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De behoefte aan betrouwbare security in het datacenter is nog nooit zo 

groot geweest. De traditionele uitdagingen en aandachtspunten – denk 

aan het moeten naleven van wet- en regelgeving en het afslaan van allerlei 

aanvallen tot de voortdurende uitholling van de beveiligingsmodellen die 

vooral naar de buitengrenzen van het datacenter kijken – krijgen nu 

gezelschap van een nieuwe noodzaak om rekening mee te houden: 

dynamische enterprise-cloudarchitecturen en vlakke netwerken die van 

nature minder ‘chokepoints’ hebben. Voeg daar de budgettaire druk aan 

toe om altijd maar meer te doen met alsmaar minder middelen, en 

duidelijk wordt dat de basis voor een betere security in eerste instantie 

moet worden gezocht in de bestaande datacenterinfrastructuur.

Citrix® NetScaler®, de beste Application Delivery Controller (ADC) voor enterprise-cloudnetwerken, is dé 
oplossing. NetScaler wordt nu al gebruikt als strategische component in duizenden datacenters van grote 
organisaties, en omvat een breed pakket essentiële voorzieningen voor datacentersecurity. Bovendien 
hoeven organisaties met NetScaler veel minder snel te investeren in allerlei dure standalone oplossingen. 
NetScaler biedt application security, network/infrastructure security en identity en access management, 
en ondersteunt een rijk ecosysteem aan partnerproducten gericht op aangrenzende 
beveiligingsdomeinen.

Application Security
• NetScaler Application Firewall
• Data Loss Protection
• Layer 7 Attack Protection

Network/Infrastructure Security
• No Compromise SSL
• DNS Security
• Layer 4 Attack Protection

Identity and Access Management

Security Fabric / Partner Ecosystem

NetScaler Datacenter Security Capabilities

Het resultaat is een stevige – en bijzonder kosteneffectieve – basis voor datacenter- en 
cloudsecurity van de volgende generatie.

http://citrix.nl
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NetScaler voor Application Security
Er gaat veel tijd, werk en geld zitten in het beveiligen van de applicatielaag. Terecht. De services, businesslogica 
en gegevens in de applicatielaag staan bloot aan de meest uiteenlopende aanvallen. NetScaler heeft daarom 
allerlei vormen van bescherming voor de applicatielaag, zoals een complete applicatiefirewall, bescherming 
tegen dataverlies en mechanismen om DoS-aanvallen en andere aanvallen tegen laag 7 af te weren.

NetScaler Application Firewall
De traditionele netwerkfirewalls ontberen de zichtbaarheid en controlemogelijkheden om bescherming te 
kunnen bieden tegen meer dan zeventig procent van de internetaanvallen tegen de applicatielaag. Uit deze 
gedachte is de NetScaler Application Firewall ontstaan, een uitgebreide ICSA-gecertificeerde 
beveiligingsoplossing voor webapplicaties, die bekende en onbekende aanvallen tegen webapplicaties en 
webservices blokkeert. De applicatiefirewall heeft een hybride securitymodel. Al het bidirectionele verkeer, ook 
versleutelde SSL-communicatie, wordt geanalyseerd. Op deze manier kunnen de meest uiteenlopende 
gevaren worden ondervangen zonder dat er iets hoeft te veranderen aan de eigenlijke applicaties.

Hybride securitymodel. Een combinatie van positieve en negatieve securitymodellen biedt de meest 
complete bescherming tegen alle mogelijke aanvalsvormen. Om nieuwe, nog onbekende exploits te verslaan 
blokkeert een positieve policyengine, die weet welke interactie met de applicaties van de gebruikers is 
toegestaan, automatisch al het verkeer dat niet in de toegestane categorie valt. Een negatieve engine vormt 
daar een aanvulling op en beschermt tegen bekende aanvallen door naar de handtekening van een aanval te 
kijken.

XML-bescherming. De NetScaler Application Firewall blokkeert algemeen voorkomende risico's die kunnen 
worden aangepast voor een aanval op XML-gebaseerde applicaties (zoals cross-site scripting en command 
injection) en beschikt over uitgebreide mogelijkheden specifiek voor XML. Dit zijn: schemavalidatie voor een 
grondige controle van SOAP-messages en XML-payloads, de mogelijkheid om XML-bijlagen met 
kwaadwillende EXE-bestanden te blokkeren, bescherming tegen XPath-injectie voor het op ongeoorloofde 
wijze verkrijgen van toegang en de mogelijkheid om gerelateerde DoS-aanvallen tegen te gaan (excessive 
recursion). 

Geavanceerde bescherming voor dynamische elementen. Een geavanceerd profiel (een verbetering van 
het standaardprofiel) kan applicaties beschermen die gebruikersspecifieke content verwerken. Verschillende 
‘sessiebewuste’ vormen van security staan in voor de bescherming van dynamische applicatie-elementen, 
zoals cookies, velden van formulieren en sessiespecifieke URL's. Op deze manier kunnen aanvallen worden 
geblokkeerd die gericht zijn tegen de vertrouwensrelatie tussen client en server (cross-site request forgery 
bijvoorbeeld). De dynamische eigenschappen van applicaties worden gecontroleerd door de positieve 
beveiligingsengine en worden beveiligd zonder elk dynamisch element expliciet te benoemen in de policy. 
Omdat alleen de uitzonderingen aangeleerd hoeven te worden, blijven de configuratie en het 
verandermanagement eenvoudig.

Securitypolicy's op maat. Een geavanceerde learning-engine bepaalt automatisch wat voor gedrag van een 
zakelijke webapplicatie mag worden verwacht, en genereert policyaanbevelingen in duidelijk leesbare vorm. 
Daarmee kunnen de systeembeheerders dan een securitypolicy op maat samenstellen volgens de unieke 
vereisten van de desbetreffende applicatie en potentiële ‘false positives’ voorkomen.

http://citrix.nl
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Gewaarborgde compliance. Voor grotere organisaties biedt de applicatiefirewall mogelijkheden om 
de wet- en regelgeving op het gebied van datasecurity na te leven, zoals de beveiligingsnormen van 
de Payment Card Industry, die nadrukkelijk melding maken van het gebruik van firewalls voor 
webapplicaties die creditcardgegevens van het publiek verwerken. Het is mogelijk om gedetailleerde 
rapporten te genereren waarin de volledige bescherming kan worden gedocumenteerd die in de 
firewallpolicy met betrekking tot de PCI-normen is vastgelegd.

Geen enkel compromis. De krachtigste securityoplossing voor webapplicaties kan 20 Gbps aan 
zonder dat de responstijden van de applicaties hieronder te lijden hebben. NetScaler verbetert 
bovendien de performance van de applicaties met behulp van geavanceerde acceleratietechnologie 
(content-caching bijvoorbeeld) en mogelijkheden om de servers te ontlasten (zoals TCP-
verbindingsbeheer, SSL-encryptie/-decryptie en datacompressie).

Volledig geïntegreerde architectuur. De applicatiefirewall is niet zomaar geïmplementeerd op, maar 
strak geïntegreerd in het NetScaler-platform. Sharing op object- en policyniveau houdt de 
administratie eenvoudig, terwijl het delen van processen op systeemniveau tot een hoge performance 
leidt. Multi-pass packet processing is immers niet meer nodig.

Getest door NSS Labs. Citrix NetScaler AppFirewall wordt aangeraden door NSS Labs. Volgens NSS 
Labs heeft NetScaler AppFirewall de laagste TCO van alle geteste producten en haalt NetScaler 
AppFirewall een blokkeerscore van 99,8%. Raadpleeg voor meer informatie Citrix NetScaler 
AppFirewall krijgt score ‘Recommended’ in Web Application Firewall-test van NSS Labs. 

Bescherming tegen dataverlies
Als een aanval tegen een applicatie slaagt, als er een fout in het applicatieontwerp zit of als een 
bevoegde gebruiker misbruik pleegt, kan de reactie van een applicatieserver zomaar vertrouwelijke 
gegevens bevatten. Organisaties doen er daarom verstandig aan om zich actief tegen dergelijke 
lekken te beschermen. Een goede securitystrategie moet hier dan ook rekening mee houden. Ook 
NetScaler heeft hiervoor duidelijke en gebruiksvriendelijke voorzieningen.

De NetScaler Application Firewall heeft een geïntegreerde feature om te controleren op objectdata 
die veilig moeten blijven. Deze functie kan door de systeembeheerders worden geconfigureerd en 
biedt bescherming voor gevoelige bedrijfsgegevens, zoals Burgerservicenummers, bestelcodes en 
land-/regiospecifieke telefoonnummers. Een door de systeembeheerder gedefinieerde reguliere 
expressie of speciale plug-in maakt de applicatiefirewall duidelijk wat het format van deze gegevens is 
en bepaalt welke regels een lek moeten voorkomen. Als een string in een verzoek van een gebruiker 
overeenkomt met de definitie van een veilig object, kan de applicatiefirewall specifieke actie 
ondernemen:

• antwoord blokkeren;
• beveiligde gegevens verbergen;
• beveiligde gegevens uit antwoord verwijderen vóór verzending naar gebruiker. 

http://citrix.nl
http://www.citrix.nl/news/announcements/oct-2014/citrix-netscaler-appfirewall-earns-recommended-rating-in-nss-lab.html
http://www.citrix.nl/news/announcements/oct-2014/citrix-netscaler-appfirewall-earns-recommended-rating-in-nss-lab.html
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Per objectregel kunnen verschillende acties worden bepaald.

NetScaler heeft ook een controlefunctie voor creditcards om het uitlekken van creditcardnummers te 
voorkomen. Inspectie van de header en payload maakt het mogelijk om ‘false negatives’ te voorkomen. 
‘False positives’ worden voorkomen met een algoritme voor het zoeken naar strings. Als een 
creditcardnummer wordt aangetroffen en de systeembeheerder heeft voor de app in kwestie 
aangegeven dat geen creditcardnummers mogen worden verzonden, dan wordt het antwoord 
volledig geblokkeerd. De firewall kan echter ook zo worden ingesteld dat alles wordt verborgen 
behalve de laatste vier cijfers van het creditcardnummer (dus bijvoorbeeld xxxx-xxxx-xxxx-5678).

 

NetScaler

Figuur 1: NetScaler beschermt tegen het uitlekken van vertrouwelijke klantgegevens.

 
Het resultaat is een krachtig pakket functies waarmee kan worden gecontroleerd op misbruik en 
aanvallen, en waarmee de impact daarvan sterk kan worden gereduceerd.

Extra bescherming tegen aanvallen tegen laag 7
NetScaler biedt diverse extra vormen van bescherming tegen aanvallen tegen de applicatielaag. 

HTTP-protocolvalidatie. RFC-compliance en best practices voor HTTP-gebruik afdwingen is een 
uitermate doeltreffende methode voor NetScaler om de meest uiteenlopende aanvallen uit te 
schakelen op basis van afwijkende aanvragen en ongeoorloofd HTTP-gedrag. Geïntegreerde 
contentfilters, reacties op maat en bidirectionele HTTP-rewrites maken het mogelijk om het 
beveiligingsbeleid verder uit te breiden. Mogelijke toepassingen zijn: voorkomen dat gebruikers 
toegang krijgen tot bepaalde delen van een website tenzij ze verbinding maken vanaf een toegestane 
locatie, beschermen tegen HTTP-gebaseerde gevaren (zoals Nimda en Code Red) en informatie uit het 
antwoord van een server verwijderen zodat die informatie niet kan worden gebruikt voor een aanval.

 

NetScaler

Figuur 2: Citrix NetScaler beveiligt webapplicaties.

http://citrix.nl
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HTTP-bescherming tegen DoS-aanvallen. HTTP GET-floods kunnen op een innovatieve manier 
worden ondervangen. Wanneer een aanval wordt geconstateerd (op basis van een configureerbare 
drempelwaarde voor het aantal wachtende verzoeken), kan een instelbaar percentage clients een 
simpele uitdaging worden toegestuurd. Deze uitdaging is zo gemaakt dat legitieme clients er 
gemakkelijk op kunnen reageren, terwijl ‘domme’ DoS-drones dit niet kunnen. Op deze manier kan 
NetScaler de nepverzoeken onderscheiden van echte gebruikers. Met adaptieve time-outs en andere 
mechanismen kan bescherming worden geboden tegen andere soorten DoS-gevaren, zoals 
SlowRead- en SlowPost-aanvallen.

Limiet afknijpen (en meer). DoS-aanvallen kunnen ook worden tegengegaan door overbelasting 
van netwerken en servers te voorkomen door verkeer boven een bepaalde limiet af te knijpen of om 
te leiden. AppExpert triggert NetScaler-policy's op basis van verbinding, verzoek of datasnelheid naar 
of van een bepaalde resource (virtuele server, domein of URL). Mogelijkheden die hier nauw mee 
samenhangen, zijn:

• surge protection om de impact van pieken in het verkeer op de servers te beperken; 
• priority queuing om ervoor te zorgen dat kritieke resources op drukke momenten voorrang krijgen 

op niet-kritieke resources.

NetScaler voor de beveiliging van netwerk en infrastructuur
NetScaler beschikt ook over diverse voorzieningen voor netwerk- en infrastructuurbeveiliging. Zo is 
uitgebreide ondersteuning aanwezig voor SSL-versleuteling, DNS-security en bescherming tegen 
aanvallen tegen laag 4.

SSL zonder compromissen
ADC's moeten in staat zijn om SSL-verkeer te verwerken, enerzijds om de policy's voor de app delivery 
ook volledig toe te passen op versleuteld verkeer, anderzijds om de achterliggende 
serverinfrastructuur te ontlasten. Hiervoor is tegenwoordig echter meer nodig dan wat 
basisfunctionaliteit. Twee factoren leiden er namelijk toe dat er aan de SSL-processing steeds 
zwaardere eisen worden gesteld, tot het punt dat de infrastructuur overbelast dreigt te raken.

Ten eerste kiezen organisaties steeds vaker voor SSL Everywhere. Dit wil zeggen dat versleuteling niet 
alleen wordt gebruikt voor de vertrouwelijke onderdelen van een applicatie, zoals de inlogpagina, 
maar voor het hele ‘surface area’ van die applicatie. Meestal wordt dit gedaan om klanten gerust te 
stellen en om hackingtools zoals Firesheep een hak te zetten, maar het resultaat is wel dat de SSL-
footprint enorm toeneemt.

Het tweede probleem komt voort uit het uit de gratie raken van 1024-bits sleutels ten gunste van 
2048-bits (en grotere) sleutels. Deze verschuiving sluit aan op voorschriften van het Amerikaanse 
National Institute of Standards and Technology (NIST) en wordt mede ingegeven door plannen van de 
grote browsermakers om na 31 december 2013 geen websites meer te ondersteunen met certificaten 
met een zwakkere sleutel dan 2048-bits. De sterkte van de versleuteling neemt hierdoor exponentieel 
toe, maar de rekenkracht die hiervoor nodig is komt vijfmaal zo hoog te liggen.

http://citrix.nl
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NetScaler-appliances houden met beide trends rekening. NetScaler heeft speciale hardware voor 
SSL-acceleratie met ondersteuning voor zowel 2048- als 4096-bits sleutels. Met NetScaler er is dus 
geen compromis nodig tussen security en gebruikerservaring. Beide zijn namelijk prima.

SSL Performance Demand
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Figuur 3: Met SSL Everywhere wordt de security beter, maar worden zwaardere eisen gesteld aan de performance.

 
Een andere feature die hiermee samenhangt, is versleuteling op basis van policy's. Dit houdt in dat 
NetScaler door de systeembeheerder zo kan worden geconfigureerd dat delen van oudere 
webapplicaties (die oorspronkelijk zonder versleuteling waren, maar nu eigenlijk niet meer zonder 
kunnen) automatisch worden versleuteld.

Voor organisaties die de desbetreffende vorm van cryptografie nodig hebben, kan van NetScaler 
ook een model worden geleverd dat voldoet aan de normen van FIPS 140-2, Level 2.

Sneller SSL-verkeer
Organisaties gebruiken SSL steeds vaker voor het doorgeven van intellectuele eigendom, 
financiële gegevens, persoonsgegevens van medewerkers en andere vertrouwelijke informatie. 
Daarmee wordt ook het beheer van de beveiligingssleutels steeds belangrijker. Organisaties staan 
hier echter niet altijd bij stil.

Het sleutelbeheer moet kijken naar hoe sleutels worden beveiligd tegen directe aanvallen, maar 
ook naar operationele aspecten, zoals het maken van back-ups van sleutels en het herstel ervan bij 
storingen of calamiteiten. Ook compliance is belangrijk: de toegang tot sleutels door 
systeembeheerders moet goed worden beheerd en gemonitord. 

Met de toename van het SSL-verkeer moeten systemen aan beide zijden van de verbinding het 
verkeer kunnen ver- en ontsleutelen, maar er is meer: er is significante rekenkracht nodig voor de 
‘handshake’ en voor de authenticatie van certificaten. Dergelijke taken kunnen de browserclient, 
de webserver en het netwerk trager maken.

http://citrix.nl
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Hoe kunnen organisaties hun sleutels beschermen en de performance van hun applicaties hoog 
houden zonder uitgebreide nieuwe investeringen in hardware en netwerkbandbreedte te moeten 
doen naarmate er meer SSL-verkeer komt en naarmate dat verkeer meer vertrouwelijke gegevens 
bevat voor bedrijfskritische applicaties?

Citrix NetScaler werkt samen met Thales nShield om de security van de cryptografische sleutels te 
verbeteren en de SSL-processing lichter en sneller te maken. Thales nShield beheert grote aantallen 
SSL-sleutels binnen een speciaal afgeschermde omgeving die is gecertificeerd volgens FIPS 140-2 
Level 3. De oplossing van Citrix en Thales samen optimaliseert het SSL-verkeer, beheert de sleutels en 
zorgt ervoor dat gevoelige gegevens niet open en bloot te zien zijn binnen de IT-infrastructuur.

Voor meer informatie over deze integratie: ‘Secure SSL: Fast SSL’.

DNS-security
DNS is een essentiële service in de infrastructuur van het moderne datacenter. Zonder betrouwbare, 
veilige DNS-implementatie komen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke diensten 
en applicaties in gevaar.

NetScaler biedt grootschalige loadbalancing van de interne DNS-servers van een organisatie bij 
gebruik in DNS-proxymodus, maar kan ook worden geconfigureerd om te werken als authoritative 
DNS-server (ADNS) om namen en IP-adressen direct te kunnen omzetten.

Bij beide implementaties staat NetScaler garant voor een betrouwbaar en veilig systeem:

Veiligheid ingebakken in het ontwerp: De DNS-implementatie van NetScaler is van meet af aan 
ontworpen met het oog op veiligheid, niet op basis van de openbronsoftware BIND, en staat dus ook 
niet bloot aan de gevaren die regelmatig in BIND worden ontdekt.

Naleven/afdwingen van RFC: NetScaler valideert het volledige DNS-protocol en dwingt het gebruik 
ervan af, zodat aanvallen met gemanipuleerde DNS-verzoeken of andere vormen van DNS-misbruik 
automatisch worden tegengehouden.

Native beperking van de DNS-snelheid: Om DNS-flood-aanvallen tegen te gaan kunnen policy's 
worden opgesteld om verzoeken te beperken of weg te laten vallen volgens eigen parameters. Deze 
techniek kan worden geïmplementeerd op basis van querytype en/of domeinnaam, een feature die 
het voor organisaties en serviceproviders met meerdere domeinen mogelijk maakt om met aparte 
policy's te werken.

Bescherming tegen cache poisoning met DNSSEC: Response hi-jacking, waarbij hackers vervalste 
gegevens injecteren in een DNS-server, en dus de cache vergiftigen, vormt een groot gevaar. 
Gebruikers worden doorgestuurd naar de site van de hackers en krijgen zo malware op hun computer 
of er wordt op een andere manier geprobeerd om accountgegevens of wachtwoorden te 
achterhalen. NetScaler heeft twee belangrijke instrumenten aan boord om hiertegen te beschermen: 

http://citrix.nl
https://www.citrix.nl/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/secure-ssl-fast-ssl-white-papers.pdf
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• Ingebouwde ondersteuning voor DNSSEC, te implementeren voor zowel ADNS- als proxy-DNS-
configuraties. NetScaler maakt ondertekening van het antwoord mogelijk, zodat de clients de 
authenticiteit en integriteit van het antwoord kunnen controleren. Deze gestandaardiseerde aanpak 
voorkomt vervalste records in de kwetsbare DNS-cache.

• Randomisering van de ID's en de bronpoort van de DNS-transacties maakt het voor een hacker 
moeilijk om de gegevens van een verzoek te veranderen en de DNS-records te besmetten. 

Bescherming tegen aanvallen tegen laag 4
NetScaler beschermt tegen DoS-aanvallen tegen de netwerklaag door ervoor te zorgen dat back-
end-resources pas worden toegewezen op het moment dat een legitieme clientverbinding tot stand 
is gebracht en een geldig verzoek is ontvangen. 

Zo is de verdediging van NetScaler tegen TCP-gebaseerde SYN-floods er voornamelijk op gebaseerd 
dat er pas resources worden toegewezen nadat er een drievoudige TCP-handshake heeft 
plaatsgevonden tussen de client en de NetScaler-appliance. Verder wordt gewerkt met een speciaal 
beveiligde en speciaal op de performance gerichte implementatie van SYN-cookies.

Gebruik van een hardwareplatform en OS-architectuur die miljoenen SYN-pakketten per seconde 
aankunnen, is een extra garantie om ervoor te zorgen dat NetScaler zelf niet bezwijkt onder dergelijke 
aanvallen. 

Andere beveiligingsmechanismen voor de netwerklaag: (a) toegangscontrolelijsten (ACL's) voor laag 3 
en 4, waarmee alleen het noodzakelijke applicatieverkeer kan worden doorgelaten terwijl al het 
overige wordt geblokkeerd, (b) het eerder besproken afknijpen, de bescherming tegen pieken in het 
verkeer en het werken met prioriteiten, en (c) een krachtige, volgens de standaarden werkende TCP/
IP-stack die zo is verbeterd dat:

• verkeer dat niet de juiste vorm heeft en dat een gevaar zou kunnen betekenen voor de 
achterliggende resources, automatisch wordt gedropt;

• verbindings- en hostgegevens (serveradressen en serverpoorten bijvoorbeeld) verborgen kunnen 
worden gehouden voor hackers; 

• de meest uiteenlopende DoS-aanvallen, zoals ICMP flood, pipeline, teardrop, land, fraggle, small/
zero window en zombie connection attacks, automatisch kunnen worden tegengehouden.

AAA voor Application Delivery
Een goede bescherming van de netwerk-, infrastructuur- en applicatielaag is essentieel voor een goed 
beveiligd datacenter. Maar er is meer nodig dan dat. Ook de gebruikerslaag mag niet aan de aandacht 
ontsnappen. NetScaler biedt een uitgebreid pakket AAA-functionaliteit: 

• Authenticatie om de identiteit van de gebruiker te controleren.
• Autorisatie om te controleren en af te dwingen tot welke specifieke resources elke gebruiker 

toegang heeft.
• Auditfuncties om de activiteiten van elke gebruiker gedetailleerd te kunnen bijhouden (bijvoorbeeld 

voor troubleshooting, rapporten of compliance).

De kracht van de NetScaler AAA-oplossing zit niet alleen verscholen in de brede mogelijkheden, zoals 
ondersteuning voor wachtwoordwijzigingen en de grote verscheidenheid aan 
authenticatiemechanismen (bijvoorbeeld lokaal, RADIUS, LDAP, TACACS, certificaten, NTLM/Kerberos 
en SAML/SAML2). Wat belangrijker is, is dat NetScaler deze services kan centraliseren en consolideren 
over de verschillende applicaties heen. De systeembeheerders hoeven niet alles voor elke applicatie 

http://citrix.nl
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apart te implementeren, af te dwingen en te beheren. Ze hebben alles op één plek bij elkaar. Enkele 
voordelen van deze aanpak:

• Betere performance voor de servers: De belasting van de servers kan worden verminderd en de 
applicatieperformance kan worden verbeterd, doordat de AAA-taken niet hoeven te worden 
uitgevoerd door de back-end-resources zelf.

• Meer beveiliging voor oudere applicaties: Oude applicaties zonder native AAA-mogelijkheden 
kunnen alsnog van beveiliging worden voorzien. Ook moderne applicaties profiteren van de extra 
mogelijkheden, zoals betere authenticatie of meer fijnmazige logfuncties, zonder iets te veranderen 
aan de eigenlijke applicatie.

• Een consistente gebruikerservaring: De gebruikerservaring kan homogeen worden gemaakt door 
authenticatiemechanismen, parameters (time-outs bijvoorbeeld) en policy's (bijvoorbeeld voor de 
afhandeling van mislukte pogingen) te standaardiseren voor verschillende applicaties tegelijk. 

• Single Sign-On (SSO): Gebruikers hoeven maar één keer in te loggen. Ze worden door NetScaler 
volledig transparant ingelogd bij alle resources binnen een gegeven domein.

• Betere security: Er bestaan tal van mogelijkheden om de security aan te scherpen, zoals multi-factor 
of secundaire authenticatiemechanismen, veilig uitloggen (met een automatische time-out van 
authenticatiecookies) of het afdwingen van consistente policy's voor verschillende gebruikers en/of 
resources. 

• Eenvoudiger ontwerp van de security: Wanneer de AAA-services maar op één plek worden 
geïmplementeerd en beheerd (en dus niet op tientallen of honderden verschillende plaatsen), 
betekent dit een aanzienlijke stroomlijning van de administratie en worden veel fouten voorkomen. 

Een complete Security Fabric met NetScaler partnerproducten
De waarde van NetScaler als oplossing voor datacentersecurity wordt extra uitgebreid met een 
uitgebreid geheel aan partnerproducten. Enkele voorbeelden hiervan:

• Rapportage en analyse: NetScaler AppFlow® is gebaseerd op de standaarden en breidt de door IPFIX 
(de IETF-standaard voor NetFlow) vastgelegde TCP-informatie uit met gegevens van elke 
netwerkstroom uit de applicatielaag. AppFlow werkt volledig op de achtergrond. Speciale taps, agents 
of extra devices zijn niet meer nodig. Met de bestaande NetScaler-infrastructuur kan volledig duidelijk 
worden gemaakt wie welke resources gebruikt, wanneer en in welke mate. Splunk is een Citrix Ready® 
Partner die AppFlow-data gebruikt in Splunk for NetScaler with AppFlow en daarmee analyses en 
rapporten mogelijk maakt van allerlei security-gerelateerde zaken, zoals events met betrekking tot het 
SSL VPN en de applicatiefirewall, schending van policy's en resources die worden aangevallen.

• Security Information and Event Management (SIEM): NetScaler AppFirewall™ ondersteunt ook het 
Common Event Format (CEF) en syslog om gegevens te kunnen doorsturen naar andere oplossingen. 
Eén bekende toepassing is de verwerking van NetScaler-event- en -loggegevens door SIEM-platforms 
als HP ArcSight en RSA enVision in het kader van operationele beveiliging en 
compliance-management.

• Vulnerability management: HailStorm en ClickToSecure van Citrix Ready Partner Cenzic worden 
gebruikt voor het dynamisch blackboxtesten van websites en het genereren van informatie over de 
kwetsbaarheid van die websites. In dit geval heeft de samenwerking ervoor gezorgd dat de resultaten 
van de Cenzic-scan gemakkelijker kunnen worden geïmporteerd in de NetScaler Application Firewall 
voor het configureren van beveiligingsregels voor de specifieke zwakke plekken die in de applicaties en 
services aan het licht zijn gekomen. 

http://citrix.nl
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Enkele andere representatieve partners en hun technologieën zijn: RSA (Adaptive Authentication), 
Qualys (vulnerability management), Sourcefire (IPS en real-time network awareness), TrendMicro 
(AV en websecurity) en Venafi (beheer van sleutels/certificaten). Kort gezegd zijn het deze en tal 
van andere oplossingen van partners die het voor grotere organisaties mogelijk maken om de 
basis die met NetScaler wordt gelegd verder uit te breiden tot een coherent geheel voor 
datacentersecurity.

Tot slot
NetScaler biedt meer dan alleen security in het datacenter. NetScaler bezorgt organisaties 
concrete waarde door ervoor te zorgen dat applicaties altijd beschikbaar, geoptimaliseerd en veilig 
zijn, en door organisaties zichtbaarheid en rapportagemogelijkheden te bieden met het oog op 
compliance en handhaving van het serviceniveau. 

Organisaties die voor de taak staan hun datacenter zwaarder te beveiligen maar hun budget 
alleen maar zien krimpen, moeten meer doen met minder middelen. Citrix NetScaler, de beste 
Application Delivery Controller (ADC) voor enterprise-cloudnetwerken, is dan de ideale oplossing. 
NetScaler biedt diverse vormen van beveiliging voor de applicatie-, netwerk- en gebruikerslaag in 
combinatie met een rijk ecosysteem aan partnerproducten. Met NetScaler kan de moderne 
organisatie haar bestaande infrastructuur optimaal benutten en een betrouwbare, rendabele basis 
creëren voor datacentersecurity van de volgende generatie.
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