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Security Monitoring Program
De afgelopen jaren kende het IT-landschap heel wat veranderingen.
Veel businessgerelateerde applicaties werden webapplicaties,
verhuisden naar de cloud of worden “As a Service” afgenomen. Social
Media is een vast onderdeel geworden van de huidige bedrijfscultuur.
Werknemers werken flexibel in het concept van “any place, any time,
any device”. Deze wijzigingen hebben ook de vorm, de aard, de hoeveelheid en de drijfveer van digitale dreigingen drastisch beïnvloed.
Wordt ook uw IT-omgeving geconfronteerd met deze nieuwe securityuitdagingen? Is de security-strategie in uw organisatie en de daaraan
verbonden toolset voldoende mee geëvolueerd om hierop veilig en correct in te spelen? Het Realdolmen Security Monitoring Program bezorgt
u een antwoord.

THREAT ANALYSE:
• Zijn de gebruikte webapplicaties legitiem of zijn er risico’s
aan verbonden?
• Worden er regelmatig gekende malware sites bezocht?
• Bevinden er zich door Botnet / Command & Control
Center geïnfecteerde machines in uw netwerk?
• Welke systemen hebben gedurende de testperiode
malware gedownload?
• Worden er pogingen tot het aanvallen van computersystemen of het binnendringen in het netwerk
gedetecteerd?

WERKWIJZE
•

Bij aanvang van het Security Monitoring Program plaatst
een Realdolmen Security Consultant in overleg met uw
IT-afdeling de nodige monitoringtools. Realdolmen zorgt
voor de nodige apparatuur. We gebruiken hiervoor Checkpoint Next Generation Firewall-technologie. CheckPoint
is een best of breed security vendor, en positioneert zich
reeds jaren als Leader in het Gartner Magic Quadrant voor
Enterprise Network Firewalls.

PRODUCTIVITEIT:
• Wat zijn de meest bezochte websites?
• Wat zijn de populairste internetapplicaties?
• Tot welke categorieën behoren de geconsulteerde
websites en internetapplicaties?

•

De hele operatie is transparant voor uw infrastructuur en
de eindgebruikers. Er is dus geen maintenance window
vereist. Het enige wat u als klant ter beschikking stelt,
is een zogeheten “mirror” of “span “ poort op uw
netwerkinfrastructuur.

BANDBREEDTE:
• Welke internetactiviteiten verbruiken de meeste
bandbreedte?
• Hoe groot is het verbruik van Social Media?
• Wordt er gebruik gemaakt van streaming media, peerto-peer clients en andere applicaties die bandbreedte
opslorpen?

•

Na de installatie wordt het internetverkeer gemonitord
tijdens een periode van 2 weken. Na deze periode worden
de resultaten van de monitoring gepresenteerd door de
Realdolmen Security Consultant.

WAT BIEDT REALDOLMEN U?
UW OMGEVING ONDER DE LOEP
Tijdens dit monitoring program wordt het internetverkeer in uw
organisatie gedurende twee weken onder de loep genomen. U
krijgt een duidelijk beeld van de impact van het internetgebruik
op het gebied van:

Kostprijs:

1 495 EUR, excl. BTW

DELIVERABLES

•
•
•
•

Installatie van de apparatuur
Een uitgebreid securityrapport met executive summary
Presentatie waarin dit rapport wordt toegelicht
Uitbouw en clean-up van de apparatuur.
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Het proces van verbeteren
in een ICT-omgeving stopt
nooit. De eis naar kwaliteit
van uw organisatie en processen wordt alsmaar hoger.
Maar verbeteren kost tijd
en zeer specifieke kennis.
Om ervoor te zorgen dat
kwaliteit betaalbaar blijft,
stellen we specialisten ter
beschikking die samen met
u naar een goede oplossing
zoeken. In onze visie neemt
de opdrachtgever een centrale plaats in. U wordt nauw
betrokken in deze planfase
zodat uw verwachtingen ook
worden ingevuld.

Realdolmen zal tijdens deze opdracht de volgende zaken opleveren:

R.E.:: NV Realdolmen SA, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.

CONSULTANCY
SERVICES

MEER WETEN?
Mail naar
info@realdolmen.com of
contacteer uw account
manager.
U kan ook online reserveren
op www.realdolmen.com.
Wij contacteren u zo snel
mogelijk.

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

