
Checklist

Flexibiliteit verhoogt de acceptatie door gebruikers en 
verhoogt de efficiëntie. Het is daarbij echter van het 
allergrootste belang dat apps en data maximaal 
worden beschermd zonder gebruikers te hinderen in 
hun werk. 

Hardwarematige oplossingen zoals VPN’s en SWG’s 
zijn ontworpen op basis van het principe van ‘impliciet 
vertrouwen’ in iets wat bekend is. Dit impliciete 
vertrouwen wordt nu echter door moderne 
cyberaanvallen misbruikt. Met gecompromitteerde 
gebruikersgegevens krijgen deze aanvallen toegang 
tot het netwerk, ze voegen schadelijke content toe of 
ze gebruiken een gestolen of gehackt device om 
toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie en 
intellectuele eigendom. 

Zero trust stapt van dat impliciete vertrouwen af en 
hanteert het principe dat niemand te vertrouwen is en 
dat iedereen altijd goed gecontroleerd moet worden.

Traditionele oplossingen richten zich alleen op het 
authenticeren en autoriseren van gebruikers bij het 
aanmelden, of ze blokkeren verdachte URL’s alleen als 
ze op een zwarte lijst staan. Zero trust houdt in dat alle 
gebruikers en URL’s verdacht zijn, tenzij anders 
bewezen. Met zero trust worden alle 
gebruikersactiviteiten tijdens de sessie blijvend 
bewaakt en beoordeeld. Wordt iets afwijkends 
geconstateerd, dan komen automatische 
securitymechanismen in actie. 

Als u zero trust wilt toepassen voor het beveiligen van 
uw applicaties en data, moet er security voor 
medewerkers op afstand aanwezig zijn in de 
applicatielaag. Dit voorkomt aanvallen op 
netwerkniveau en dwingt tegelijkertijd 

Systemen beschermen was nooit eenvoudig, maar 
vroeger, toen iedereen nog gewoon naar kantoor 
kwam, was dit wel degelijk gemakkelijker. Mensen 
werken op afstand en ze gebruiken daarbij 
verschillende netwerken en devices waarover uw eigen 
IT-afdeling of organisatie geen enkele controle heeft. 
Dit maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in de 
mogelijk risicovolle dingen die medewerkers kunnen 
doen en hoe die handelingen de datasecurity van de 
organisatie kunnen ondermijnen.

Tegelijkertijd moeten we inzien dat applicaties en data 
zich niet alleen meer in het datacenter van de 
organisatie bevinden, maar in verschillende 
cloudservices en on-premise voorzieningen. Zelfs 
bedrijfskritische applicaties worden nu aangeboden 
vanuit de cloud.

Die toegenomen afhankelijkheid van de cloud vergroot 
echter het risico aangevallen te worden. Het aantal 
dreigingen neemt hand over hand toe. Het risico strekt 
zich nu uit tot alle devices, applicaties, bestanden en 
netwerken die medewerkers op afstand bij hun werk 
gebruiken. Al deze schakels zijn onmisbaar om de 
productiviteit hoog te houden, maar elke schakel is een 
punt van mogelijke zwakte en dus een risico.

Hier zijn de zeven manieren om applicaties op een 
veilige manier aan te bieden, overal waar medewerkers 
aan de slag gaan.

1. Zero Trust Network Access   
 (ZTNA) voor alle door IT    
 geautoriseerde applicaties

contextafhankelijke toegangscontrole af (met continue 
beoordeling). Hierbij moet het mogelijk zijn om alle 
devices van gebruikers te scannen vóór en na het 
opzetten van een sessie en om te bepalen hoe de 
toegang van gebruikers tot hun applicaties wordt 
geauthenticeerd en geautoriseerd.

2. Uitstekende ervaringen 
Als gebruikers een slechte IT-ervaring hebben, gaan ze 
zelf op zoek naar iets beters. Dit kan risico’s inhouden 
voor de productiviteit en security. Hardwarematige 
oplossingen zoals VPN’s en SWG’s zijn ontwikkeld voor 
een klein percentage medewerkers dat op afstand 
werkt en ze beveiligen slechts een deel van de 
applicaties. Nu meer medewerkers mobiel of op 
afstand aan de slag gaan, zijn hardwarematige 
oplossingen moeilijk op te schalen, aangezien ze met 
backhauling van het verkeer werken en een aparte 
aanmelding vereisen. Het is voor IT daarom van 
essentieel belang om een oplossing te bieden die de 
best mogelijke gebruikerservaring en security biedt. 
Dit betekent vaak dat u verder moet kijken dan VPN’s 
en dat u uniforme workspaces moet gaan gebruiken 
waarin medewerkers altijd de juiste tools vinden, op 
elke locatie.

3. Single Sign-On (SSO) 
 voor alle door IT     
 geautoriseerde applicaties
BYOD, zakelijke devices, speciale desktops, gedeelde 
devices... uw oplossing voor toegang op afstand moet 
de gebruikerservaring vereenvoudigen. Functies zoals 
Single Sign-On (SSO) bieden veilige toegang tot alle 
door IT goedgekeurde applicaties, virtuele apps en 
desktops, en opgeslagen documenten. 
SSO-oplossingen vereenvoudigen ook de toegang voor 
gebruikers in de zin dat zij geen grote aantallen 
gebruikersnamen en wachtwoorden meer hoeven te 
onthouden. Gebruikers hebben al hun applicaties en 
bestanden voortaan in één scherm, wat IT verlost van 
veel problemen die gebruikers kunnen hebben met 
wachtwoorden of verlopen toegangsrechten.

4. Adaptieve authenticatie en   
 controle van de devicestatus
Adaptieve authenticatie met beoordeling van de 
devicestatus stuurt de gebruiker op een intelligente 
manier naar het geschikte authenticatiemechanisme 
op basis van zijn/haar rol, geolocatie en devicestatus. 
Op deze manier kan bijvoorbeeld een externe partner 

Zeven manieren om secure 
remote access aan te bieden

met een niet-geïdentificeerd device verplicht worden 
om aanvullende authenticatiestappen uit te voeren, 
terwijl een medewerker die een applicatie wil openen 
vanaf een ongebruikelijke locatie, de toegang tot die 
applicatie kan worden geweigerd.

Applicatietoegang kan worden ingeschakeld op basis 
van gebruikersrol, locatie en devicestatus. Voor de 
devicestatus bepaalt de IT-afdeling zelf naar welke 
factoren moet worden gekeken, zoals antivirus, 
besturingssysteem, firewall, registervermeldingen en 
meer.

5.  Applicatieperformance
Slechte applicatieperformance leidt tot gefrustreerde 
en onproductieve gebruikers. Technologie die de 
zichtbaarheid en controle over de 
applicatieperformance verhoogt, maakt het voor IT 
mogelijk om de latency en uitval van applicaties en 
netwerken te verminderen. Dit verbetert de uptime, 
helpdesk-SLA’s worden gemakkelijker nageleefd en de 
kans dat gebruikers uw security proberen te omzeilen, 
neemt af.

6.  Automatische detectie 
van en bescherming tegen 
potentiële risico’s
Analytics biedt inzicht in applicaties, bestanden, 
devices en netwerken, en maakt het gemakkelijker om 
security af te dwingen op basis van gebruikersgedrag 
en gedetecteerde afwijkingen. Continue 
risicobeoordeling en adaptieve handhaving resulteren 
in minder handmatig werk voor de IT-afdeling. Regels 
worden hiermee altijd op het juiste moment 
afgedwongen en de kans op een inbreuk wordt tot een 
minimum beperkt.

Met een oplossing als Remote Browsing weet de 
IT-afdeling zeker dat gebruikers veilig op het web 
kunnen surfen zonder de zakelijke omgeving in gevaar 
te brengen. De browser staat volledig los van het 
bedrijfsnetwerk en de devices, wat bescherming biedt 
tegen de enorme schade die kwaadaardige websites 
kunnen veroorzaken.

7.  IT-consolidatie en 
 fusies en overnames
Wanneer u het beheer van uw IT-services, netwerken, 
clouds en applicaties consolideert in een uniform 
platform, vermindert u de complexiteit van uw IT, 

neemt de productiviteit van medewerkers toe (dankzij 
de betere gebruikerservaring), gaat de TCO omlaag en 
worden gaten in de security van uw infrastructuur 
voorkomen.

Bij fusies en overnames is het van cruciaal belang dat 
de IT-afdeling alle nieuwe medewerkers heel snel kan 
toevoegen, met een minimum aan onderbreking. 
Hardwarematige oplossingen zijn echter moeilijk 
schaalbaar. De hele procedure van aanschaf, installatie 
en implementatie kan immers weken duren. Dat maakt 
het voor de IT-afdeling weer belangrijk om de toegang 
voor deze gebruikers te beperken tot specifieke apps 
en om geen volledige netwerktoegang te bieden totdat 
alles klaar is.

Tot slot
Wanneer u aan het plannen bent hoe u met een 
modernisering van uw IT een veilige en productieve 
omgeving voor uw hybride medewerkers kunt creëren, 
overweeg dan volledig geïntegreerde oplossingen die 
worden aangeboden in de vorm van een cloudservice. 
Met oplossingen die van verschillende vendors 
afkomstig zijn, is het nagenoeg onmogelijk om het 
beheer en de automatisering van uw security te 
centraliseren. Geen enkele securityregel en geen enkel 
risicoprofiel is namelijk in staat om producten van 
meerdere vendors te overkoepelen, wat 
securitybeheerders verplicht tot allerlei langzame, 
handmatige processen.

Citrix Unified Secure Access biedt echter een volledig 
uniforme en kant-en-klaar uit te rollen oplossing 
waarmee u de performance maximaliseert, risico’s 
minimaliseert en de productiviteit van uw medewerkers 
verhoogt, op elke locatie en elk device. 
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met een niet-geïdentificeerd device verplicht worden 
om aanvullende authenticatiestappen uit te voeren, 
terwijl een medewerker die een applicatie wil openen 
vanaf een ongebruikelijke locatie, de toegang tot die 
applicatie kan worden geweigerd.

Applicatietoegang kan worden ingeschakeld op basis 
van gebruikersrol, locatie en devicestatus. Voor de 
devicestatus bepaalt de IT-afdeling zelf naar welke 
factoren moet worden gekeken, zoals antivirus, 
besturingssysteem, firewall, registervermeldingen en 
meer.

5.  Applicatieperformance
Slechte applicatieperformance leidt tot gefrustreerde 
en onproductieve gebruikers. Technologie die de 
zichtbaarheid en controle over de 
applicatieperformance verhoogt, maakt het voor IT 
mogelijk om de latency en uitval van applicaties en 
netwerken te verminderen. Dit verbetert de uptime, 
helpdesk-SLA’s worden gemakkelijker nageleefd en de 
kans dat gebruikers uw security proberen te omzeilen, 
neemt af.

6.  Automatische detectie 
van en bescherming tegen 
potentiële risico’s
Analytics biedt inzicht in applicaties, bestanden, 
devices en netwerken, en maakt het gemakkelijker om 
security af te dwingen op basis van gebruikersgedrag 
en gedetecteerde afwijkingen. Continue 
risicobeoordeling en adaptieve handhaving resulteren 
in minder handmatig werk voor de IT-afdeling. Regels 
worden hiermee altijd op het juiste moment 
afgedwongen en de kans op een inbreuk wordt tot een 
minimum beperkt.

Met een oplossing als Remote Browsing weet de 
IT-afdeling zeker dat gebruikers veilig op het web 
kunnen surfen zonder de zakelijke omgeving in gevaar 
te brengen. De browser staat volledig los van het 
bedrijfsnetwerk en de devices, wat bescherming biedt 
tegen de enorme schade die kwaadaardige websites 
kunnen veroorzaken.

7.  IT-consolidatie en 
 fusies en overnames
Wanneer u het beheer van uw IT-services, netwerken, 
clouds en applicaties consolideert in een uniform 
platform, vermindert u de complexiteit van uw IT, 

neemt de productiviteit van medewerkers toe (dankzij 
de betere gebruikerservaring), gaat de TCO omlaag en 
worden gaten in de security van uw infrastructuur 
voorkomen.

Bij fusies en overnames is het van cruciaal belang dat 
de IT-afdeling alle nieuwe medewerkers heel snel kan 
toevoegen, met een minimum aan onderbreking. 
Hardwarematige oplossingen zijn echter moeilijk 
schaalbaar. De hele procedure van aanschaf, installatie 
en implementatie kan immers weken duren. Dat maakt 
het voor de IT-afdeling weer belangrijk om de toegang 
voor deze gebruikers te beperken tot specifieke apps 
en om geen volledige netwerktoegang te bieden totdat 
alles klaar is.

Tot slot
Wanneer u aan het plannen bent hoe u met een 
modernisering van uw IT een veilige en productieve 
omgeving voor uw hybride medewerkers kunt creëren, 
overweeg dan volledig geïntegreerde oplossingen die 
worden aangeboden in de vorm van een cloudservice. 
Met oplossingen die van verschillende vendors 
afkomstig zijn, is het nagenoeg onmogelijk om het 
beheer en de automatisering van uw security te 
centraliseren. Geen enkele securityregel en geen enkel 
risicoprofiel is namelijk in staat om producten van 
meerdere vendors te overkoepelen, wat 
securitybeheerders verplicht tot allerlei langzame, 
handmatige processen.

Citrix Unified Secure Access biedt echter een volledig 
uniforme en kant-en-klaar uit te rollen oplossing 
waarmee u de performance maximaliseert, risico’s 
minimaliseert en de productiviteit van uw medewerkers 
verhoogt, op elke locatie en elk device. 


