
Het nieuwe 
netwerktijdperk:
veilig, compliant en 
beheersbaar

Hoe zorg je ervoor dat 
jouw netwerk klaar is 
voor de toekomst?  



Elke medaille heeft een 
keerzijde
Netwerken zijn vandaag de dag niet alleen 
gericht op het device, maar op devices, 
platformen en applicaties. In het nieuwe 
tijdperk van IT-netwerken zijn bedrijven en 
organisaties 24/7 online en beschikbaar. Ook 
trends zoals IoT, BYOD, mobiel werken ¬– 
thuis, bij de klant of onderweg –, worden meer 
dan ooit geïmplementeerd in uiteenlopende 
sectoren en werpen intussen hun vruchten af. 

Toch heeft elke medaille ook een keerzijde. 
De toename van verbonden devices en de 
digitalisering stelt bedrijven en organisaties 

namelijk voor grote uitdagingen op het gebied 
van veiligheid, inzicht en compliancy. DoS-
aanvallen via Internet of Things-apparaten, 
phishing of intrusion aanvallen zijn vaak 
te wijten aan een zwakke beveiliging van 
het netwerk en een tekort aan aandacht 
voor details. Daarnaast wordt het beheer, 
onderhoud en uitbouwen van een 
netwerkomgevingen steeds complexer, want 
elke fout – hoe klein die mag zijn – kan grote 
gevolgen hebben. De vraag die voor veel 
bedrijven en organisaties actueler is dan ooit, 
luidt dan ook als volgt: 

Om een antwoord op dit complex vraagstuk 
te vormen, bundelden de experts van Switch 
IT Solutions hun kennis en ervaring op dit 

terrein. In drie stappen leggen we je uit hoe je 
jouw netwerk veilig, compliant en beheersbaar 
houdt. 

Hoe kan je een netwerkomgeving garanderen die volledig 
veilig, compliant én beheersbaar is?

 1 Ga aan de slag met een strikt toegangsbeleid

 2 Wie heeft toegang tot welke data? 

 3 Hoe alles beheersbaar houden?

IN DEZE WHITEPAPER: 
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In deze whitepaper formuleren we 
een antwoord op deze vragen:

  Hoe kan je de toegang tot een 
netwerk controleren?

  Hoe zorg je voor voldoende 
beveiliging van je gevoelige data?

  Hoe maak je je netwerk volledig 
compliant met de meest recente 
wetgeving?

  Hoe zorg je ervoor dat alleen 
bevoegden toegang krijgen tot 
gevoelige data?

  Hoe vereenvoudig je het beheer 
van een complexe IT-omgeving?
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Tegenwoordig zijn bedrijven en organisaties 
genoodzaakt om steeds complexere IT-
infrastructuren te bouwen, want meer 
mensen, apparaten en applicaties hebben 
toegang nodig tot het netwerk. Je wilt toch 
niet dat inloggegevens in verkeerde handen 
terechtkomen of dat de verkeerde persoon 
toegang krijgt tot bedrijfskritische informatie? 

Om grip te krijgen op je netwerk is het 
belangrijk om te investeren in geavanceerde 
veiligheidsoplossingen. Een goede Network 
Access Control-oplossing, die streeft naar de 
integratie en uniformering van technologieën 
voor de beveiliging van end-points in het 
netwerk, speelt een sleutelrol in een effectieve 
beveiliging van jouw netwerkomgeving. 

Een netwerkomgeving moet: 

 Altijd beschikbaar en veilig zijn

 Vlekkeloze connectiviteit garanderen

 Voldoen aan de groeiende vraag naar bandbreedte

 Bedrijfsgegevens beveiligen en inzicht geven

 Eenvoudig toegang verlenen

 Makkelijk te beheren zijn

 1  Ga aan de slag met een 
strikt toegangsbeleid
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Network Access Control of kortweg NAC heeft 
als doel controle te bieden over de toegang 
tot, en het gebruik van een netwerk op basis 
van beleid. Concreet controleert NAC het 
end-point van de gebruiker om te bepalen of 
netwerktoegang is toegestaan (pre-admission) 
en houdt het controle over waar gebruikers 
en apparaten op een netwerk kunnen gaan 

en wat ze daar precies kunnen doen (post-
admission). Een van de belangrijkste functies 
van NAC-oplossingen is het voorkomen 
dat end-points die niet uitgerust zijn met 
antivirusprogramma’s of de juiste patches, via 
het netwerk toch toegang krijgen tot andere 
systemen en daardoor kruisbesmetting met 
malware veroorzaken.

Apparaten die verbinding proberen te maken 
met het netwerk, worden eerst geblokkeerd. 
Het apparaat kan op dat moment geen contact 
maken met de servers en systemen van het 

bedrijfsnetwerk. Enkel en alleen wanneer het 
apparaat voldoet aan voorwaarden die de 
organisatie vooraf definieert, wordt de toegang 
verschaft. 

Als je jouw netwerk optimaal wil beveiligen 
en inzicht wil krijgen in wat er zich afspeelt, 
is eenmalige gecontroleerde toegang 
niet voldoende. Real-time monitoring 
van connected devices en gebruikers is 
noodzakelijk, want alleen zo kan afwijkend 
gedrag meteen worden gedecteerd. Aruba 
ClearPass klaart die klus voor jou.

Met ClearPass krijgen alleen geverifieerde, 
geautoriseerde devices toegang. Ook kan je 
eenvoudig en veilig BYOD faciliteren op het 
draadloze en/of bekabelde netwerk. En daar 
blijft het niet bij. Medewerkers, aannemers, 
partners, … kunnen ook automatisch toegang 
verleend worden. Hoe dat in z’n werk gaat? Het 

besturingssysteem van het apparaat wordt aan 
de hand van Artificial Intelligence gedetecteerd 
en de gebruiker krijgt de mogelijkheid om het 
apparaat zelf te configureren. Zo ontstaat een 
gestroomlijnde workflow die IT-medewerkers 
in staat stelt om noodzakelijke processen 
succesvol uit te voeren. Bovendien gaat ook de 
gebruikservaring erop vooruit!

Verder geeft ClearPass je niet alleen een 
centraal beeld van de verbonden devices, maar 
ook van het verkeer, controllers en switches in 
je netwerk. Bovendien is de netwerkoplossing 
eenvoudig te schalen en naadloos te integreren 
in complexe omgevingen en met andere 
oplossingen zoals firewalls.

Weet wat er speelt in 
het netwerk

Verifieer en 
autoriseer alle 
gebruikers, apparaten 
en applicaties

Coördineer alle 
security tools 

Wat is Network Access Control? 

Hoe verloopt dit in de praktijk?

Aruba ClearPass maakt het verschil 

Inzicht Controle Response
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Vandaag moeten bedrijven en organisaties de 
grote hoeveelheden data die ze produceren en 
verzamelen, managen én compliant zijn met 
wetgevingen zoals GDPR. Bovendien moet er 
tegemoetgekomen worden aan de evolutie van 

BYOD en IoT. Een aantal jaar geleden was dat 
nog helemaal anders. Toen waren de meeste 
initiatieven op het gebied van compliance 
ingegeven door wetgeving die de focus legde 
op IT-beveiliging. 

Wist je dat het verlies 
of de vernietiging 
van gegevens er 
zelfs voor kan 
zorgen dat bedrijven 
strafrechtelijk 
aansprakelijk worden 
gesteld? 

 2  Wie heeft toegang tot 
welke data? 

Voor bedrijven en organisaties is het van groot 
belang dat bedrijfskritische informatie (zoals 
persoonsgegevens, financiële informatie, …) 
niet in verkeerde handen valt. Het lekken van 
gevoelige informatie kan het imago van een 
bedrijf namelijk flink schaden. 

Om dit te vermijden is de standaardisering 
van de beveiliging van jouw netwerk, zonder 
dat dit ten koste gaat van de prestaties, 
aanbevolen. Privacygevoelige data moet binnen 
het netwerk blijven en alleen toegankelijk zijn 
voor geautoriseerde gebruikers. De oplossing 

hiervoor? Aruba ClearPass. 
Naast een consistent en veilig toegangsbeleid 
voor je vast en draadloos bedrijfsnetwerk, 
beveiligt Aruba ClearPass alle devices en 
systemen, corporate, IoT en BYOD, bedraad 
of draadloos. Daarnaast voert ClearPass 
uitgebreide, maar duidelijk rapportages 
uit waardoor je inzicht krijgt in jouw 
netwerkconnectiviteit en biedt het een real-
time overzicht van alle devices, controllers en 
switches. Anders gezegd, de tool stroomlijnt 
je netwerkbeveiligingsbeheer en is bijgevolg 
compliant met de geldende securitynormen. 

Maar waarom is het zo belangrijk om 
veilig en compliant te zijn? 
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Het netwerk is het hart van de IT-
infrastructuur. Daarom is het van cruciaal 
belang om je netwerkomgeving goed te 
beheren. En laat dat net geen eenvoudige 

opdracht zijn. Devices en systemen wisselen 
voortdurend informatie uit en hebben toegang 
tot het netwerk nodig. Vervolgens wordt het 
netwerkbeheer erg complex en tijdrovend. 

 3  Hoe alles beheersbaar 
houden? 

 1 Automatiseer herhalende netwerktaken

Aruba ClearPass automatiseert netwerktaken en versnelt op die manier niet alleen 
processen, maar zorgt er ook voor dat er minder fouten worden gemaakt. 

 2 Zorg voor een eenvoudig policybeheer  

Baseer je policy op de rol van de gebruiker, type device, authenticatiemethode, 
UEM-attributen, device health, traffic patterns, locatie en tijdstip. Aruba ClearPass 
doet dit voor je.

 3 Creëer consistentie

Consistentie binnen de gehele infrastructuur resulteert in meer inzicht, mogelijkheid 
tot proactief handelen bij veiligheidsissues en een hogere beschikbaarheid. 

Hoe kan je het beheer van uw netwerk vereenvoudigen? 
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Klaar voor jouw netwerk 
van de toekomst? 

Aruba ClearPass vormt een stevig fundament voor je IT-
omgeving en gaat hand in hand met de services van 
Switch IT Solutions. Wij streven ernaar om de security en 
compliancy van jouw IT-infrastructuur volledig op orde te 
krijgen. Met moderne oplossingen zoals Aruba ClearPass, 
24/7 monitoring, support en advies zorgen onze experts 
ervoor dat je kan vertrouwen op jouw IT. Bovendien 
hebben onze experts van een jarenlange ervaring in 
uiteenlopende sectoren zoals de zorg, onderwijs, 
veiligheidsregio’s, productie en zakelijke dienstverlening. 

Switch IT Solutions
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
+31 88 828 2000

Bart Winter
Productie en zakelijke dienstverlening

Ludger Dusseldorp
Onderwijs

Contacteer

Contacteer
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