer (tussen servers onderling)
moet geïnspecteerd en beveiligd worden. De beste beveiliging bestaat, net als een ajuin, uit meerdere lagen.

Nu bedrijfskritische assets steeds vaker digitaal zijn, winnen
governance, risk management en compliancy enorm aan
belang. De fameuze CIA van business continuity (confidentiality, integrity en availability) moet hoog op de prioriteiten
lijst van bedrijven komen te staan. Zeker als u weet dat ook
de wetgeving op dat vlak strenger wordt. Zo werden eind
2015 de eerste echte stappen gezet naar een eenduidig en
uniform IT-securitybeleid in Europa.
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Ontdek hoe de
bedrijfscontext anno 2016 élk bedrijf
voor uitdagingen stelt.

HOOFDSTUK 1

“Nieuw is Shadow IT zeker niet,
maar met de komst van de
millennials en de cloud is het wel
exponentieel toegenomen.”
Lore Mattelaer
Security Business Development Manager bij Telenet

HOOFDSTUK 1
Assets en bedrijven worden
hoe langer, hoe meer digitaal
Een nieuwe
generatie werknemers

Een nieuwe bedrijfscontext als uitdaging

Shadow IT,
de olifantenpaadjes van IT
Naar een duidelijk,
uniform juridisch kader
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Assets en bedrijven worden
hoe langer, hoe meer digitaal

Een nieuwe
generatie werknemers

Bedrijfskritische data zijn steeds vaker digitaal. Ieder
bedrijf verzamelt en verwerkt documenten en gegevens
digitaal, van klantengegevens over looninformatie tot
R&D-resultaten. Deze nieuwe context brengt heel wat
risico’s met zich mee, het maakt bedrijven kwetsbaarder
dan ooit. De impact van één IT-incident kan enorm
zijn: imagoschade, klanten die naar de concurrentie
overstappen, dataverlies of omzetverlies doordat ze een
periode niet operationeel of onbereikbaar zijn.

De millennials – de generatie geboren tussen 1980 en 2000
– bepalen hoe langer hoe meer het ritme van de markt en de
werkvloer. Ze veranderen de regels van het spel. Ze zijn de
eerste generatie digital natives en dat heeft zo zijn gevolgen
voor de bedrijfswereld. “De komst van de millennials heeft
de rol van de IT-manager veranderd én in belang doen
toenemen”, aldus Andrew Turner, Product Manager bij
Telenet. “Van een IT-manager wordt meer en meer verwacht
dat hij meedenkt met de business en proactief oplossingen
aanreikt, zijn taak is niet langer reactief.”

Millennials zijn always connected, hebben de allerlaatste
technologieën thuis, gebruiken de nieuwste apps en
verwachten dat hun werkomgeving minstens op hetzelfde
niveau staat. Die evolutie zorgt er ook voor dat een bedrijf
op steeds meer manieren aangevallen kan worden.
Andrew: “Er zijn inderdaad steeds meer ‘poortjes’ die open
kunnen staan. Niet alleen omdat er meer tools zijn die op de
werkvloer gebruikt worden, maar vooral omdat millennials
weinig of niet met veiligheid bezig zijn. Ze willen toestellen
en applicaties waarmee ze vlot kunnen werken.”

Shadow IT,
de olifantenpaadjes van IT
Dankzij de cloud bestaat er tegenwoordig voor ongeveer
elke bedrijfstoepassing een alternatief. “Meer nog”, zegt
Lore Mattelaer, Security Business Development Manager bij
Telenet, “in enkele muisklikken zijn ze ook geïnstalleerd en
up and running. Dropbox is minder omslachtig om
bestanden te delen dan SharePoint, een berichtje via
Yammer sneller beantwoord dan een e-mail. En waarom
het logge CRM-systeem van het bedrijf gebruiken als
Salesforce veel makkelijker is?”
“Nieuw is deze zogenaamde Shadow IT zeker niet, maar
met de komst van de millennials en de cloud is het wel
exponentieel toegenomen”, zegt Lore. Shadow IT is alle soften hardware die binnen het bedrijf gebruikt wordt, maar die
buiten de IT-afdeling valt. “En dus niet officieel goedgekeurd
is”, gaat Lore verder. “Het zijn de olifantenpaadjes van de
IT-bedrijfsinfrastructuur: werknemers lopen nu eenmaal
liever over het gras als dat praktischer en efficiënter is dan
de veilige, maar vaak logge officiële wegen te volgen.”
Die uitgesleten paden tussen de gebetonneerde wegen
stellen de IT-manager voor een enorme uitdaging, weet
Lore: “want het is zijn taak om ervoor te zorgen dat alle
toestellen en bedrijfsdata veilig zijn. Maar hoe doe je dat als
er soft- en hardware gebruikt wordt waarvan je niet eens op
de hoogte bent?”
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“De werknemers vandaag
zijn ‘always connected’ en
dat brengt heel wat uitdagingen
met zich mee, zeker op vlak
van IT-security.”
Andrew Turner
Product Manager bij Telenet

Naar een duidelijk,
uniform juridisch kader
Wat als u aangevallen wordt? Wat als een van uw
werknemers gegevens lekt? Wie is verantwoordelijk?
Hebt u een meldingsplicht? Riskeert u een boete?
Isabelle Ghislain, Legal Counsel bij Telenet, belicht de
juridische stand van zaken.
“Binnen Europa bestaat er grote verdeeldheid over
cybersecurity”, begint Isabelle. “Hoewel de lidstaten
erkennen dat het een prioriteit is, zijn ze opvallend
inconsistent in hun aanpak. Ze beschouwen cybersecurity
als een nationale aangelegenheid, wat maakt dat er grote
verschillen zijn in het beleid, het juridische kader en de
operationele capaciteiten.”

BELGIË
Wet voor kritieke infrastructuren

Privacywet

In België geldt als basisprincipe dat er van elke ‘professionele
marktspeler’ kan en mag verwacht worden dat hij een
adequaat beveiligingsbeleid heeft. Isabelle: “Uit de regels van
het algemene aansprakelijkheidsrecht kan men inderdaad
een ‘algemene verplichting tot beveiliging’ afleiden.
Voor bepaalde sectoren – zoals de energie-, vervoers-,
financiële en telecomsector – geldt ook de wet van 1 juli
2011 betreffende de beveiliging en bescherming van kritieke
infrastructuren. Omdat zij exploitant van een zogenaamde
kritieke infrastructuur zijn, verplicht de wet hen om een
beveiligingscontactpunt aan te duiden en een minimaal
beveiligingsplan uit te werken met interne materiële en
organisatorische maatregelen.”

Van zodra bedrijven persoonsgegevens verwerken, geldt
er een bijkomende wet. Isabelle: “Consumenten zijn er
zich niet altijd van bewust, maar bijna dagelijks geven ze
persoonlijke informatie prijs: als ze een klantenkaart vragen,
zich inschrijven voor een cursus of meedoen aan een
wedstrijd bijvoorbeeld. Omdat de consument meestal
geen controle heeft over wat er met die gegevens gebeurt,
bestaat er sinds 1992 een wet die bepaalt hoe bedrijven met
die gegevens moeten omgaan: de Privacywet.”

Cyber Security Strategy
IN EEN NOTENDOP
Relevante regelgeving in België
– Wet voor kritieke infrastructuren
– Cyber Security Strategy
– Privacywet
Relevante regelgeving in Europa
– Network and Information Security Directive (NISD)
– General Data Protection Regulation (GDPR)
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In 2012 bekrachtigde de Belgische overheid ook een
nationale strategie voor cybersecurity: de Cyber Security
Strategy. “De overheid streeft daarmee naar een integrale
aanpak van digitale veiligheid”, zegt Isabelle, “maar zelfs
anno 2016 is er weinig informatie beschikbaar over hoe de
strategie concreet geïmplementeerd moet worden.

De Privacywet zegt dat er bijkomende (beveiligings)
maatregelen genomen moeten worden om
persoonsgegevens voldoende te beschermen.
Isabelle: “De lijst van privacy requirements is lang, maar
doenbaar. Zo moeten verwerkingen geregistreerd worden
bij de Privacycommissie en moeten de rechten van de
betrokkene continu gerespecteerd worden. De gegevens
moeten steeds juist en up-to-date zijn, tijdig verwijderd
worden, alleen verwerkt worden voor het vooropgestelde
wettelijke doel en mogen enkel toegankelijk zijn voor
gemachtigde personen.”

EUROPA
Network and Information Security Directive
(NISD)

General Data Protection Regulation
(GDPR)

Voor bedrijven die geen persoonsgegevens verwerken,
is de beveiliging van data vaak gebaseerd op goodwill:
ze beveiligen zich om ongewenste gevolgen als
imagoschade en omzetverlies te voorkomen.

Daarnaast wordt in de lente van 2018 de General Data
Protection Regulation van kracht. “De nieuwe GDPR zal enkele
nieuwigheden introduceren”, weet Isabelle. “Elk bedrijf dat
data van Europese burgers verwerkt, zal verplicht zijn om
privacy-incidenten te melden aan de nationale autoriteiten.
Daarmee wordt een verplichting die vandaag in België alleen
voor de telecomsector geldt, opengetrokken naar andere
sectoren. Met de komst van de GDPR worden er voor het
eerst ook sancties geïntroduceerd. De Privacycommissie
zal de bevoegdheid hebben om boetes op te leggen en die
zullen, naargelang de aard van het incident, hoog kunnen
oplopen. Ook niet onbelangrijk is dat er met de komst van de
GDPR van die bedrijven ook een gedocumenteerd privacyen securitybeleid verwacht wordt.”

Isabelle verwacht toch een zekere sensibilisering: “Op
Europees niveau beweegt er heel wat. Eind 2015 kwam
de Network and Information Security-richtlijn (NISD) tot
stand, die de kloof tussen de Europese lidstaten tracht
te dichten met een uniforme en concrete aanpak van
beveiligingsmaatregelen. De implementatie voor België
wordt momenteel voorbereid.”

ROUND UP
INVESTEREN IN SECURITY, IS INVESTEREN IN CONTINUÏTEIT

Nu ook het juridische kader aangescherpt wordt, is het meer dan duidelijk dat
het belang van IT-security toeneemt. In het kader van business continuity weet u
dus maar beter van waar de bedreigingen kunnen komen en op welke niveaus uw
bedrijf beveiliging nodig heeft. Meer daarover leest u in het volgende hoofdstuk.
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“Met de komst van de General
Data Protection Regulation
krijgt de Privacycommissie de
bevoegdheid om boetes op
te leggen die hoog zullen
kunnen oplopen.”
Isabelle Ghislain
Legal Counsel bij Telenet

HOOFDSTUK 2

“De sleutel tot een goede
security is een duidelijk ontwerp
waarbij je rekening gehouden
hebt met je beveiligingsbeleid.”
Glyn Jones
Service Manager bij Telenet
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HOOFDSTUK 2
Bedreigingen nemen toe in
aantal en complexiteit
Security evolueert om aan
die complexiteit tegemoet
te komen

Nieuwe bedreigingen vragen
nieuwe vormen van security
Bedreigingen

nemen toe in aantal en complexiteit

Bedreigingen en aanvallen komen van overal. Veel bedrijven
denken dat ze geen interessant doelwit zijn, maar niets is
minder waar. Vandaag is élke onderneming een potentieel
doelwit. Enerzijds zijn aanvallen niet altijd op een bepaald
bedrijf gericht, maar komen ze per toeval tot stand. Hackers
kunnen bijvoorbeeld met lukrake scans zwaktes detecteren
en bij uw bedrijf binnenkomen, omdat u niet goed beveiligd
bent. Anderzijds is het aangevallen bedrijf vaak slechts
een tussenstap naar het uiteindelijke doelwit. Hackers zijn
niet altijd geïnteresseerd in uw data, maar wel in die van uw
klanten of andere ondernemingen waarmee u zaken doet.
Toch bent u het slachtoffer van de aanval.
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Hieronder sommen we enkele
veelvoorkomende bedreigingen
voor bedrijven op.

Malware

Ransomware

DDoS-aanvallen

Malware, kort voor malicious software, is software die
gebruikt wordt om computersystemen te verstoren,
gevoelige informatie te stelen of toegang te krijgen tot
private computersystemen. Vaak lijken ze op gewone
programma’s of bestanden, maar ze bevatten verborgen
functies die toegang tot de besmette computer van
buitenaf mogelijk maakt. Opvallend is dat maar liefst 27%
van alle malware in 2015 gecreëerd werd en dat de malware
zichzelf constant aanpast. Dat maakt dat traditionele
malwarebeveiliging, die de malware op basis van gekende
signatures herkent, de nieuwe malware niet meer zal
herkennen.

Ransomware is een chantagemethode die gebruik
maakt van malware. Ransomware blokkeert de besmette
computer of de gegevens die erop staan en vraagt de
gebruiker vervolgens losgeld te betalen om de computer
of de gegevens weer vrij te geven. Ransomware werkt
vaak met een deadline en gebruikt krachtige encryptie
om het systeem of de gegevens te blokkeren. Betaalt het
bedrijf niet binnen de bepaalde periode – meestal via een
niet-traceerbare betaalmethode als BitCoin – dan wordt
de decryptiesleutel niet vrijgegeven en de data of het
systeem onbruikbaar. Door geregeld back-ups te maken van
(kostbare) data, kunnen bedrijven zich veel leed besparen.

Een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) zorgt
ervoor dat de internetinfrastructuur van een bedrijf –
websites, mailservers enz. – onbeschikbaar wordt.
Tien procent van de Belgische bedrijven was ooit al
slachtoffer van een DDoS-aanval. DDoS-aanvallen komen
voor in verschillende soorten. Bij volumetrische aanvallen
wordt uw infrastructuur overspoeld door een enorme
hoeveelheid data, waardoor de beschikbare bandbreedte
volledig opgebruikt wordt. Applicatieve aanvallen gaan fijner
te werk en vallen zeer gericht een specifieke applicatie of
server aan, die de hoeveelheid niet kan verwerken en uitvalt.
Protocolaanvallen gaan dan weer netwerkprotocollen
misbruiken. Door netwerkpakketten te sturen die niet aan
de internetstandaarden voldoen, doen ze servers vertragen
en zelfs crashen.

WIST U DAT...
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10%

van alle malware in 2015 ontwikkeld werd?
En dat malware zichzelf aanpast, zodat
traditionele antimalwaresystemen ze
niet herkent?

van de Belgische bedrijven ooit al
slachtoffer van een DDoS-aanval was?
En dat de omvang van de aanvallen
alleen maar blijft toenemen?
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In 2015 zette de duidelijke groeitrend van DDoS-aanvallen
zich onverminderd voort: zowel in aantal, omvang als in
complexiteit. Waar het vroeger nog vaak om activisme of
vandalisme ging, gebeurt het nu steeds vaker om bedrijven
af te persen. Ondertussen heeft meer dan een kwart van
de gerapporteerde aanvallen een omvang van meer dan
100 Gbps. Bij de hevigste DDoS-aanval tot nog toe gemeten,
werd er zelfs 602 Gbps verstuurd. Ook de complexiteit
ervan neemt toe: vaak krijgen bedrijven met een combinatie
van aanvallen af te rekenen. Tijdens zo’n aanval zullen
volumetrische, applicatieve en protocolaanvallen elkaar
in tijd afwisselen.

Botnets

SSL-verkeer

Shadow IT

Overal ter wereld zijn computers besmet zonder dat hun
gebruikers daar weet van hebben. Veel van die computers
vormen samen een botnet, een netwerk dat vanuit een
centraal commandopunt aangestuurd kan worden. Botnets
worden vaak ingezet om DDoS-aanvallen uit te voeren.
Botnetcomputers zijn nadelig voor een bedrijf, omdat ze
veel bandbreedte gebruiken en een netwerk aanzienlijk
kunnen vertragen.

Applicaties en websites gebruiken vaak SSL-encryptie,
zodat de datastroom van de applicatie of website niet
door anderen ‘af te luisteren’ valt. Zo’n SSL-certificaat
zorgt ervoor dat het adres in de adresbalk van http naar
https verandert en geeft surfers zo de indruk dat de
verbinding naar de website veilig is. Omdat meer en meer
webtoepassingen op SSL-verkeer gebaseerd zijn, wordt
het aandeel ervan in de bandbreedte van bedrijven steeds
groter, van 20 à 30% tot zelfs 40 à 50%.

Hoewel het voor een groot deel onschuldig is en in vele
gevallen net de productiviteit en innovatie stimuleert, kleven
er heel wat nadelen aan Shadow IT. De continuïteit en vooral
veiligheid is moeilijk te waarborgen. Datalekken zijn vaak
het gevolg van initiatieven waar de IT-manager nooit zijn
goedkeuring voor gaf of zelfs geen weet van had. Schade
wordt veelal toegebracht omdat voorschriften niet gevolgd
werden en omdat er nieuwe processen opgezet werden die
niet corresponderen met de bestaande regels. Shadow IT
is dan ook iets wat de meeste IT-managers liever niet zien in
hun organisatie.

Bugs in software

Opvallend is dat hackers die SSL-beveiliging steeds meer
weten te omzeilen. Dat gebeurt onder meer door het
‘man-in-the-middle’-principe. Een surfer die een webadres
ingeeft, gaat meestal eerst naar het http-adres vooraleer
door te klikken naar de https-site. Net op dat moment – als
de beveiligde verbinding opgezet zou moeten worden –
komt de hacker ertussen en verbindt de surfer met de
webserver die onder controle is van de hacker. Zowel de
surfer als de server geloven dat de verbinding veilig is, terwijl
de hacker nu hun verkeer kan ‘afluisteren’.

Er worden voortdurend kwetsbaarheden ontdekt in
software. Als deze zwakke plek(ken) ontdekt worden,
ontwikkelt en verdeelt de softwareleverancier zo snel
mogelijk een patch die de software verbetert. Als bedrijven
die patch(es) niet (onmiddellijk) installeren, zijn ze
kwetsbaar. Want iedereen die op de hoogte is van de
kwetsbaarheid kan ze makkelijk uitbuiten.

Daarnaast wordt SSL-verkeer steeds meer gebruikt om
malware in te verbergen. De malware kan zo ongezien
verstuurd en ontvangen worden, want heel weinig bedrijven
decrypteren hun SSL-verkeer om het in de SSL-tunnel te
inspecteren. Het gevaar met SSL-verkeer is dat bedrijven
er dus nog te vaak van uitgaan dat het veilig is, waardoor
ze hun policies enkel toepassen op niet-SSL-verkeer.
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WIST U DAT...

bedrijven er nog te vaak van uitgaan
dat SSL-verkeer veilig is? En dat ze
daardoor hun policies enkel toepassen
op niet-SSL-verkeer?

De mensen in het bedrijf

Social engineering

De mens is de zwakste schakel als het op IT-beveiliging
aankomt. Binnen bedrijven geldt dat zelfs op verschillende
niveaus. Op C-level liggen er bedreigingen, omdat IT-security
vaak geen prioriteit is. Budget vrijmaken voor security is vaak
geen sinecure: bedrijven halen er geen nieuwe inkomsten
mee binnen, wel kunnen ze vermijden dat ze geld verliezen.
En áls er dan al een budget voorzien wordt, dan ontbreekt
het vaak aan een uniform beleid: er is niet bepaald welke
data gevoelig is en er zijn geen policies waarin vastgelegd
wordt wat het bedrijf toelaat en wat niet.

Social engineering, of social hacking, is de verzamelnaam
van technieken waarbij hackers mensen misleiden om
handelingen te verrichten of gegevens te verstrekken.
De bekendste vorm van social engineering is ongetwijfeld
phishing. Hoewel phishingmails vaak zo slecht gemaakt
zijn dat het zichtbaar om vervalsingen gaat, werpen ze
voor criminelen toch vruchten af omdat ze naar miljoenen
mensen gestuurd worden.

Bovendien houdt het niet op bij het beleid, de
echte moeilijkheid is het waarmaken in de praktijk.
Ook werknemers veroorzaken vaak – ongewild –
beveiligingsrisico’s voor het bedrijf. Ze kunnen malware
binnenhalen door naar foute websites te surfen of door
een geïnfecteerde usb-stick te gebruiken. Phishing kent
een enorme vlucht, net omdat mensen op links klikken
zonder zich veel vragen te stellen. Ook wachtwoorden zijn
vaak een makkelijke toegangspoort voor hackers. Zelfs als
werknemers een beveiligd netwerk gebruiken, hoeft een
wachtwoord stelen niet moeilijk te zijn. Hackers kunnen
werknemers naar een kopie van een webpagina lokken
en zonder dat er malware bij komt kijken, komen ze de
wachtwoorden te weten. Bewustmaking is de enige manier
om werknemers op dit soort risico’s attent te maken.
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Verontrustender voor bedrijven is dat het vernuft waarmee
criminelen te werk gaan, sterk blijft toenemen. Spear
phishing is de doelgerichte vorm van phishing: perfecte
vervalsingen gericht aan specifieke personen. Ze zijn
zo goed gemaakt dat ze nog nauwelijks als vervalsing te
herkennen zijn. Het is bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig

lijkt te zijn van een collega of een onderneming waarmee
u samenwerkt. Dikwijls is aan deze e-mails heel wat
voorbereiding voorafgegaan, zoals het organigram van het
bedrijf opzoeken.
Daarbij aansluitend, kan het evengoed om e-mails
gaan die afkomstig zijn van mensen die we niet kennen.
HR-medewerkers krijgen vaak cv’s toegestuurd – het is hun
job die te openen en te analyseren. Hackers hoeven er dus
alleen maar een vacature uit te pikken en een cv te maken
dat er perfect normaal uitziet. Dat kan makkelijk aan de hand
van een openbaar LinkedIn-profiel. Als een HR-medewerker
dat bestand opent, wordt er malware geïnstalleerd en geeft
hij hackers toegang tot het netwerk, de financiële gegevens,
de R&D-data enz.

WIST U DAT...
pdf hét geschikte middel is voor een perfect gecamoufleerde aanval?
Pdf-bestanden zijn alomtegenwoordig en lijken onschuldig, maar ze hebben
veel mogelijkheden om codes in te verbergen.

Security

evolueert om aan die complexiteit tegemoet te komen

IT-beveiliging wordt soms vergeleken met een snoepje:
hard aan de buitenkant, zacht aan de binnenkant.
De buitenkant – of perimeter – is goed beschermd
met onder andere firewalls en monitoring, maar aan
de binnenkant – of interne infrastructuren – zijn de
beveiligingsmaatregelen beperkt tot het broodnodige.
“Beveiliging vandaag gaat verder dan de perimeter”, zegt
Patrick Lecluyse, Manager Professional Services bij Telenet.
“Je kan de voordeur perfect beveiligen, maar de achterdeur
wagenwijd open laten staan. De beste beveiliging komt
overeen met de structuur van een ajuin, in verschillende
lagen. Door het netwerk, het datacenter, de cloud én de
endpoints te beveiligen, worden alle deuren gesloten,
niet alleen de voordeur. Die aanpak zorgt ervoor dat ook
de binnenkant van het snoepje een ‘harde noot om
kraken’ wordt.”

“De sleutel tot een goede security is een duidelijk ontwerp
waarbij je rekening gehouden hebt met je beveiligingsbeleid”,
vult Glyn Jones, Service Manager bij Telenet, aan. “Soms ligt
de focus van de klant op het vervangen van de hardware,
niet op het verbeteren van de beveiliging. De keuze van
oplossingen is uiteraard afhankelijk van het type en de
grootte van het bedrijf: kmo’s kunnen bijvoorbeeld al
gebaat zijn bij een firewall, bedrijven die online sterk actief
zijn moeten naast hun netwerk ook hun applicaties en
endpoints zien te beveiligen en zich bijkomend wapenen
tegen DDoS-aanvallen. Onze consultants helpen klanten
door proactief mee te denken waarop ze moeten inzetten.”

“De beste beveiliging komt
overeen met de structuur van
een ajuin, in verschillende lagen.
De perimeter mag niet de enige
vorm van beveiliging zijn.”
Patrick Lecluyse
Manager Professional Services bij Telenet

Hieronder zetten we de
old school-benadering van IT-security
grafisch tegenover de new school-visie.
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OLD SCHOOL I IT-BEVEILIGING ALS EEN SNOEPJE

NEW SCHOOL I IT-BEVEILIGING ALS EEN AJUIN

Hard aan de buitenkant, zacht aan de binnenkant

Opgebouwd uit verschillende lagen

CLOUD

CLOUD

NETWERK

DATA

ENDPOINT

NETWERK

DATACENTER

DATACENTER

Ontdek hoe de technologieën op de
verschillende niveaus evolueren om het hoofd te bieden
aan de bedreigingen van vandaag.
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DATA

ENDPOINT

Netwerk

Datacenter & cloud

Netwerken zijn door hun toegenomen complexiteit, de
toename van persoonlijke en zakelijke toepassingen,
het gebruikersgedrag en de nieuwe bedreigingen de laatste
jaren veel kwetsbaarder geworden. “Netwerksegmentatie
komt aan die uitdagingen tegemoet”, zegt Nico Vandevoort,
Security Presales Consultant bij Telenet. “Bij netwerksegmentatie wordt het netwerk in verschillende secties
verdeeld, waarbij de verbindingen tussen de verschillende
secties door een firewall gecontroleerd worden. Zo worden
de risico’s en effecten van een aanval op het netwerk
beperkt tot één sectie en komt niet het hele netwerk
in gevaar.”

Nieuwe datacentertechnologieën zoals cloud computing
hebben de typische IT-infrastructuur radicaal veranderd.
Nico Vandevoort: “Ook de beveiliging verandert mee.
In datacenters was het tot voor kort belangrijk om het
noord-zuidverkeer – het verkeer tussen clients en de
server – te inspecteren en te beveiligen. Nu ook de trafiek
tussen servers onderling toeneemt, moet er ook een beleid
afgedwongen worden tussen de servers: bij dit zogenaamde
oost-westverkeer moet er expliciet gedefinieerd worden
wat wel mag en wat niet. Waar een fysieke firewall vroeger
volstond om policies af te dwingen tussen clients en het
datacenter, is dat vandaag dus niet meer voldoende.
Om een beleid tussen servers af te dwingen, heb je nu
ook firewalls binnen de gevirtualiseerde omgeving nodig.”

“Daarnaast kunnen ook Next Generation Firewalls veel
onheil vermijden”, gaat Nico verder. “Ze krijgen steeds
meer features om het netwerk beter te beschermen.
Sandboxing en Intrusion Prevention Systems (IPS) zijn twee
voorbeelden. Met sandboxing kan je verdachte bestanden
in een aparte (cloud)omgeving op kwaadaardig gedrag
scannen. Het bestand wordt naar de sandbox verzonden,
waar het gedrag gesimuleerd wordt. Worden er verdachte
handelingen uitgevoerd, dan weet je dat er iets fout zit.
Intrusion Prevention Systems inspecteren dan weer het
netwerkverkeer op kwaadaardige activiteit en zorgen ervoor
dat gekende kwetsbaarheden niet uitgebuit worden.”
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“Next Generation Firewalls
krijgen steeds meer features om
het netwerk beter te beschermen,
zoals sandboxing en Intrusion
Prevention Systems (IPS)”
Nico Vandevoort
Security Presales Consultant bij Telenet

Endpoints

Combinatie van niveaus

Om zich tegen moderne cyberaanvallen te beschermen,
moeten bedrijven ook de beveiliging van endpoints op
een nieuwe manier benaderen. Kris Bogaerts, Security
Consultant bij Telenet: “Die trend is ook de grote vendors
niet ontgaan. Zo brachten Palo Alto Networks en Check
Point met Palo Alto Traps en Check Point SandBlast
Agent twee systemen op de markt om endpoints beter
te beveiligen.”

DDoS-aanvallen kunnen bedrijven op verschillende
niveaus onderuit halen: door een enorme vloed aan
data naar hun infrastructuur te sturen, door specifieke
applicaties te viseren of door foute netwerkpakketten
te versturen. Daarnaast kan een DDoS-aanval een
afleidingsmanoeuvre zijn voor een andere aanval.
Terwijl een DDoS-aanval uw mailserver onbereikbaar
maakt – en u zich daarop focust – kunnen hackers
bijvoorbeeld met klantengegevens aan de haal gaan.

Beide technologieën stellen bedrijven in staat om
adequaat te reageren op zowel actuele als toekomstige
dreigingen. Kris: “Palo Alto Traps biedt geavanceerde
endpointbescherming tegen de meest geavanceerde
bedreigingen. Het gebruikt niet langer een signature
database – zoals traditionele antivirus – maar richt zich
op een aantal kerntechnieken die een aanvaller kan
uitvoeren. Traps zal die aanvalstechnieken identificeren en
vervolgens stoppen. Check Point SandBlast Agent gebruikt
een andere benadering: zij implementeren de bestaande
gatewayfunctionaliteit bij de endpoints. Ze focussen
op de sterke integratie tussen de bescherming door de
gateway en het endpoint. Naast proactieve bescherming
door sandboxing en threat extraction-technologie,
biedt SandBlast Agent ook een forensische analyse van
beveiligingsincidenten.”
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Uiteraard beschermt u zich het best tegen de drie
soorten aanvallen, want in het slechtste geval krijgt u
met een combinatie van aanvallen af te rekenen.
Daarom is een combinatie van anti-DDoS-oplossingen
geen overbodige luxe.

“Palo Alto Networks en
Check Point brachten met
Palo Alto Traps en Check Point
SandBlast Agent twee systemen
op de markt om endpoints
beter te beveiligen.”
Kris Bogaerts
Security Consultant bij Telenet

Security is geen exacte wetenschap

U kan als bedrijf op elk niveau de juiste beveiliging
implementeren, maar de mist ingaan bij het instellen van
de policies.
Glyn Jones: “Bedrijven moeten daar de risico’s tegen de
opportuniteiten afwegen. U kan een firewall zeer strikt
configureren, maar dan boet u misschien aan productiviteit
in. Of uw policy kan zo open zijn dat u de functie van uw
firewall herleidt tot die van een router.”

Bedrijven moeten aan de hand van hun beveiligingsbeleid
bepalen welke risico’s ze willen nemen en welke risico’s
ze gaan afdekken. Glyn: “Op basis daarvan kunnen ze de
vereiste security-infrastructuur uitwerken. Telenet kan
helpen om firewallregels te definiëren en te optimaliseren,
maar de klant blijft de eindverantwoordelijke. Wij zijn de
slotenmaker, de klant beslist welk slot hij op zijn deur zet
en hoeveel sleutels hij laat bijmaken.”

“Telenet is de slotenmaker,
de klant beslist welk slot hij
op zijn deur zet en hoeveel
sleutels hij laat bijmaken.”

ROUND UP
IT-SECURITY VRAAGT EEN DUIDELIJKE VISIE EN AANPAK

Een nieuwe context, nieuwe bedreigingen en nieuwe oplossingen vragen een
duidelijke totaalvisie op security. Ontdek in het volgende hoofdstuk hoe ook de
aanpak van Telenet Security evolueerde.

20

IT-security anno 2016

Glyn Jones
Service Manager bij Telenet

HOOFDSTUK 3

“Onze aanpak is gebaseerd
op de ‘security lifecycle’,
waarbij we constant focussen
op drie pijlers: prevention,
detection en recovery.”
Brice Mees
Security Services Operations Manager bij Telenet
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HOOFDSTUK 3
Alles start met bewustwording
Een beperkt aantal vendors
voor de beste kennis

De aanpak van
Telenet Security

Architectuurbenadering
met componenten op maat
van de klant
Flexibiliteit op vlak van
ondersteuning
Sterke focus op de
proactieve, adviserende rol

Security lifecycle

als uitgangspunt voor een constante beveiliging

DDoS-beveiliging start
bij de telecomleverancier
Telenet Security ziet beveiliging als een continu proces.
Dat proces begint met een assessment of een audit van
uw huidige situatie en het analyseren van uw behoeften.
Op basis van die audit tekenen we de beste architectuur
uit en implementeren ze. Monitoring en bijsturing zijn
essentiële onderdelen om de beveiliging op peil te houden.
Onze aanpak is gebaseerd op de ‘security lifecycle’,
waarbij we constant focussen op drie pijlers: prevention
(bedreigingen voorkomen), detection (bedreigingen
opsporen) en recovery (het herstel na bedreigingen).
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PLAN &
DESIGN

ASSESS

ADVISOR
MANAGE

IMPLEMENT

Alles start met bewustwording
We zijn ervan overtuigd dat alles start met bewustwording.
“Awareness creëren bij de klant is belangrijk”, zegt Bart
Van den Branden, Product Manager Security bij Telenet.
“Productgewijs was Telenet tot enkele jaren geleden een
klassieke securityintegrator. We plaatsten de klassieke
componenten in het netwerk: firewalls, proxies enz. Waar we
de laatste twee jaar echt op focussen, is onze adviserende
rol. En dat advies start met bewustwording bij onze klanten.”
Pentesting is het ideale startpunt voor een efficiëntere
beveiliging. Bart: “Daarom zijn we met Toreon in zee
gegaan. Toreon behoort tot de Belgische top in ethical
hacking. Hun grootste troeven zijn hun expertise en
onafhankelijkheid. Ze pinnen zich niet vast op producten,
leveranciers of telecomproviders. Ze zeggen onverbloemd
waar het op staat.” Dieter Sarrazyn, Security Consultant
& Managing Partner van Toreon geeft kort uitleg over de
aanpak. “We gaan altijd gestandaardiseerd te werk.
We bepalen de scope van het project en stellen in functie
daarvan een team van ethical hackers samen. Het gaat om
gecertificeerde experts met minstens 15 jaar ervaring die
zich gespecialiseerd hebben in het hacken van een bepaald

domein, zoals netwerken of webapplicaties. Na de pentest –
die voor 20% via tools en 80% manueel verloopt – stellen we
een rapport met aanbevelingen samen, dat we bespreken
met Telenet en de klant”.
Waar pentesting in de meeste gevallen als eenmalig ijkpunt
gebruikt wordt, is vulnerability management de meer
constante, geautomatiseerde manier van assessment. Bart:
“De moeilijkheid bij vulnerability management ligt niet bij het
monitoren, maar bij de constante, actieve opvolging ervan – het
patchen. Daarvoor vertrouwen we op Davinsi Labs. Zij hebben
alle competenties in huis om het rapport juist te interpreteren,
maar vooral om het om te zetten in concrete governance, risk
management en compliancy (GRC). Vulnerability Management
is dan ook de ideale en meest proactieve opstap naar een
duidelijk en verbeterd securitybeleid.”
“Door onze partnerships met Toreon en Davinsi Labs
hebben we ons productportfolio enorm versterkt op vlak
van bewustwording. Waar we vroeger vooral oplossingen
implementeerden, kunnen we nu écht businessgewijs met
de klant meedenken”, besluit Bart.

‘Assessment’ in de praktijk
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“Door onze partnerships met
Toreon en Davinsi Labs hebben
we ons productportfolio
enorm versterkt op vlak van
bewustwording.”
Bart Van den Branden
Product Manager Security bij Telenet

IN DE PRAKTIJK

SECURITY CONSULTANCY

Security Consultancy is de verzamelnaam voor onze gespecialiseerde diensten om bewustwording te realiseren.
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Security Check-up

Security Policy Optimalisatie

Security Assessment

Een Security Check-up brengt uw netwerkgebruik
en de beveiligingsstatus in kaart.

Met Security Policy Optimalisatie kijken we waar
uw firewallpolicy beter kan.

We analyseren uw infrastructuur en geven u
aanbevelingen voor een optimale bescherming.

• Duidelijk zicht op uw netwerkverkeer
• Uitgebreid rapport over de beveiligingsstatus
met actiepunten
• Geen voorafgaande kennis van uw infrastructuur
vereist

• Gestructureerde analyses, geen manuele acties
• Detectie van ongebruikte, dubbele,
tegenstrijdige en gevaarlijke regels in uw policy
• Dezelfde tool als voor ISO-, SOX- en andere
certificaten

• Gegarandeerde kwaliteit dankzij CISA-certificatie
(Certified Information Systems Auditor)
• Uitgebreid rapport over de status van uw
infrastructuur en met concrete aanbevelingen
• Ideaal startpunt voor een verbeterde
beveiligingsomgeving

Security Pentesting

Vulnerability Management

– in samenwerking met Toreon –

– in samenwerking met Davinsi Labs –

Met Security Pentesting laten we een ethical hacker
uw infrastructuur testen om u op de zwakheden te
wijzen en ze te verbeteren.

Vorm van assessment waarbij uw IT-infrastructuur
systematisch geïnspecteerd wordt om
kwetsbaarheden vroegtijdig op te sporen.

• Gegarandeerde kwaliteit dankzij CEH-certificatie
(Certified Ethical Hacker)
• Duidelijk zicht op de kwetsbaarheden
van uw beveiliging
• Dezelfde technieken en tools als malafide
hackers, maar zonder gevaar voor uw data

• Nexpose van Rapid7 als vulnerability scanner
• Goed inzicht in uw stand van zaken via
gebruiksvriendelijke dashboards en
duidelijke rapporten
• Begeleiding bij de interpretatie van de rapporten
en de uitvoering van de actiepunten

IT-security anno 2016

Een beperkt aantal vendors voor de beste kennis
Telenet Security promoot geen producten, maar gaat
partnerships aan in functie van wat klanten nodig hebben.
Andries De Lombaerde, Principal Security Consultant bij
Telenet: “Door ons aanbod te beperken tot de allerbeste
technologieën op de markt, kunnen we ons echt
specialiseren. Onze kennis is dan ook dé toegevoegde
waarde ten opzichte van andere integratoren.”

De graad van partnerships is daar het levende bewijs
van: 4 Stars Partner van Check Point, Platinum Partner
van Palo Alto Networks en Gold Partner van F5. Andries:
“Die partnerships maken dat we de vendors echt kunnen
challengen. Dat we samen kunnen verderwerken aan de
technologie, zodat die beter gericht is op onze klanten.
We hebben regelmatig meetings waarbij zij ons inlichten
over nieuwe functionaliteiten die ze gaan implementeren
of nieuwe tools die ze gaan uitbrengen en waarbij wij onze
ervaring uit the field delen. We bespreken openstaande
issues, zaken die we bij klanten tegenkomen, beperkingen
van een bepaald product. Er wordt rekening gehouden
met bemerkingen en feedback. Het is een wisselwerking:
aan de hand van onze input gaan zij hun producten verder
finetunen of zelfs nieuwe zaken ontwikkelen.”

“Door ons aanbod te
beperken tot de allerbeste
technologieën op de markt,
kunnen we ons echt
specialiseren.”
Andries De Lombaerde
Principal Security Consultant bij Telenet

‘Plan & design’ in de praktijk
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IN DE PRAKTIJK

PARTNERSHIPS IN DE KIJKER

De drie topvendors waarmee we samenwerken zijn Check Point, Palo Alto Networks en F5.
Ieder jaar opnieuw plaatst technologieconsultant Gartner Check Point en Palo Alto Networks
opnieuw bij de leiders in zijn ‘Magic Quadrant for Enterprise Firewalls’.

Gold Partner van F5
Telenet is Gold Partner van F5, bekend als specialist
in het sneller en beter ter beschikking stellen van
applicaties, vooral via load balancing. Inmiddels is
F5 ook een belangrijke speler in security. Met de
BIG-IP Application Delivery Controllers (ADC’s)
kan u nu zowel de snelheid, de beveiliging als de
beschikbaarheid van applicaties optimaliseren.

4 Stars Partner van Check Point
Telenet is 4 Stars Partner van Check Point Software
Technologies, een van de marktleiders in Next
Generation Firewalling. De oplossingen van Check
Point bieden, naast geavanceerde identiteitsen applicatiecontrole, tal van virtualisatie
mogelijkheden. In 2015 werd Telenet bekroond
als Best Performing Partner.
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Platinumpartner met ASC Elite
Status van Palo Alto Networks
Palo Alto Networks ontwikkelde de eerste Next
Generation Firewall met een hoogperformante
single-pass engine. Het bedrijf blijft ook vandaag
zeer vooruitstrevende en geïntegreerde security
oplossingen aanbieden.
Telenet is Platinumpartner met ASC Elite Status
(Authorized Support Centers). Die status brengt
extra voordelen voor onze klanten met zich mee,
zoals directe escalatie naar senior support experts
van Palo Alto Networks.
Onze gegarandeerde Palo Alto Networksexpertise, snelle responstijden en continuïteit
in de dienstverlening leverden ons eerder ook
al de prestigieuze ‘Excellence in Support EMEA
Award’ op.

Xavier Duyck,
Country Manager Belux
bij Check Point

“Door de snelle en vlotte adaptie aan onze
nieuwste technologieën en de daarmee
samengaande certificering, bewijst Telenet
keer op keer zijn kennis en professionaliteit.”

Luc Vervoort,
Director EMEA Strategic Alliances
bij Palo Alto Networks

“Op vlak van security support heeft
Telenet als enige partner in België
de ASC Elite Status.”

Architectuurbenadering met componenten op maat van de klant
We vinden dat beveiliging veel verder moet gaan
dan louter producten. Wij kiezen resoluut voor een
architectuurbenadering en niet voor technische
ad-hocoplossingen die bedrijven, in het beste geval,
alleen maar tijdelijk uit de problemen helpen.
Bart Van den Branden: “Gezien de huidige complexiteit
van informatiebeveiliging, kan één securityleverancier niet
langer een totaaloplossing aanbieden. Om u wél een volledig
geïntegreerde beveiliging te kunnen bieden, werken wij met

verschillende technologiepartners samen. Onze experts
tekenen samen met u de gepaste architectuur uit, gaan
na wat de meest geschikte beveiligingscomponenten zijn
en implementeren ze. We beperken ons daarbij niet tot de
perimeter, maar kijken ook naar de beveiliging van onder
meer endpoints, webservers, datacenters en anti-DDoSoplossingen.”

“Onze experts tekenen samen
met u de gepaste architectuur uit,
gaan na wat de meest geschikte
beveiligingscomponenten zijn
en implementeren ze.”
Bart Van den Branden
Product Manager Security bij Telenet

‘Implement’ in de praktijk
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We tekenen een architectuur uit, kiezen
de hard- en software en implementeren de
beveiligingsarchitectuur in uw bedrijf.
We voorzien ook advies voor het gebruik
en de bewustmaking bij uw medewerkers.
We doen enkel een beroep op de beste
technologiepartners en installeren de meest
geschikte beveiligingscomponenten,
gebaseerd op de ervaring van onze experts.
Afhankelijk van uw situatie, kan uw
beveiligingsinfrastructuur uit deze
componenten en technologieën bestaan:
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SECURITY IMPLEMENTATION

COMPONENTEN

TECHNOLOGIEPARTNERS

Firewalls

Check Point – Palo Alto Networks

Web Application Firewalls

F5

Remote Access

Check Point – Palo Alto Networks – Pulse Secure – F5

Link/Loadbalancers

F5

Strong Authentication

Vasco

Network Automation

Infoblox

Firewall Optimalisation

Algosec

Proxy Servers

BlueCoat – F5

Mail AntiVirus/AntiSpam

Cisco Ironport – Barracuda Networks

Threat Prevention

Check Point – Palo Alto Networks – FireEye

Anti-DDoS

Akamai – Telenet – Check Point

Mobile Security

MobileIron

Endpoint protection

Check Point – Palo Alto Networks – Trend Micro

Vulnerability scanning

Rapid7

Flexibiliteit op vlak van ondersteuning
Op vlak van ondersteuning bestaat er veel flexibiliteit voor
de klanten van Telenet Security. Ze kunnen kiezen of ze
al dan niet ondersteuning willen en zo ja, op welk niveau.
Ze kunnen het beheer zelfs volledig aan ons uitbesteden.
Brice Mees, Security Services Operations Manager bij
Telenet: “Een groot deel van onze klanten beheert hun
oplossingen zelf. Wij zorgen dan voor training, geven
advies en delen onze expertise in regelmatige meetings.
Is bijsturing op bepaalde punten nodig, dan geven wij de
nodige actiepunten aan. Bij dit zogenaamde preventive
maintenance gaan we hen bijvoorbeeld signaleren dat
een technologie end of life is of dat er een patch of update
aankomt. De klant kan die wijzigingen dan zelf uitvoeren.
Als ze dat willen, kunnen wij dat ook voor hen doen.”
Klanten die een stapje verder willen gaan, kiezen voor
Security Support: ofwel tijdens de kantooruren, ofwel
24/7. Als ze vragen of problemen hebben, kunnen ze onze

specialisten rechtstreeks contacteren. Bjorn Desander,
Manager Service Desk Security bij Telenet: “Onze
securityhelpdesk heeft inderdaad niet de typische ‘eerste
lijn’. Klanten komen onmiddellijk bij een gecertificeerde
engineer terecht, die hen direct verder kan helpen.
Dat wordt niet alleen door de klanten zelf geapprecieerd,
ook door de partners. We zijn meer dan een brievenbus,
voor onze topvendors leveren wij zelfs hun eerste- en
tweedelijnsondersteuning. Op die manier lossen we de
meeste incidenten op, zonder de vendor erbij te betrekken.”
Voor klanten die het beheer van hun beveiligings
architectuur volledig aan ons willen overlaten, hebben we
Managed Security. Brice: “Bij Managed Security zullen onze
specialisten instaan voor het beheer van de infrastructuur,
de monitoring en de optimalisering van de beveiliging.
Klanten hebben daarbij de keuze uit verschillende niveaus
van SLA (Service Level Agreement), van een Basic-pakket
tot een Premium-pakket.”

“Onze securityhelpdesk heeft
niet de typische ‘eerste lijn’.
Klanten komen onmiddellijk bij
een gecertificeerde engineer
terecht, die hen direct verder
kan helpen.”
Bjorn Desander
Manager Service Desk Security bij Telenet

‘Manage’ in de praktijk
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SECURITY SUPPORT EN MANAGED SECURITY

Security Support

Managed Security

Degelijke technische ondersteuning door gecertificeerde
beveiligingsspecialisten en een goed licentiebeheer als garantie
voor een continue beveiliging.

Uitbesteding van het beheer van uw infrastructuur,
de monitoring en de optimalisering van uw beveiliging
aan onze beveiligingsspecialisten.

BUSINESS HOURS SUPPORT

BASIC I Basispakket om uw ICT-beveiliging te onderhouden

• Telenet Security Desk als Point of Contact
• Weekdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur

•
•
•
•

24/7 SUPPORT
• Uitbreiding op de Business Hours Support
• 24/7

Dagelijks beheer van uw infrastructuur door onze specialisten
Monitoring op beschikbaarheid
Persoonlijke Service Manager
Jaarlijkse meeting om de werking en resultaten te bespreken

STANDARD I Uitbreiding op Basic Managed Security, met een complete
monitoring op beschikbaarheid en performantie
• Complete monitoring op beschikbaarheid en performantie
• Groter aantal configuratieveranderingen en software-updates
• Driemaandelijkse, gedetailleerde rapportering door uw Service Manager
PREMIUM I Uitbreiding op Standard Managed Security, met een
voortdurende analyse van de status en evolutie van uw beveiliging
• Voortdurende analyse van de status en evolutie van uw beveiliging
• Groter aantal configuratieveranderingen en software-updates
• Maandelijkse, gedetailleerde rapportering door uw Service Manager
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Sterke focus op de proactieve, adviserende rol
IT-beveiliging is heel kritisch, complex en uiterst evolutief.
Om als organisatie met deze evolutie mee te zijn, kan u op
periodieke basis een beroep doen op de security experts
van Telenet Security.
Brice Mees: “Al onze experts hebben minstens 5 jaar
ervaring in the field, waardoor ze perfect kunnen
meedenken met de business van de klant en hem naar
een optimale beveiligingsomgeving kunnen begeleiden.
Expertise vinden we enorm belangrijk, daarom investeren
we binnen het Security-team veel in opleidingen. Zo zijn
onze experts altijd up-to-date qua kennis en certificeringen.
Dat maakt trouwens ook dat we binnen ons team heel
weinig verloop hebben, wat onze continuïteit naar klanten
uiteraard ten goede komt.”

Brice ziet de Trusted Security Advisor als de centrale
spil binnen de security-lifecycle van de klant: “Hij zal
bijvoorbeeld proactief nieuwe versies en functionaliteiten
signaleren en advies geven over de huidige performantie,
beheersbaarheid en beveiliging. Daarnaast kan hij ook
helpen bij de coaching van specifieke profielen en change
management, en de implementatie van grote veranderingen
mee valideren.”

“Al onze experts kunnen perfect
meedenken met de business
van de klant en hem naar een
optimale beveiligingsomgeving
begeleiden.”
Brice Mees
Security Services Operations Manager bij Telenet

‘Advice’ in de praktijk

31

IT-security anno 2016

IN DE PRAKTIJK

TRUSTED SECURITY ADVISOR

U kan een beroep doen op security-experts,
indien gewenst zelfs op periodieke basis.
• Betere afstemming van uw beveiligingsomgeving
op de noden van uw bedrijf
• Sneller en adequater inspelen op snel
veranderende beveiligingsuitdagingen
• Betere begeleiding en ondersteuning van uw
eigen IT-beveiligingsteam

SECURITY
ASSESSMENT

SECURITY
PENTESTING

SECURITY POLICY
OPTIMALISATIE

ADVISOR

VULNERABILITY
MANAGEMENT
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SECURITY
CHECK-UP

DDoS-beveiliging start bij de telecomleverancier
Er zijn verschillende oplossingen om DDoS-aanvallen
tegen te gaan: van oplossingen ‘on site’ tot ‘in de cloud’.
Bij Telenet Security vinden we dat ook de telecomleverancier zijn rol moet spelen.
Lore Mattelaer: “Gezien de felle opkomst van DDoSaanvallen, lanceerden we begin 2016 Anti-DDoS op onze
eigen connectiviteit. Zo kunnen we onze connectiviteits
klanten – in samenwerking met technologiepartners – een
unieke combinatie van drie anti-DDoS-technologieën
bieden. Waar een on site-oplossing u typisch tegen
applicatieve en protocolaanvallen zal beschermen, zullen
anti-DDoS op onze connectiviteit en in de cloud u specifiek
tegen volumetrische aanvallen beschermen.”

ANTI-DDOS OP EIGEN CONNECTIVITEIT
De anti-DDoS-oplossing is beschikbaar bij de
Telenet-internetproducten Corporate Fibernet
en iFiber, en beschermt tegen deze aanvallen:
• Invalid packets: packets die niet aan de
internetstandaarden voldoen
• Fragments, die niet opnieuw correct
samengesteld kunnen worden
• Grote NTP en DNS packets, die typisch in DDoS
amplification attacks gebruikt worden
• Alle chargen en SSDP reply packets
• Verkeer van toestellen die deel uitmaken
van een botnet

“Gezien de felle opkomst van
DDoS-aanvallen, lanceerden we
begin 2016 Anti-DDoS op onze
eigen connectiviteit.”
Lore Mattelaer
Security Business Development Manager bij Telenet

‘Anti-DDoS’ in de praktijk
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IN DE PRAKTIJK
Om u maximaal te kunnen beschermen tegen
volumetrische aanvallen, lanceren we nu onze
eigen anti-DDoS-oplossing. Typisch daarbij is
dat de aanvallen tegengehouden worden op
ons netwerk, nog vóór ze u kunnen bereiken.
Uw bandbreedte komt dus nooit in gevaar.

ANTI-DDOS OP EIGEN CONNECTIVITEIT
De anti-DDoS-oplossing werkt in twee stappen

Gebruiker

Aanvaller

Scrubbing

Klant

Aanvaller

STAP 01
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STAP 02

Wij monitoren en analyseren
continu uw netwerkverkeer

Onze scrubbinginfrastructuur filtert
het slechte verkeer er automatisch uit

Telenet zal uw netwerkverkeer continu
monitoren en analyseren met een anti-DDoSmanagementsysteem. Dat systeem zal de
typische volumetrische DDoS-aanvallen
detecteren op basis van een DDoS intelligence
feed met actuele fingerprints van aanvallen en
een lijst van botnets.

Bij een aanval wordt al uw netwerkverkeer omgeleid
naar een scrubbinginfrastructuur. De scrubbing zal
de DDoS-aanval eruit filteren en alleen het goede
netwerkverkeer naar uw netwerk doorsturen. Dat
gebeurt allemaal zonder dat u er iets van merkt:
de aanval bereikt uw netwerk niet, waardoor uw
bandbreedte dus ook nooit in gevaar komt.

HOOFDSTUK 4

“Heel wat klanten gaven ons al
hun vertrouwen. We merken
keer op keer dat onze aanpak
enorm geapprecieerd wordt.”
Bart Van den Branden
Product Manager Security bij Telenet
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Partena kiest voor
tweelaagsbeveiliging van Telenet

UITDAGINGEN
• Verouderde IT-infrastructuur updaten
• Optimale bescherming van confidentiële klantengegevens
• Kosten onder controle houden

OPLOSSINGEN
• Security Check-up
• Security Implementation: F5 en CheckPoint
• Managed Security

“Nu hebben we een volwaardige
oplossing die de beveiliging van
onze gegevens garandeert.”

VOORDELEN
• Betrouwbare beveiliging die op elk moment up-to-date is
• 24/7 Business Support
• Kostenbesparing door het beheer uit te besteden

Franky Goethals
Manager Infrastructure & Security bij Partena

Lees het klantenverhaal van Partena
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Telenet helpt Keytrade Bank met
waterdichte beveiliging en connectiviteit

UITDAGINGEN
• Extreme beveiliging en betrouwbaarheid noodzakelijk
• Wereldwijd toenemend probleem van cyberattacks en malware
• Partner met doorgedreven securitykennis

OPLOSSINGEN
• Check Point
• FireEye
• Advies bij implementatie, onderhoud en evaluatie

“Door de combinatie van
twee technologieën bereiken we een
hoger niveau van security.”

VOORDELEN
• End-to-endbeveiliging
• Snelle 24/7 business support
• Persoonlijke dienstverlening met grote betrokkenheid

Arnaud de Prelle
Head of IT Infrastructure bij Keytrade Bank

Lees het klantenverhaal van Keytrade Bank
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Nieuwe firewall houdt de IT-infrastructuur
van AZ Sint-Blasius kerngezond

UITDAGINGEN
• Actualisering van de beveiliging
• Eén uniforme beveiliging voor alle verkeer
• Klein IT-team

OPLOSSINGEN
• Totaalbenadering, van hardware tot support
• Twee nieuwe firewalls: Check Point
• Beheer door Telenet

“Telenet helpt ons met regelmatige
reviews en zorgt er mee voor dat onze
firewall rules coherent blijven.”

VOORDELEN
• Permanente monitoring met regelmatige reviews
• Verhoogde responstijd
• Volledige redundantie

Rik Van Oost
ICT-manager bij AZ Sint-Blasius

Lees het klantenverhaal van AZ Sint-Blasius
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MEER
telenet.be/security

INFO
0800 66 066

