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VEILIG IN DE CLOUD:
EEN NIEUWE
MINDSET
Traditionele security oplossingen bieden beveiliging door een IT-omgeving van
de buitenwereld af te schermen, bijvoorbeeld met behulp van firewalls en VPNtunnels. Een dergelijke beveiliging wordt dan ook vaak vergeleken met die van een
kasteel: een bolwerk met één sterk bewaakte ingang, omringd door een diepe
slotgracht. Maar de tijden waarin dit succesvol was, zijn nu voorbij, omdat deze
aanpak niet meer voldoet in een cloud wereld. De cloud is namelijk 24 uur per dag, 7
dagen per week via het publieke internet te benaderen.
De security van deze omgevingen dient secure-by-design geïmplementeerd te worden,
waarbij we vijf lagen onderscheiden: identiteiten, endpoints (devices), applicaties, data én
natuurlijk de infrastructuur.
In deze whitepaper lees je hoe een dergelijke moderne en zeer noodzakelijke cloud security
aanpak eruitziet. Deze informatie is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en expertise,
welke ook worden erkend door Microsoft.

DE VIJF LAGEN VAN CLOUD SECURITY
De vijf lagen waarop je je cloud omgeving dient te beveiligen:

1. IDENTITEIT
Maatregelen om zeker te weten dat je de juiste gebruiker voor je hebt, zonder dat de
gebruiker hiervan hinder ondervindt. Zo zijn wachtwoorden tegenwoordig een zwakke vorm
van beveiliging, dus passwordless is de toekomst.

2. ENDPOINTS & DEVICES
Moderne beveiliging van devices, omgevingen en workloads die verbinding maken met de
cloud. Dit gebeurt met behulp van krachtige en intelligente Machine Learning modellen die
op de achtergrond draaien en de gebruikers veilig houden, zelfs wanneer er sprake is van zeer
recente en nog onbekende uitbraken (zogenaamde ‘zero-days’).
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3. APPLICATIES
Scheiden van zakelijke en privé applicaties en beperking van applicatietoegang voor
specifieke gebruikers op bepaalde locaties. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat
bepaalde data niet in een privé dropbox geplaatst mogen worden en dat bedrijfsapplicaties
die privacygevoelige informatie bevatten, niet geopend mogen worden in het buitenland.

4. DATA
Beveiliging die met de data zelf ‘meereist’, in plaats van beveiliging van de toegang tot
de omgevingen waarmee de data bekeken en verstuurd worden. Een voorbeeld is de
automatische classificatie van data op basis van specifieke kenmerken, zoals BSN-nummer
of bankrekeninggegevens. Op basis van deze classificatie kan dan automatische encryptie &
Data Loss Prevention (DLP) toegepast worden, waardoor deze documenten niet zomaar door
derden geopend of per mail verstuurd kunnen worden.

5. INFRASTRUCTUUR
Bijna elke organisatie heeft wel bedrijfsapplicaties die benaderd worden vanaf gehoste
werkplekken. Deze bedrijfsapplicaties worden vaak weer gehost in een datacenter, dat
on-premises of in de cloud staat. Deze infrastructuur wordt steeds vaker ontsloten via
het publieke internet en dient voorzien te worden van moderne endpoint beveiliging. Een
dergelijke infrastructuur moet “secure-by-design” ingericht worden, zodat servers niet langer
via een extern bureaublad voortdurend openstaan voor de buitenwereld.
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