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Een strategische 
aanpak van de 
security van uw 
netwerk en apps 
Hoe u uw volledige digitale  
ecosysteem beveiligt.
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Aanvallen met malware als WannaCry en NetPetya 
komen regelmatig in het nieuws. Dergelijke  
malware verandert continu en wordt steeds  
slimmer en hardnekkiger.

Maar malware is niet het enige gevaar waar u rekening mee moet houden.
Het aantal gevaren en dreigingen – en de diversiteit ervan – is enorm. Van 
netwerk tot applicatie, niets is veilig. Elke laag van de infrastructuur wordt 
aangevallen. Vroeger voegde de organisatie voor elk nieuw probleem een 
nieuwe beveiligingsoplossing toe. Maar zo maakt u gatenkaas van uw 
beveiliging. Alleen een complete, end-to-end oplossing kan uw data  
maximale bescherming bieden, ongeacht waar die data zich bevindt. 
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De juiste balans tussen 
security en gebruiksgemak

Als het gaat om apps en devices, willen gebruikers kunnen kiezen. Ook willen 
ze zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Alleen leidt dit tot veel 
complexiteit, securityrisico’s en een wildgroei aan systemen die beheerd 
moeten worden. Met de juiste oplossing hoeven organisaties niet te kiezen: 
security en gebruiksgemak zijn beide perfect mogelijk. 

Het maakt niet uit waar data wordt opgeslagen. Uw organisatie biedt 
medewerkers de tools die ze willen en uw IT-afdeling beschikt over alle 
voorzieningen om uw volledige ecosysteem te bewaken vanuit één 
uniforme console.
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Nieuwe gevaren zijn uw security te slim af

Het gevaar neemt continu nieuwe gedaanten aan.
Geen enkel onderdeel van uw IT-infrastructuur is nog veilig. 

We beschrijven hier hoe aanvallen veranderen.

Veelvoorkomende netwerkaanvallen: 
Vroeger was vooral het netwerk het doelwit. Om het netwerk veilig te 
houden werd gekozen voor firewalls, patches en updates, en opleiding van 
gebruikers. Verre van ideaal, maar zolang data veilig achter een firewall zat, 
had de organisatie er min of meer controle over. Maar toen gingen hackers 
zich op de hogere lagen richten, ook buiten het datacenter.→ →

Veelvoorkomende web- en applicatieaanvallen: 
Data komt steeds vaker buiten het datacenter en is nauwelijks meer 
veilig te houden in alle cloudomgevingen en op alle devices van 
tegenwoordig. Geavanceerde aanvallen volgen data gewoon buiten 
de firewall – naar de cloud en in de gebruikte (web)applicaties. 

Aanvallen op  
het netwerk

Aanvallen op (web)  
applicaties

• Brute kracht
• Wormen
• DNS 
• Poortscans
• Overig 

• Browsen
• Manipulatie van URL’s 
• SQL-injection
• Phishing
• Buffer overflows
•  DDoS-aanvallen  

(Distributed Denial of Service)
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De traditionele aanpak  
heeft afgedaan

Voor elk nieuw gevaar dat zijn intrede deed, hebben organisaties een nieuwe 
oplossing toegevoegd: eentje voor de endpoints, eentje voor de apps, eentje 
voor het netwerk... Dat al deze verschillende systemen niet goed werken, heeft 
verschillende oorzaken:

• Te complex. Naarmate meer data van het datacenter opschoof naar de cloud 
en op endpoints buiten de firewall terechtkwam, kreeg de IT-afdeling steeds 
meer systemen om alles te beheren en te beveiligen.

• Gaten in de beveiliging. Veel verschillende systemen wil nog niet zeggen dat 
elk gat wordt afgedicht. Malware heeft aan één klein gaatje genoeg. 

• Gebrekkige communicatie. Aparte oplossingen hebben geen overkoepelend 
zicht op wat er gebeurt en zijn daardoor niet in staat om proactieve security te 
bieden.

• Geen identificatie van nieuwe aanvallen. Een groot probleem bij veel aparte 
securitysystemen is dat ze nieuwe gevaren simpelweg niet zien. Nieuwe 
gevaren of ‘zero-day attacks’ kunnen lang onopgemerkt blijven, zodat hackers 
alle tijd hebben om met gevoelige data aan de haal te gaan. 

• Geen preventie van gevaren van binnenuit. De meeste securityoplossingen 
zijn erop gericht de ‘bad guys’ buiten te houden. Met een lek van binnenuit 
houden ze geen rekening. Losse oplossingen zijn niet ontwikkeld om afwijkend 
gedrag te herkennen en tegen te houden. Hierdoor kunnen ze niet voorkomen 
dat gevoelige gegevens buiten het netwerk terechtkomen.

• Geen segmentatie van toegang volgens de behoeften van de gebruikers. 
Controle houden over wat gebruikers doen op alle verschillende endpoints 
(met name BYOD-devices) is met allemaal aparte oplossingen veel moeilijker 
en zorgt voor een verdere overbelasting van de IT-afdeling.

van de leidinggevenden wijst met de 
beschuldigende vinger naar het grote 
aantal eigen devices en applicaties  
dat medewerkers tegenwoordig 
gebruiken voor hun werk.1
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Waarom een nieuwe securityaanpak nodig is

Met alle cloudservices van nu is de kans groot dat uw organisatie met nieuwe gevaren te maken krijgt. Wat u 
nodig hebt, is een platform dat uw data veilig houdt op elke locatie – in de netwerk-, web- en applicatielaag.

Een end-to-end aanpak, met een volledig geïntegreerde web application firewall (WAF), maakt het mogelijk 
om het gevaar af te slaan voor al uw cloudomgevingen, netwerken, devices en gebruikers. Tegelijk resulteert 
dit in een consistente ervaring voor zowel de gebruikers als de IT-omgeving, in elke omgeving.

WAF-service Zakelijke webapps

Public Cloud IaaS

WAF

WAF

WAF

Gebruikers
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74% 
van de organisaties gaat akkoord:  
er is een nieuw IT security framework 
nodig om de security te verbeteren en 
de risico’s te verkleinen.1
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De ideale securityaanpak is allesomvattend

Een uniforme, contextafhankelijke en veilige aanpak zorgt voor beschikbare en betrouwbare systemen en 
houdt data veilig door middel van:

Beheren, verlengen en afdwingen van policy’s
Uw organisatie moet controle hebben over de toegang 
die wordt geboden, zodat gevoelige data alleen 
toegankelijk zijn voor bevoegde personen. 

Updates pushen, organisatiebreed
Het is praktisch onmogelijk om alle devices allemaal apart 
van patches en updates te voorzien. Wanneer systemen 
echter worden beheerd vanaf een centrale locatie, kunnen 
patches en updates in een paar minuten worden uitgerold, 
in plaats van uren.

Bescherming tegen aanvallen op de applicatielaag
Regels en een web application firewall (WAF) maken het 
mogelijk om bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld 
cross-site scripting (XSS) en SQL-injection.

End-to-end encryptie
Beheer van verkeer en certificaten resulteert in 
‘resiliency’ in het datacenter en bescherming in de hele 
hybride en multicloud-omgeving.

Volledig inzicht
U moet het volledige verkeer kunnen zien en weten welke 
transacties in uw ecosysteem plaatsvinden. Zo zijn gevaren 
of ongebruikelijke activiteiten meteen zichtbaar, bijvoorbeeld 
wanneer met die en die gebruikersgegevens wordt ingelogd op 
een ongebruikelijk tijdstip of vanaf een onwaarschijnlijke locatie.

Bruikbaar inzicht op basis van analytics
Geavanceerde vormen van telemetrie maken het mogelijk om 
data te verzamelen uit elke bron (logbestanden en counters 
van devices, servers en applicaties, e-mail, third-party SIEM-
producten etc.). Dit maakt het voor u mogelijk om afwijkingen 
te detecteren, traceren en analyseren in het hele netwerk, in 
cloudomgevingen, in apps, webverkeer en gebruikers. Mogelijke 
problemen worden in een vroeg stadium gemeld bij de IT-
afdeling, voordat uw systemen echt in zwaar weer terechtkomen. 

Eenvoudige toegang
Single Sign-On (SSO) is een manier om het voor gebruikers van 
BYOD-devices, desktops en gedeelde device gemakkelijk te 
maken om toegang te krijgen. Het voordeel voor de IT-afdeling 
is dat ze veel minder problemen hebben met gebruikers die 
wachtwoorden vergeten of gebruikersrechten die vervallen zijn.

1
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Complete security met een veilige 
digitale workspace

Uniform

De IT-afdeling kan uw technologische 
IT-infrastructuur configureren, bewaken 
en beheren vanuit één console en 
zo een uniforme gebruikerservaring 
mogelijk maken.

Contextafhankelijk

Digitale workspaces gebruiken machine learning 
om zich aan te passen aan het patroon en de 
verwachtingen van de gebruiker, zodat iedereen 
veilig kan werken en productief kan blijven, waar 
ze ook zijn.

Veilig

People-centric security plaatst de gebruiker 
centraal. Alles wat over de gebruiker en zijn 
of haar gedrag bekend is, wordt gebruikt om 
contextafhankelijke toegang mogelijk te maken 
met afdoende beveiligingsvoorzieningen en 
predictive analytics voor totale zichtbaarheid in 
het netwerk en ecosysteem van de gebruiker.
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Bezorg de juiste gebruiker de juiste 
ervaring op het juiste moment

Het is lastig om grip te krijgen op de toenemende complexiteit van uw netwerk, applicaties en 
cloudomgevingen, wat de securityrisico’s alleen maar vergroot. Citrix Workspace brengt de controle terug 
waar die hoort: in uw handen. In plaats van allerlei losse oplossingen te moeten beheren die nauwelijks 
geïntegreerd zijn en geen end-to-end security bieden, kiest u Citrix, de enige vendor met een allesomvattende 
securityaanpak voor uw applicaties en netwerken op verschillende niveaus. Mede dankzij Citrix Analytics ziet u 
al uw securityrisico’s in een en hetzelfde dashboard, zodat u meteen actie kunt ondernemen. 

Uniforme 
ervaring

BYO-identiteit

Single Sign-On

Contextafhankelijke 
toegang

Contextafhankelijke 
performance

Unified Endpoint 
Management

Gebruikers IT/Networking

Veilig digitaal ‘hek’

Controle

App 
operations

AnalyticsOn-premise

SaaS- en multicloud-services

Oudere/ 
custom apps
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Veilige samenwerking, met veilig afgeschermde (bedrijfs)gegevens:
Citrix is volledig ontwikkeld met het oog op de security die (grote) 
organisaties nodig hebben. Citrix maakt het gemakkelijk om zakelijke 
gebruikers documenten te laten uitwisselen, veilig en professioneel, 
waarbij alle metadata en content worden beveiligd met AES256-
encryptie. 

Governance, risico’s en compliance:
De securityaanpak van Citrix steunt op allesomvattende analytics, wat 
het mogelijk maakt om een veel beter gesynchroniseerd systeem te 
bieden voor al uw behoeften op het gebied van security en compliance.

Meer zakelijke voordelen van onze 
securityaanpak
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Ons management was op zoek naar flexibiliteit  
en efficiëntie, en wij moesten de betrouwbaarheid 

garanderen. Met Citrix Workspace weten we  
dat we optimale security hebben. En dat  

is belangrijk voor het soort financiële  
gegevens waarmee Stater werkt.

— Frank Veldink, ICT Infrastructure Architect bij Stater
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Ontdek hoe een geïntegreerde, intelligente 
securityaanpak de toegang, controle en security  
mogelijk maakt die u nodig hebt. Ga naar citrix.nl/secure.
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