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Laat u zich ook leiden door angst als het gaat om veilig zakelijk internet?

“Samen zijn we veiliger”
Rightcom Networks biedt diensten en producten aan
op het gebied van ICT en veiligheid. Hiermee zorgen
en sneller toegankelijk is. Hierbij houden we rek-

ening met de AVG / GDPR wet- en regelgeving die
vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
Luuk van Der Burgh

Senior Network Engineer

Zo werkt u volgens Europese AVG/GDPR
wet- en regelgeving "gewoon" veilig op
het internet
Met deze whitepaper nemen we u stap voor stap
mee in wat de nieuwe Europese AVG / GDPR
wet- en regelgeving, die vanaf 25 mei 2018
van kracht wordt, voor uw organisatie betekent.
Welke uitdagingen brengt dat met zich mee en
welke oplossingen staan daar tegenover.
We kennen alle verhalen in de media over
het hacken, cyberaanvallen, ransomware en
ontvreemden van data uit de cloud. Naast de
economische schade, geeft het een onprettig
gevoel met veel onzekerheden. Zeker voor
organisaties zoals die van u, waar de digitale
snelweg essentieel is geworden voor een
succesvolle bedrijfsvoering.
De overheid zit gelukkig niet stil om de levensaders in het zakelijk en maatschappelijk

verkeer te helpen beschermen. Om digitale
dreigingen tegen te gaan is deze Europese
AVG / GDPR wet in het leven geroepen.
Deze regelgeving ziet toe op de privacy en
bescherming van data van iedereen. Mooie
ontwikkeling, maar daar moet wel iedere
organisatie aan voldoen. Ook die van u dus,
wat nu?
Na het lezen van deze whitepaper zult u
merken dat we de onzekerheden ombuigen
naar kansen en mogelijkheden. De stappen
die uw organisatie moet zetten om te voldoen
aan de Europese AVG / GDPR wet- en regelgeving, zodat ook uw organisatie ‘gewoon’
effectief en veilig kan werken met behulp van
het internet.

001

Laat u zich ook leiden door angst als het gaat om veilig zakelijk internet?

Cybersecurity & privacy
Goed georganiseerde cybersecurity & privacy
is een voorwaarde voor de AVG/GDPR weten regelgeving. Digitale informatie is een
waardevolle levensader in het zakelijke en
maatschappelijke ecosysteem en daarmee
kwetsbaar voor geautomatiseerde bedreigingen. Daarom gaat digitalisering gelijk op met
een effectieve aanpak van cybersecurity en
privacy, om waardevolle data te beschermen.
Vanaf 25 mei 2018 zullen alle organisaties
moeten voldoen aan de AVG. Deze Europese
regelgeving ziet toe op de privacy en bescherming van data van iedereen.
Diensten als UTM, IDS & IPS maken dat u
kan voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR
wet- en regelgeving. Een technische uitwerking van artikel 25, Privacy by Design.

"DIGITALE INFORMATIE
IS EEN WAARDEVOLLE
LEVENSADER IN HET
ZAKELIJKE EN
MAATSCHAPPELIJKE
ECOSYSTEEM EN DAARMEE KWETSBAAR VOOR
GEAUTOMATISEERDE
BEDREIGINGEN"
connectie met de buitenwereld. Elk apparaatwat connectie heeft is hierdoor kwetsbaar, IDS en IPS zijn ontwikkeld om geautomatiseerd dreigingen te detecteren en
daartegen te beschermen, zo dicht je als
organisatie met deze diensten een belangrijk
risico af.

002

Laat u zich ook leiden door angst als het gaat om veilig zakelijk internet?

H1

De belangrijkste risico’s
en de oplossingen

Gevaren en bedreigingen die via internet uw
IT-omgeving en organisatie bedreigen, kunnen
zowel van binnen als van buiten de organisatie
komen. Bij gevaren van binnen uit, kunt u denken aan het bezoeken van dubieuze websites.
Het gaat niet alleen om ongewenste content
die websites kunnen bevatten, maar ook over
websites die geïnfecteerd kunnen zijn, zodat er
gevaar kan ontstaan voor de eigen IT omgeving.
Bij gevaren van buiten af, hebben we het over
pogingen van ongewenst bezoek om binnen
te dringen in uw IT omgeving, waardoor de
nodige schade aangericht kan worden en/of
pogingen om uw webapplicatie uit de lucht te
krijgen.
In onze optiek zijn er 3 categorieën van bedreigingen:




Het gevaar van binnenuit: wat halen mijn
medewerkers of bezoekers allemaal
binnen via het internet? Het bezoeken
van sites met ongewenste content, het
bezoeken van sites die zelf geïnfect eerd
zijn, of sites die verkeerd verkeer aantrekken door deze te bezoeken.
Aanvallen van buitenaf met de bedoeling

om binnen te dringen in de IT omgeving
en bijvoorbeeld daar schade aan te brengen of de data te “gijzelen” om losgeld
los te krijgen hiervoor.


Pogingen om een website uit de lucht te
halen middels zogenaamde DDoS aanvallen.

Voor ieder type risico zijn er in de praktijk beveiligingsoplossingen ontstaan om deze risico’s
te elimineren of zo klein mogelijk te maken:






UTM (Uniﬁied Threat Management);
Hoe krijg ik controle op het internetgebruik van mijn medewerkers?
IDS (Intrusion Detection System) & IPS
(Intrusion Prevention System); Hoe krijg
ik controle op externe partijen die proberen in te breken in de IT omgeving?
DDoS mitigation; Hoe krijg ik controle
over gerichte grootschalige aanvallen op
mijn IT-omgeving?

In deze whitepaper gaan we dieper in op de
technische aspecten van deze oplossingen
die ervoor zorgen dat uw IT omgeving klaar is
voor een veilige toekomst.
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Oplossing #1
Uniﬁed Threat Management

UTM (Uniﬁed Threat Management) wordt binnen een netwerk ingezet om uitgaand verkeer
te regelen en te beveiligen. Met uitgaand verkeer wordt verkeer bedoeld welke geïnitieerd
wordt door een cliënt binnen uw IT omgeving
of het netwerk achter de UTM.
Connectie met de “buitenwereld” wordt meer
vanzelfsprekendheid. Niet alleen PC´s en
laptops op kantoor, maar ook eigen meegebrachte devices als smartphones en tablets
kunnen binnen de zakelijke omgeving goed en
snel bruikbaar zijn. Echter, dit brengt steeds
meer mogelijke beveiligingsrisico’s met zich
mee waar een organisatie zich tegen moet
wapenen.
UTM is een dienst die u veel mogelijkheden
geeft om u te wapenen tegen bedreigingen
binnen en buiten uw bedrijf.

uw bedrijf naar binnen en naar buiten gaat.
Het is immers niet vanzelfsprekend dat iedereen de hele dag op bijvoorbeeld Facebook of
de Telegraaf kan.
Een medewerker kan bijvoorbeeld werken
op een door uw bedrijf geplaatst werkstation
die verbinding maakt met het internet.

“HET IS IMMERS NIET
VANZELFSPREKEND
DAT IEDEREEN DE HELE
DAG OP BIJVOORBEELD
FACEBOOK OF DE
TELEGRAAF KAN”
De medewerker logt in op de kantooromgeving,
maar gaat misschien ook naar websites
buiten de kantooromgeving. Deze handeling is
zeer risicovol, want wat doet deze medewerker
allemaal op het internet? Uw bedrijf kan websitebezoek aan banden leggen en websites
met erotisch materiaal of geweld blokkeren.

Oplossing #1
UTM

UTM controleert al het internetverkeer, zowel inkomend als uitgaand. Dit wordt volledig
transparant en zonder vertraging gecontroleerd op virussen en ander ‘vuil’ wat een
risico vormt voor uw bedrijf. E-mail of websitebezoeken kunnen voor problemen zorgen,
bijvoorbeeld het meesturen van ransomware
virus. In combinatie met toegangscontrole
geeft UTM u de mogelijkheid om vanaf een
locatie de controle te houden over wat er bij

Mocht deze medewerker in een andere situatie een phishing mail krijgen die uitnodigt om
ergens op te klikken, zal UTM direct ingrijpen,
door deze site realtime te blokkeren. Zo
worden virussen en andere narigheid buiten
de deur gehouden.
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UTM

INTERNET

INTERNET

UTM

Links de “normale” situatie, rechts situatie met ingeschakelde UTM.

UTM beschermt u
tegen de volgende zaken:
 Antivirus scanning op (unencrypted) verkeer
 Blokkeren van ongewenste content op al het verkeer (HTTP/HTTPS)
 Whitelist/blacklist mogelijkheid op al het verkeer (HTTP/HTTPS)
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Oplossing #2
Intrusion Detection Systeem &
Intrusion Prevention Systeem

Uw IT omgeving is voortdurend onderhevig
aan inbraakpogingen van buitenaf. Dit uit
zich in zogenaamde ‘brute force aanvallen’.
Dit zijn vele pogingen binnen een korte tijd
om inlognamen en wachtwoorden te achterhalen. Deze aanvallen zijn volledig geautomatiseerd en maken gebruik van botnets.
Ze maken gebruik van bekende zwakheden
of fouten in apparatuur of software die 24 uur
per dag op alle apparaten die verbonden
zijn met internet. Dus ook uw routers, switches
en andere apparatuur zijn hiervan het doelwit.
Vaak zijn deze pogingen vruchteloos, maar als
er eentje lukt, kan dit meteen grootschalige
gevolgen hebben.
De kans dat het lukt, kan verder vergroot
worden doordat er lekken in oudere Windows
systemen zitten die nog geen update hebben
gehad. Of kunnen zwakke wachtwoorden
eenvoudig worden achterhaald als alle
mogelijke combinaties systematisch worden
nagelopen.

Als er een aanval of ongewenste connectie
wordt gedetecteerd leidt IPS al het internetverkeer naar uw IT omgeving om via een
speciaal “ﬁlter” (een zogenaamd redundant/
load balanced ﬁrewall cluster). Dit speciale
ﬁlter haalt al het internetverkeer dat afkomstig
is van de adressen die een aanval hebben
uitgevoerd er uit (de adressen zijn eerder al
herkend door het IDS en doorgegeven aan
het IPS). Het veilige internetverkeer wordt
gewoon doorgelaten.

“UW IT OMGEVING IS
VOORTDUREND ONDER
HEVIG AAN INBRAAKPOGINGEN VAN BUITENAF.
DIT UIT ZICH BIJVOORBEELD IN ZOGENAAMDE
BRUTE FORCE AANVALLEN”

IDS en IPS zijn systemen om binnenkomende
aanvallen te detecteren (Intrusion Detection
System) en vervolgens te blokkeren (Intrusion
Prevention System).

Als na een bepaalde periode geen verkeerd
internetverkeer meer wordt gedetecteerd,
wordt de omleiding automatisch verwijderd
en vervolgt het internet verkeer weer zijn
normale weg.

IDS detecteert alle mogelijke aanvallen en
schrijft alle gedetecteerde aanvallen weg in
een database.

Een dergelijke dienst is dus eigenlijk de “poortwachter” van de IT omgeving, die ongewenst
internetverkeer automatisch tegen houdt.
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IDS/IPS

INTERNET

INTERNET

IDS

INTERNET

IDS

IDS

IPS

FIREWALL

Links:
Midden:
Rechts:

normale situatie, geen dreiging.
Aanval van buitenaf, IPS uitgeschakeld.
Aanval van buitenaf, IPS ingeschakeld.

IDS/IPS beschermt u
tegen de volgende zaken:
 Brute-force aanvallen
 Gaten en lekken in:
 Server software (webservers, mailservers, NAS systemen etc.)
 Besturingssystemen (Windows, Linux, MacOS, BSD etc.)
 Netwerk apparatuur (routers, switches, etc.)
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Oplossing #3
DDoS mitigation

De laatste jaren is het aantal DDoS aanvallen
enorm toegenomen. DDoS (Distributed-Denial
-of-Service) is een type aanval met de intentie
om een netwerk, website of bedrijf onbereikbaar
te maken. Tijdens een DDoS aanval stuurt één
maar meestal meerdere computers of apparaten
veel IP pakketten naar één speciﬁek doelwit.
Dit kan er voor zorgen dat uw IT omgeving
niet meer bereikbaar is.
Tijdens een DDoS aanval zijn er meerdere
componenten die mogelijk bezwijken onder
de abnormale hoeveelheid verkeer en de extra
belasting die dit met zich meebrengt:
1: Het (core) netwerk.
2: De router van de eindklant.
3: De servers van de eindklant.
Om uw bedrijf hiertegen te wapenen dient er
ten eerste een DDoS detectie op alle (transit)
interfaces te zijn. Hiermee worden DDoS
aanvallen geïdentiﬁceerd. Uw IT beheerder
zal daarom verschillende zaken moeten implementeren om het eigen netwerk te bescher-

men. Standaard zouden er zogenaamde “null
routes” aangemaakt moeten worden voor het
IP-adres welke aangevallen wordt. Dit houdt
in dat al het verkeer naar het aangevallen IPadres niet meer aankomt in het core netwerk.
Als dit toch zou gebeuren, betekent dit dat de
DDoS in feite geslaagd zou zijn.

“UW IT BEHEERDER ZAL
DAAROM VERSCHILLENDE
ZAKEN MOETEN IMPLEMENTEREN OM HET
EIGEN NETWERK
TE BESCHERMEN”
Natuurlijk wil iedereen dat de omgeving blijft
draaien. Dit is mogelijk middels DDoS mitigation. Dit betekent dat het verkeer door een
zogenaamde “wasstraat” gerouteerd wordt.
Het DDoS verkeer wordt geblokkeerd en het
“schone” verkeer wordt doorgelaten. Deze
dienst is zeer complex en daardoor in de
praktijk dikwijls bijzonder kostbaar.
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DDoS

INTERNET

INTERNET

DDOS

INTERNET

DDOS

DDOS

FIREWALL

Links:
Midden:
Rechts:

Normale situatie, geen DDoS actief
DDoS actief, geen DDoS mitigation en null route geactiveerd
DDoS actief, DDoS mitigation aan en verkeer wordt “gewassen”

DDos mitigation beschermt u
tegen de volgende zaken:
 Gerichte grootschalige cyberaanvallen
 Uw routers, servers en intern netwerk blijven functioneren
 Dat u voor uw klanten en leveranciers bereikbaar blijft
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Rightcom Networks heeft voor deze veiligheidsvraagstukken robuuste en soms complexe
oplossingen ontwikkeld. Maar voor u als klant
eenvoudig in gebruik en te conﬁgureren via het
Rightcom Networks portal.

Waarmee wij u precies die zaken bieden die nodig
zijn om “in control” te blijven over uw IT omgeving,
aanvallen van buitenaf en verkeer binnen het eigen
netwerk. Bij activatie bent u AVG-GDPR proof en
kunt u bouwen aan een veilige IT toekomst.

Meer informatie
over onze dientsen en producten?
Bezoek dan onze website of neem contact op. Wij beantwoorden graag uw verdere vragen!

Rightcom
Gildenweg 2
8304 BC Emmeloord

 085 - 773 36 33
 info@rightcom.nl

