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Geef hackers geen
kans met synchrone
cyberbeveiliging
Ontdek de kracht van next-generation cybersecurity
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Uw organisatie is op enorm veel manieren verbonden met het internet. Denk

Het belang van geïntegreerde cybersecurity

daarbij niet alleen aan computers, laptops of smartphones, maar ook aan gekoppelde softwaresystemen zoals ERP, CRM of slimme apparaten zoals camera’s.

Een e-mail, website of slim apparaat. Meer heeft de hedendaagse hacker niet

Allen potentiële toegangspoorten voor hackers, virussen en ransomware en dus

nodig om uw bedrijf binnen te dringen en uw gegevens te gijzelen. Het internet

een reden te meer om het niveau van uw cybersecurity op te krikken.

is met andere woorden een mes dat aan twee kanten snijdt. Langs de ene kant
verschaft het u toegang tot ongeziene hoeveelheden informatie en oneindige

Maar hoe zeer u uw best ook doet, hackers blijven manieren vinden om bevei-

mogelijkheden, maar langs de andere kant maakt het u ook enorm kwetsbaar

ligingsmaatregelen te doorbreken en endpoints blijven daarbij het primaire

voor cyberbedreigingen. Met degelijke cybersecurity laat u het mes slechts aan

doelwit. Zeker nu de cloud en mobiel computergebruik standaard zijn, zijn end-

een kant snijden en geniet u enkel van de voordelen die het wereldwijde web uw

point-apparaten de nieuwe beveiligingsperimeter van ondernemingen gewor-

organisatie biedt. Belangrijke kanttekening is echter wel dat uw securitysyste-

den. Reden te meer om deze nog beter te beveiligen.

men als het ware met elkaar communiceren om zo niets over het hoofd te zien
en hackers buitenspel te zetten.

Maar hoe doet u dat precies?Met antivirus, anti-malware, desktop firewalls, intrusion detection, vulnerability management, web filtering, anti-spam of … De
stapel beveiligingssoftware is eindeloos waardoor u vaak door de bomen het
bos niet meer ziet. Wij bieden u in deze gids een overzicht van onze next-gene-

Dit soort security bestaat doorgaans uit een combinatie van technische

ration endpointoplossingen die een brug maken tussen de verschillende secu-

oplossingen zoals een firewall of Network Acces Control die uw data en

rityoplossingen. Zo stelt het uw beveiligingssystemen in staat om met elkaar

bedrijfsnetwerk beschermen van buitenaf. Daarnaast is ook bewustwording

te communiceren én informatie uit te wisselen in plaats van los van elkaar te

bij werknemers van cruciaal belang. Een foute klik is immers snel gemaakt,

ageren en cybercriminelen vrije doorgang te geven.

maar heeft niettemin vaak onomkeerbare gevolgen.

Is antivirus dood? Neen, maar...
Antivirus beschermt uw apparaten en netwerk tegen bekende bedreigingstech-
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nieken, maar is vaak niet bestand tegen state-of-the-art bedreigingen. Hackers
ontwikkelen bedreigende codelijnen aan de lopede band en zijn steeds op zoek
naar nieuwe manieren om uw beveiligingssoftware te omzeilen om zo data te
infecteren en gegevens te stelen.
Bovendien staat antivirus erom bekend niet gebruiksvriendelijk te zijn, bandbreedte op te slokken met updates en CPU te overbelasten met resource-intensieve
scans. Dit leidt niet alleen tot downtime, maar zorgt er ook vaak voor dat gebruikers gefrustreerd raken en stappen ondernemen om de software uit te schakelen
of beveiligingswaarschuwingen te negeren. En laat net daar het gevaar schuilen.
De afgelopen jaren is er met het ‘zero trust principe’ echter een nieuwe technologie ontwikkeld die speciaal ontworpen is om bedreigingen op uw endpoints te
detecteren en te voorkomen. Dit met behulp van een unieke, op gedrag gebaseerde aanpak. In plaats van op zoek te gaan naar iets bekends of een variant
daarvan, analyseert deze zogenaamde next-generation endpointbeveiliging het
gedrag van het hele endpointsysteem om verdachte activiteiten onmiddellijk bij
uitvoering te identificeren. Het stelt beheerders in staat om actie te ondernemen en zo te voorkomen dat bedreigingen zich door de organisatie verspreiden.
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Maak kennis met next-generation beveiliging

Compatibel met andere fabrikanten

In een uitdagende en voortdurend evoluerende cybersecurity-wereld zijn

Om een veilige structuur op te zetten is het verder ook belangrijk om te kunnen

ontwikkelingen zoals automatisering, AI en machine learning van cruciaal belang.

reageren op incidentgegevens die van andere beveiligingsleveranciers afkom-

Ze vormen immers de basis bij risicobeoordeling en een tijdige detectie van be-

stig zijn. Met Aruba Clearpass kunt u het herstel van inbreuken automatiseren of

dreigingen. De enorme hoeveelheid beveilgingswaarschuwingen kunnen namelijk

de bestaande service probleemloos aanvullen met oplossingen (zoals firewalls,

overweldigend zijn en hierdoor onopgemerkt blijven voor het menselijke oog. Ze

MDM/EMM, MFA, bezoekersregistratie) van andere leveranciers. Door gebruik te

helpen beveiligingsanalisten prioriteiten stellen en potentiële bedreigingen te

maken van de contextuele informatie in ClearPass kan u er zo voor zorgen dat

elimineren voor ze toeslaan.

er beveiliging en overzicht wordt geboden op het niveau van zowel apparaat,

Deltics biedt u met Aruba Clearpass en SentinelOne next-generation beveiliging

netwerktoegang, en bedreigingen.

van het hoogste niveau aan. Het zijn dit soort oplossingen die uiteindelijk leiden
tot een slimmere security en u in staat stellen om de mazen van het securitynet te sluiten. Bovendien zijn deze systemen compatibel met uw al bestaande

SentinelOneTM

securitysystemen waardoor het beveiligingslevel van uw cruciale gegevens
ongekende hoogten bereikt.

Het endpointsecurityplatform van SentinelOne is een alles-in-een endpointsecurityoplossing die beveiliging biedt tegen bekende en onbekende aanvallen.
Het analyseert het gedrag van endpoints met behulp van slimme zelflerende
algoritmes waardoor ook de nieuwste, onbekende malware wordt ontdekt.
Dit gebeurt door afwijkend gedrag door machine learning te identificeren en
onmiddellijk aan te pakken. Het monitort elk proces en elke bedreiging in uw
netwerk nauwkeurig. Als een schadelijk patroon eenmaal is geïdentificeerd,
wordt er meteen een reeks acties in werking gesteld die de aanval beëindigen
voordat ze zich kan manifesteren. Zo zorgt deze securityoplossing niet alleen
voor een significante verlichting van uw securitymanagement, maar ook voor:

Optimale netwerkbeveiliging met Aruba Clearpass

Damage control

Remediation

De bedreiging wordt gestopt en

Verwijderde of aangepaste be-

zet alle schadelijke combinaties

standen worden automatisch

en geassocieerde restanten in

hersteld naar hun staat van

quarantaine of verwijdert ze. Bo-

voor de aanval.

vendien wordt het endpoint van
het netwerk verwijdert.

Devices toegang verlenen tot uw netwerk vereist een on point beveiliging. Zeker
nu een BYOD-policy en IoT-apparaten in opmars zijn. Veel organisaties ervaren
echter grote uitdagingen in het bieden van een veilige toegang voor dit soort apparaten. Vaak is er geen overzicht wie, wanneer, waar en met welk type device

Immunisatie

Forensics

Zodra een aanval is voorkomen,

Hierbij wordt een 360-graden

verbinding maakt. Dit zorgt er wel eens voor dat beveiligingsmaatregelen niet of
te laat worden toegepast. Met alle gevolgen van dien.

worden details onmiddellijk ge-

zicht van een aanval inclusief

Aruba Clearpass is een Policy Manager Platform dat uw organisatie een flexibele

deeld met andere endpoints bin-

bestandsinformatie, pad, machi-

authenticatie-oplossing biedt. Het stelt u moeiteloos in staat om veilige en nieuwe

nen het netwerk. Hierdoor wordt

nenaam, IP, domein en meer be-

apparaten toe te laten op uw netwerk en past geautomatiseerde toegangsre-

immuniteit gecreëerd.

schikbaar gesteld.

gels toe waardoor uw netwerk optimaal wordt beschermd. Bovendien verlaagt u
hiermee de IT-beheerslast en verhoogt u de inzichtelijkheid door automatisering.
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Vergroot uw cyberveiligheid
Cybercriminelen zitten niet bepaald stil, de methodes worden steeds feller en
geniepiger. Uw bedrijfsdata is van groot belang en u wilt niet dat dit zo maar
op straat terechtkomt. De impact van beveiligingslekken kan dan ook enorm
zijn. Wij zorgen ervoor dat uw IT-infrastructuur betrouwbaar, veilig en altijd
beschikbaar is en dat door middel van ondersteuning en implementatie. Zo kan
u op beide oren slapen.

Benieuwd naar
cybersecurity
op maat?
Heeft u nog vragen of bent u ook benieuwd
hoe Deltics uw netwerk het beste kan
beveiligen? Neem dan contact met ons op.
Wij denken graag met u mee!

Neem contact op!

IT-Hoogvliegers sinds 1985
Demmersweg 166 • 7556 BN Hengelo (O) • Telefoon: 074 - 850 6450 • E-mail: info@deltics.nl • www.deltics.nl

