
HOE VEILIG DENKT U DAT UW  
GEGEVENS ZIJN?

Zich niet veilig voelen is het beste uitgangspunt om de 
veiligheid van gegevens te waarborgen: ga ervan uit dat 
ze binnen kunnen. Assume breach en focus u op het 
beschermen van bronnen zodra ze binnen zijn. U accepteert 
geen nederlaag door op deze manier te denken – het maakt 
gewoon deel uit van uw strategie.

U moet dus ernstig nadenken over bronbescherming binnen 
uw organisatie. Uw databases met al hun waardevolle 
gegevens moeten zeker hoog op de prioriteitenlijst prijken.

Microsoft SQL Server heeft meer dan 20 beveiligings-
instellingen om te configureren. Niet één daarvan is echter 
out-of-the-box! Configureert u SSL, SQL Audit en Kerberos? 
Schermt u uw instance af? Is Transparent Data Encryption 
reeds de norm binnen het bedrijf? 

Gewoon wat instellingen configureren volstaat niet. Het 
implementeren van ‘best practices’ op het gebied van 
beveiliging veronderstelt een evaluatie van de huidige mindset 
met betrekking tot beveiliging.

STEL UZELF DEZE VRAGEN
Dit zijn enkele van de vele vragen die u zichzelf dient te stellen 
met betrekking tot uw eigen omgeving:

HOEVEEL LOGINS MET IDENTIEKE WACHTWOORDEN 
HEBT U?  
Dictionary attacks proberen meestal eerst een login met 
identiek wachtwoord. Legt u een wachtwoordbeleid op voor 
alle logins? Of kunnen we die SQL-logins gewoon achterwege 
laten?

BESEFT U DAT ZONDER SSL-VERSLEUTELING ELK 
PAKKETJE GEGEVENS ALS PLAIN TEKST OVER HET 
NETWERK GAAT? 
In dat geval zijn de gegevens leesbaar voor iedereen die erin 
slaagt het netwerkverkeer te onderscheppen. En realiseert u 
zich dat u zonder SSL ook kwetsbaar bent voor Man-in-the-
Middle-aanvallen?

HOEVEEL SYSADMINS HEBT U?  
Zijn deze accounts echt nodig? Wist u dat een sysadmin 
toegang heeft tot alle databases op de server? 

HOEVEEL MENSEN HEBBEN WINDOWS-TOEGANG TOT 
UW SQL SERVER?  
Zij kunnen de SQL-databasebestanden gewoon kopiëren en 
ze aan een andere SQL-server koppelen om de inhoud te 
lezen.

SQL SERVER 
SECURITY ASSESSMENT

Iedereen herinnert zich Wannacry en NotPetya en de impact die zij hadden op tal van bedrijven. In tijden van ransomware en cyberaanvallen moet 
het beveiligen van gegevens een topprioriteit zijn. Wist u ook dat, door een simpele misconfiguratie, de kiezerslijsten met gegevens van zo’n 198 
miljoen Amerikaanse kiezers openbaar toegankelijk waren? Bekende bedrijven zoals LinkedIn, Uber, Yahoo, het Rode Kruis, Snapchat en vele 
anderen vonden hun gegevens op straat … Wat hadden al deze datalekken gemeen? Hackers kregen toegang tot de database, terwijl al deze 
bedrijven dachten dat ze het nodige hadden gedaan om ongewenste bezoekers buiten hun netwerk te houden. 



IS ER ENIGE VORM VAN AUDITING BINNEN UW BEDRIJF 
ZODAT U KUNT ACHTERHALEN WAT ER ECHT IS 
GEBEURD?  
Hebt u enig idee wie uw gegevens update, invoegt en 
verwijdert? Wie maakt nieuwe databases aan? Wie voegt 
logins toe aan het systeem?  

IS UW DATABASESERVER BEREIKBAAR VANAF HET 
INTERNET?  
Dat maakt hem tot een potentieel doelwit voor kwaadaardige 
aanvallen. Hebt u al andere opties overwogen zoals een 
Service Bus of API voor communicatie met de buitenwereld? 

BESCHIKT U OVER EEN INVENTARIS VAN WIE TOEGANG 
HEEFT TOT GEGEVENS MET BEHULP VAN SQL 
MANAGEMENT STUDIO?  
Is het nodig dat al deze personen toegang hebben tot de 
gegevens? Wist u dat u gevoelige gegevens kunt maskeren 
met SQL Server, zodat een beheerder zijn taken gewoon 
verder kan uitvoeren zonder dat de gevoelige gegevens 
worden weergegeven?

BESCHIKT U OVER MIDDELEN OM ABNORMALE 
ACTIVITEIT TE DETECTEREN?  
Wist u dat de nieuwste versies van SQL Server kunnen worden 
ingezet voor dreigingsdetectie? U ontvangt waarschuwingen 
wanneer er abnormale activiteit wordt gedetecteerd ten 
aanzien van uw database. Dat geeft volledig inzicht in wat er 
op dat eigenste moment met uw gegevens aan het gebeuren 
is, en u kunt ook onmiddellijk actie ondernemen.

WAT BIEDEN WIJ AAN?

Realdolmen is uw gids op het traject naar een veiligere SQL 
Server-infrastructuur. Samen zoeken we uit hoe we uw huidige 
SQL Server-omgeving kunnen transformeren naar een niveau 
van beveiliging dat bestand is tegen de aanvalsrisico’s van 
vandaag.

Tijdens een 2 dagen durende evaluatie (per instance) leggen 
we uw risico’s en kwetsbaarheden bloot. We formuleren 
aanbevelingen, schatten de impact op uw situatie in en 
definiëren de inspanningen en aanpak die nodig zijn voor een 
veilige SQL Server-infrastructuur.

WAT ZIT ER VOOR U IN?

• Uw gegevens zijn veilig, zowel in rust als in beweging.

• Het attack surface van uw gegevens wordt zo klein mo-
gelijk gemaakt.

• Elke actie op uw gegevens wordt gecontroleerd en is 
traceerbaar.

• U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer uw 
gegevens onregelmatige bewerkingen ondergaan, op het 
eigenste moment.

• Compliancy met GDPR vergt minder inspanningen van uw 
IT-afdeling.

• U voorkomt dat u de volgende organisatie bent die zijn 
gegevens op straat vindt. 
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd in dit aanbod of andere diensten 
die Realdolmen u kan bieden? Neem contact met ons op 
via info@realdolmen.com voor meer informatie. 


