
PRODUCT BROCHURE Een veilige catalogus voor het delen van 
bestanden met behulp van blockchain-
technologie 

LockBox
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Bo
x Het updaten van software in een 

gedecentraliseerde OT-omgeving kan 
gezien worden als een achteloze klus. 
Maar niet weten wat er geïnstalleerd is, kan 
ernstige risico’s voor je netwerk als gevolg 
hebben. LockBox is ontworpen om het 
aanhoudende euvel van ongeverifieerde 
en willekeurig gedownloade software op te 
lossen. 

Dit unieke platform, gebaseerd op
blockchain technologie, biedt een centraal 
beheerde catalogus van goedgekeurde 
firmware, handleidingen, release notes en 
datasheets voor individuele 
netwerkdevices. Het stelt je in staat om de 
nieuwste bestanden veilig te delen met 
geautoriseerde gebruikers en om de 
data-integriteit van bron tot device te 
waarborgen. 

2 LockBox Product Brochure



Of ze nu een patch of een compleet nieuw 
softwarepakket downloaden, veldtechnici 
kunnen erop vertrouwen dat het van een 
betrouwbare bron komt.

→

Waarom LockBox? → Stopt de verspreiding van bestanden via e-mail, gedeelde 
    mappen of USB-sticks, waardoor het risico wordt beperkt dat 
    kwaadaardige software het netwerk binnenkomt.

→ Verifieert de authenticiteit van gedownloade bestanden en 
    firmware, zodat veldtechnici er altijd zeker van zijn dat ze een 
    door het bedrijf goedgekeurde versie installeren.

→ Elimineert de noodzaak voor elke technicus om een 
    account te hebben bij fabrikanten van devices, waardoor het 
    proces binnen het bedrijf gecoördineerd en versneld wordt.

→ Versoepelt administratief toezicht en lokale updates, zodat 
    de juiste balans wordt gevonden tussen een gecentraliseerd 
    en gedecentraliseerd systeem. 

→ Veldtechnici kunnen hun waarnemingen invoeren op het 
    gedeelde platform, zodat hoofdtechnici feedback kunnen 
    verzamelen van lokale en externe locaties.
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Inspelen op de brede 
behoefte aan robuuste 
cybersecurity-systemen in OT

Er was een tijd dat eigenaren van 
geautomatiseerde industriële netwerken 
zich niet al te veel zorgen hoefden te maken 
over beveiliging. Het risico van opzettelijke 
of onopzettelijke schade was iets dat tot 
het domein van de IT behoorde. Helaas 
is die tijd voorbij. Nu moeten degenen in 
OT-omgevingen doen wat ze kunnen om 
het risico van bedreigingen te beperken, 
waaronder controleren wat, wanneer en 
hoe updates worden geïnstalleerd, en een 
extra beveiligingslaag toevoegen voor die 
essentiële netwerken.

Van complexe update-
installatie naar een 
gestroomlijnd proces

LockBox is een op blockchain gebaseerd 
platform dat de veiligheids- en 
administratieve problemen aanpakt die 
worden veroorzaakt door individuele 
technici die patches delen en downloaden 
over de hele wereld. Het geeft een centraal 
gecontroleerde catalogus van goedgekeurde 
firmware en technische specificaties, die 
vervolgens kunnen worden gedeeld met 
geautoriseerde gebruikers op een veilige 
en gecoördineerde manier. Dit geeft je een 
compleet overzicht en biedt het netwerk een 
veel betere bescherming tegen hackers en 
malware.

Vooruitstrevende technologie 
voor betere beveiliging en 
meer transparantie 

De technologie achter LockBox is blockchain. 
Kort samengevat berekent het de hash 
van een gedownload bestand en vergelijkt 
deze met de hash van het originele bestand 
om te controleren of het niet is gewijzigd, 
gemanipuleerd of corrupt is. Het controleert 
niet alleen of het bestand zijn authenticiteit 
heeft behouden, maar creëert ook een 
onomkeerbare tijdlijn, waardoor de beheerder 
van de catalogus kan zien door welke 
technicus een bepaald bestand is bijgewerkt 
en wanneer, en op welk netwerk.
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Het toevoegen van LockBox aan je verzameling 
cyberbeveiligingstools is een slimme manier 
om je industriële netwerk te beschermen tegen 
geplande of ongeplande schade.

→

Hoofdkenmerken → Beveiligd platform dat directe toegang biedt aan 
    geautoriseerde gebruikers over de hele wereld 

→ Centrale catalogus van devices die fabrikantgegevens, 
    afbeeldingen en bestanden bevat

→ Blockchain-technologie die file fingerprints 
    controleert en firmwarecertificaten verifieert

→ Niet beperkt door bedrijf of device type, dus elke 
    combinatie van bestanden is toegestaan 

→ Opmerkingen, afbeeldingen en videolinks kunnen 
    worden toegevoegd om de wereldwijde organisatie op 
    de hoogte te houden



procentec.nl

Your network partner.

PROCENTEC Commercial Office
Vlasmarkt 1
3011 PW Rotterdam

PROCENTEC Delft
Stationsplein 10
2611 BV Delft

Tel. 0174-671 800
Fax 0174-671 801  
Email info@procentec.com


