
PRODUCT BROCHURE Beveiliging van je industriële netwerk

Security License
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e Door de toenemende integratie van 

industriële netwerken met IT en 
internet, wordt er steeds meer aandacht 
besteed aan aanvallen van buitenaf. 

Denk aan malware, phishing en hackers. 
Daarentegen worden interne 
bedreigingen vaak over het hoofd gezien. 
Inbreuken door insiders - zowel 
onopzettelijke als kwaadwillende - 
kunnen echter net zo schadelijk zijn voor 
een organisatie. 

Onze Security License pakt zowel externe 
als interne bedreigingen aan door 
permanent alle wijzigingen in het netwerk 
te controleren.
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Beveiliging in een OT-omgeving begint en 
eindigt vaak met een firewall. Die beschermt het 
industriële netwerk echter niet tegen mensen 
die dit kunnen omzeilen.

→

Waarom Security 
License?

→ Ontdekt externe en interne veiligheidsbedreigingen, waardoor 
     het een multifunctionele oplossing is voor industriële 
     netwerken die zijn afgeschermd van of juist verbonden zijn 
     met het internet.

→ Maakt gebruik van onze bestaande hardware en software, 
    waardoor een naadloze integratie mogelijk is en er geen 
    uitgebreide training hoeft plaats te vinden.

→ Activeert een beveiligingsalarm wanneer er een onverwachte 
   of ongewenste netwerkgebeurtenis plaatsvindt, zodat je de 
   tijd hebt om corrigerende of preventieve maatregelen te 
   nemen.

→ Stelt gebruikers in staat om centraal wijzigingen in 
    externe apparatuur te controleren, waardoor het risico van 
    netwerkfouten en ongeplande downtime tot een minimum 
    wordt beperkt.

→ Beoordeelt de waarschijnlijkheid van bedreigingen binnen 
    een OT-omgeving, brengt kwetsbaarheden in de beveiliging 
    aan het licht en ondersteunt je bij de ontwikkeling van een 
    beveiligingsstrategie.

4 Security License Product Brochure



De altijd aanwezige dreiging 
van netwerkinbraken

Hoewel hackers nog steeds de belangrijkste 
actoren zijn bij aanvallen op OT-systemen, 
wordt een aanzienlijk deel van de opzettelijke 
en doelbewuste inbraken uitgevoerd 
door personeelsleden (werknemers, 
dienstverleners, consultants en aannemers). 
In 2019 was bij ongeveer 56% van de OT-
beveiligingsincidenten sprake van fysieke 
toegang tot devices, waaronder USB-sticks.* 
Gelukkig hoeft het opsporen of afweren van 
aanvallen - waar ze ook vandaan komen - 
geen fortuin te kosten of al te ingewikkeld te 
zijn. 

Een eenvoudige maar 
effectieve manier om de 
beveiliging van het netwerk te 
verbeteren

Onze Security License biedt een eenvoudige 
manier om de beveiliging van je industriële 
netwerk te verbeteren. Het zorgt voor 
permanente bewaking en melding van alle 
geplande en ongeplande wijzigingen aan 
de devices. De operationele flexibiliteit 
wordt niet beperkt en de complexiteit neemt 
eveneens niet toe. De Security License geeft 
je overzicht en controle vanuit een centraal 
punt en helpt je sneller te reageren op 
kwetsbaarheden in de beveiliging.

Een waakzaam oog houden op 
alle netwerk devices

Als je over een netwerk beschikt dat 
geografisch verspreid is, is het lastig om 
wijzigingen in de fysieke assets in de gaten 
te houden. Zijn er fabriekswachtwoorden 
gewijzigd? Waarom is er plotseling een 
netmask mismatch of is er een lost device? 
Houd rekening dat een firewall het netwerk 
niet beschermt tegen indringers die het 
kunnen omzeilen of tegen bevoegde 
personen die een fout maken. Een tool die 
waarschuwt voor onverwachte veranderingen, 
is een doeltreffend wapen in de strijd tegen 
cybercrime.

* SANS 2019 State of OT/ICS Cybersecurity Survey
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Inbreuken door insiders - zowel kwaadwillend 
als onopzettelijk - nemen toe. Het is aan jou om 
je hiertegen te wapenen.

→

7Security License Product Brochure

Hoofdkenmerken → Meldingencentrum toont de laatste 1.000 algemene 
    en beveiligingsmeldingen 

→ Gebruiksvriendelijke functionaliteiten, duidelijke 
    beschrijvingen van gebeurtenissen en exporteerbare 
    activiteitenlogboeken

→ Permanente monitoring overzicht 
    toegankelijk via het Osiris-dashboard 

→ Netmask checks om communicatie buiten het Osiris 
    monitoring bereik mogelijk te maken 

→ Onderhoudsmodus voor devices in reparatie om 
    beveiligingsfouten te voorkomen  

→ “Quiet hours” modus om gebeurtenissen te markeren 
    tijdens het weekend, op feestdagen en tussen 
    diensten in

→ Beveiligingswizard om handmatig vier verschillende 
    soorten beveiligingscontroles uit te voeren 
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