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Introductie
‘Het is belangrijk dat de
organisatie voldoende
informatie heeft’

We worden steeds meer afhankelijk van IT. De impact van cybercriminaliteit op de beschikbaarheid van infrastructuren, de integriteit van systemen
en de vertrouwelijkheid van informatie is ongekend groot. Voor organisaties
wordt het dan ook steeds belangrijker dat ze inzichtelijk hebben wat er
gebeurt in hun IT omgeving met betrekking tot cybersecurity. Het is
niet voor niets dat de overheid met een versterkte privacy wetgeving
– de Wet Meldplicht Datalekken – en de aankomende EU verordening op
de gegevensbescherming, organisaties met steeds meer nadruk verplicht om
passende organisatorische en technische maatregelen te treffen. Dit vraagt
een voortdurende inspanning op bestuurs-, management- en uitvoerend
niveau.
Op basis van de veel toegepaste ISO 27001 e.v. normen moet de organisatie onder andere een ISMS
(Information Security Management System), een beleidscyclus en samenhangende processen en procedures op strategisch, tactisch en operationeel niveau onderhouden. Om ‘auditable’ te zijn en de vereiste
‘Plan, Do, Check, Act’ cyclus beter in te kunnen vullen is het belangrijk dat de organisatie voldoende
informatie heeft over de beveiligingsstatus en effectiviteit van de genomen maatregelen. Dat lukt echter
niet als een groot deel van de relevante gebeurtenissen onbekend blijft.

Meetbare effectiviteit van security maatregelen?
Voor wat betreft de technieken die hier bij kunnen ondersteunen zijn een aantal zaken belangrijk.
Enerzijds moet uw organisatie voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen,
anderzijds dient ook aangetoond te kunnen worden dat deze maatregelen werken. Heeft uw organisatie inzicht in wettelijke verplichtingen als het gaat om informatiebeveiliging van persoonsgegevens? De meeste organisaties hebben een firewall maar kijken bijvoorbeeld niet of nauwelijks naar
de logs en alarmen, wat in essentie één van de mogelijke technische maatregelen is. En volstaat een
firewall eigenlijk wel, of is het ook verstandig te kijken naar mogelijke security incidenten die door
verschillende andere systemen gesignaleerd kunnen worden? Het bekijken, beoordelen, analyseren
en archiveren van deze geconsolideerde informatie vormt een goede basis van uw operationele
security beheer. Organisaties kiezen er vaak voor om een dergelijke beheer- en signaleringsfunctie
uit te besteden aan een commercieel Security Operations Center (SOC).
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Relevante informatie wordt inzichtelijk gemaakt
Of bepaalt u liever zelf of uw organisatie de analyse en opvolging van relevante security incidenten
zelf uitvoert of uitbesteed? Met de SIEM-oplossing van Axians maken wij het mogelijk om in een
aantal stappen uw inzicht met betrekking tot security incidenten in uw infrastructuur te verbeteren en uit te breiden naar een passend niveau. SIEM staat voor Security Information and Event
Management. Een SIEM verzamelt, correleert en signaleert. Zodra een goede security baseline is

‘Veel organisaties
kijken niet of
nauwelijks naar
logs en alarmen
van firewalls’
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ingeregeld ziet u, onder normale omstandigheden, direct welke informatie uit de infrastructuur
voorbij komt. Vervolgens kan deze informatie gefilterd worden en blijven alleen de verdachte
zaken die aanleiding zijn voor verder onderzoek en eventuele actie over. Dit zorgt voor een
helder overzicht. Wat relevant is bepaalt u zelf, waarbij u wordt ondersteund door de toegevoegde
intelligentie en middelen voor interne en externe correlatie van informatie uit uw infrastructuur.
Uiteindelijk kunt u er voor kiezen relevante security incidenten zelf te analyseren en opvolgen, of
deze uit te besteden aan het SOC van Axians. In de basis ziet u altijd wat er gebeurt, heeft u uw
eigen informatie dashboard en wordt noodzakelijke informatie in logs opgeslagen en bewaard op
uw eigen infrastructuur. Met SIEM maken we de relevante security informatie van uw organisatie
in de volgende vier stappen inzichtelijk:
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Stap 1
Set-up in techniek en informatie
bepalen
‘Capaciteit en
events per seconde’

Een goed begin is het halve werk. Daarom maken we een inschatting van
de hoeveelheid relevante informatie voor security doeleinden die verwacht
kan worden uit uw omgeving. Dit is afhankelijk van de architectuur en
infrastructuur, de toegepaste technologie en het totaal aantal systemen.
Vaak is het verstandig om klein te beginnen en te kijken hoeveel componenten (assets) er in het netwerk zijn die security informatie opleveren
en gemonitord dienen te worden. We starten meestal met een virtuele
appliance met “All-in-One” licentie van Alien Vault. De licenties zijn vanaf
25 assets in een aantal stappen verder uit te breiden naar een volledig
gedistribueerd model. Daarbij zorgt uw organisatie zelf voor een VM met
voldoende CPU en storage. Indien gewenst kan met een Switch-port
Analyzer (SPAN) koppeling de Network Intrusion Detection (NIDS) functie
worden aangestuurd. Heeft u deze niet, dan kunnen we ook een fysieke
inrichting verzorgen.
Uw ICT-omgeving is niet afhankelijk van uw All-in-One oplossing infrastructuur en daarom niet redundant uitgevoerd. De oplossing kent een praktische beperking tot 1000 events per seconde. Produceert
uw omgeving nu of in de toekomst meer dan 1000 events per seconde of is SIEM wel een kritisch
proces, dan kan de oplossing uitgebreid worden met meerdere loggers en scanners tot een volledig

‘Bedreigingen worden
geïndexeerd op basis van
de actuele configuratie
in uw infrastructuur’

schaalbare architectuur. Axians kan u middels een Events per Second (EPS) calculatie helpen om een
indicatie te krijgen over de te verwachten hoeveelheid security events.
Naast het verzamelen van log informatie heeft de All-in-One oplossing een vulnerability scanner (intern)
en Network Intrusion Detection (NIDS) aan boord. Zodat de gevonden incidenten en bedreigingen in
de juiste context geplaatst kunnen worden met betrekking tot dreigingsniveau, risk appetite en impact.
Hiervoor gebruikt de All-in-One oplossing tevens externe correlatie informatie via NCSC, CERT, OTX en
GeoIP. De bedreigingen worden geïndexeerd op basis van de actuele configuratie in uw infrastructuur.
Zodra wij de organisatorische en technische behoeften van uw organisatie hebben bepaald, bespreken
we met u welke informatiebronnen gekoppeld dienen te worden aan het SIEM. Uiteraard zijn dit de
meest voor de hand liggende security componenten zoals de (NextGen) Firewall, Active Directory en
Network Access Control. Maar bijvoorbeeld ook de informatie uit systemen van uw kritische (cloud)
applicaties en processen. Als u een virtuele, geconsolideerde server en storage infrastructuur heeft
dan ligt het voor de hand dat ook daar relevante informatie uit wordt gelezen. Daarnaast genereren wij
graag een overzicht van het netwerkverkeer achter de firewall, voor het aansturen van de IDS-functie.
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Stap 2
Definiëren security baseline
en implementatie
Nadat de technische basis en de benodigde informatiebronnen zijn bepaald gaan we over tot de implementatie van het geheel. Uw organisatie
voorziet Axians van de technische infrastructuur zoals servers, storage en
netwerkconfiguratie waarna wij u de software leveren en de centrale
omgeving installeren. Gezamenlijk worden de systemen gekoppeld en
starten we met het verzamelen van de log gegevens en het analyseren van
het netwerk verkeer (IDS-functie). Onderdeel is een vulnerability scanner
die optioneel uw infrastructuur scant op bekende kwetsbaarheden.
Deze scan is non-destructive en heeft normaliter geen impact op uw
operationele beschikbaarheid. De gevonden resultaten worden aan uw
organisatie gerapporteerd en als input gebruikt tijdens de evaluatie van de
security baseline.

‘Gezamenlijk worden de
systemen gekoppeld
en starten we met het
verzamelen van gegevens
en het analyseren van
het netwerk verkeer’
Axians blijft het systeem via een veilige internetverbinding vanuit een Federation Server volgen. Dit
houdt in dat wij op afgestemde tijden het functioneren van uw systeem evalueren en indien gewenst
verder optimaliseren, zodat u regelmatig via het dashboard van informatie wordt voorzien. Op basis van
uw voorkeur ontvangt u deze informatie en rapportages per dag, week of maand.
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Stap 3
Security incidenten en
rapportages evalueren

‘We bespreken
welke prioriteiten de
gevonden kwetsbaarheden hebben in relatie
tot de security risico’s
van uw organisatie’
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Na drie maanden krijgt u steeds meer inzicht in de informatie uit uw
omgeving. De gegenereerde security alarmen en de detectie van daarmee
gecorreleerd verdacht gedrag (Open Threat Exchange) worden steeds inzichtelijker en relevanter. Wij bespreken dit met u zodat inzichtelijk wordt
wat het verder optimaliseren en uitbreiden van de security informatie uw
organisatie op kan leveren. Besloten kan worden om informatiebronnen
toe te voegen, zodat bijvoorbeeld geprivilegieerde accounts, ongewone
handelingen en mogelijke andere bedreigingen inzichtelijk worden gemaakt. We bespreken welke prioriteiten de gevonden kwetsbaarheden
hebben in relatie tot de security risico’s van uw organisatie. Uw inbreng
levert eveneens waardevolle input tijdens de evaluatie.
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Stap 4
Outsourcing naar
Security Operations Center
Op basis van de actuele of geactualiseerde security baseline (er is geen
organisatie die exact dezelfde heeft), kunt u een inschatting maken of het
wenselijk is om security incidenten zelf te analyseren en opvolgen of (gedeeltelijk) uit te besteden. Het is waarschijnlijk dat een grote hoeveelheid
potentiële incidenten wordt gedetecteerd, waarbij het van belang is dat
de écht relevante security incidenten daar uit worden gefilterd. Door deze
verder te analyseren is uw organisatie in staat de bedreiging te onderkennen en indien nodig opvolging te geven zodat een actieve aanval, of een
mogelijke acute bedreiging, tijdig wordt aangepakt.
Het systeem voorziet in uitgebreide logging functionaliteit zodat u later, bijvoorbeeld voor forensische
activiteiten, de informatie over handelingen door een bepaalde medewerker of van een bepaalde asset
terug kunt zoeken en rapporteren. Op deze wijze wordt uw organisatie ondersteund in het aantoonbaar maken van de effectiviteit van maatregelen als het gaat om de Wet Meldplicht Datalekken en de
toekomstige Europese Privacy wetgeving. Een SIEM kan ook het opvragen van dergelijke informatie
reguleren ter bescherming van de privacy van de gebruiker.

Security Intelligence
SIEM Event Correlation
Incident Response

USM
PRODUCT
CAPABILITIES

Asset Discovery
Active Network Scanning
Passive Network Monitoring
Asset Inventory
Host-based Software Inventory

POWERED BY AV LABS
THREAT INTELLIGENCE

Behavioral Monitoring
Log Collection
Netflow Analyses
Sevice Availibility Monitoring

Vulnerability Assessment
Continuous Vulnerability Monitoring
Authenticated / Unauthenticated Active Scanning

Threat Detection
Network IDS
Host IDS
Wireless IDS
File Integrity Monitoring (FIM)
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Overzicht van de technische specificaties
De SIEM-oplossing van Axians is gebaseerd op de technologie van Alien Vault. Alien Vault wordt door
Gartner gezien als dé visionair op het gebied van Unified Security Management. Het systeem bestaat
uit vijf primaire functies die optimaal samenwerken om een zo goed mogelijk beeld te geven van uw
omgeving op het gebied van cybersecurity.
We gaan er van uit dat er in uw omgeving voldoende virtuele capaciteit aanwezig is in compute en storage. Afhankelijk van de eisen en wensen van uw organisatie kan de storage behoefte echter groot zijn.
Wanneer ook de compliance eisen worden meegenomen zal u, vanwege de ruimere periode waarvan
gegevens worden opgeslagen, al snel moeten rekenen in GigaBytes per dag.
Het product kan op verschillende manieren worden opgebouwd en samengesteld en wordt door Axians
als dienst beschikbaar gesteld.
USM ALL-IN-ONE

Device Performance
Max Assets
Max Data Collection (eps)
Max Data Correlation (eps)
IDS Throughput (Mbps)

AIO Standard
AIO AIO AIO
25A 75A 150A Sensor disabled
25

75

2,500
2,500
-

150

1,000
1,000
100

USM STANDARD

AIO Standard
Sensor enabled

Remote
Sensor

1,000
1,000
100

500
100

Server

Logger

Sensor

5,000
-

15,000
-

2,500
1,000

Om de gewenste capaciteit te kunnen verwerken adviseren wij te starten met de All-in-One standaard
en deze naar behoeven uit te breiden.
In onderstaande tabel ziet u de technische vereisten van de virtuele omgeving. Wij adviseren u graag
over de te verwachten storage behoefte.
All-in-One
1TB

500GB

Standard
Server

Powered by Intel® or equivalent 2x Intel Xeon E5620
16(82)
Virtual Cores
RAM (GB)
16
24
1.0
0.5
1.2
Disk Size (TB)

Standard
Logger

Standard
Sensor

Remote Sensor
1TB

250GB

1x Intel Xeon E5620

2x Intel Xeon E3-1120 v2

8

4

24

8

1.8

1.2

1.0

0.25

Het systeem draait op uw locatie maar is op afstand via een beveiligde verbinding gekoppeld met onze
Federation Server, zodat wij er voor kunnen zorgen dat het technisch blijft functioneren. Daarnaast geeft
dit ons de mogelijkheid om op vaste tijden mee te kijken ter voorbereiding op de evaluatiesessies en
rapportages.
Bent u benieuwd hoe de SIEM-oplossing van Axians uw inzicht met betrekking tot security incidenten in uw infrastructuur kan verbeteren en uitbreiden naar een passend niveau?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie via security@axians.com.
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