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SonicWall brengt technologie onder in Capture Security Center

Een platformaanpak in plaats  
van een cyber-wapenwedloop
Malwaredetectie op basis van signaturesherkenning is, op zichzelf, steeds 
minder effectief. Zelfs met andere technieken erbij genomen houden beveiligers 
ontwikkelingen in cybercrime amper bij. Daarom heeft SonicWall sinds meer dan 
een jaar zijn strategie aangepast en zet het in op een platformaanpak.
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Patenten
“Capture Advance Threat Protection 
handelt enerzijds artifacts en signa-
tures ter plekke af, dus op de traditi-
onele manier”, legt Eeckelaert uit. “Maar 
anderzijds reageert de technologie ook 
op verdachte acties, dingen die een pdf 
of word-document niet hoort te doen. 
Dat onderscheppen we dan en sturen 
het naar een sandboxomgeving voor 
tests met verschillende engines.” Daar 
bovenop voert SonicWall ook een eigen 
unieke, gepatenteerde techniek om de 
meest geniepige malware op te sporen. 
“We hebben patent op Real Time Deep 
Memory Inspection (RTDMI), waardoor 
we ieder jaar duizenden dreigingen 
kunnen vinden die eerder niet waren 
waargenomen”, zegt Eeckelaert. “Het 
kijkt direct in het geheugen. Een excel-
bestand doet bij uitvoer altijd hetzelfde, 
dus bij afwijkingen weet je dat er iets 
mis is.” Zo is SonicWall ook in staat om 
zogenaamde side-channel attacks, 
misbruik van imperfecties in compu-
tercomponenten, te blokkeren, aldus 
Eeckelaert.

“Partners krijgen door de platformaanpak 
de mogelijkheid om meerdere beveili-
gingstechnologieën onder te brengen 
onder één look and feel, of “Single Pane 
of Glass”, zegt Eeckelaert. “Wat voorheen 
niet duidelijk en niet geïntegreerd was, 
is dat met Capture Security Center wel. 
Dat helpt ze hun klanten te overtuigen 
van het nut van deze oplossing.”

In stukken binnensmokkelen
Maar anno 2019 werkt dit soort 
verstuurde malware geniepiger, zo zegt 
Luc Eeckelaert, Regional Sales Director 
EMEA North bij SonicWall. “Ze zetten 
slechts een klein deel van de code in 
het bestand”, legt hij uit. “Dat deel is 
onherkenbaar als malware, en het doet 
ook niet direct iets kwaadaardigs. Wat 
het wel doet, is dat het contact maakt 
met servers en andere delen van de 
malware naar binnen haalt, via html 
en versleutelde https bijvoorbeeld. 
De code wordt vervolgens direct in 
geheugen uitgevoerd, wat heel moeilijk 
te detecteren is.” 

De methode lijkt op hoe vliegtuigkapers 
te werk kunnen gaan: ieder smokkelt een 
deel van een wapen voorbij de douane, 
om het in het vliegtuig te monteren. Het 
zijn dit soort malwareontwikkelingen 
waarom SonicWall sinds begin vorig 
jaar inzet op zijn beveiligingsplatform. 
“We combineren al onze oplossingen en 
zetten het onder één paraplu: Capture 
Security Center”, zegt Eeckelaert. 

“Het bevat onder meer Capture 
Advance Threat Protection, waarbij alle 
oplossingen op het platform dezelfde 
technologie delen.” Daaronder zitten ook 
weer technologieën als Secure Mobile 
Access, Secure Wireless, e-mailsecurity 
en Cloud Application Security (CAS) voor 
het beveiligen van cloudapplicaties als 
Office 365, G Suite en Dropbox.

Ooit was het makkelijk: een cybercri-
mineel stuurt een besmet bestand naar 
het slachtoffer, in de hoop dat hij of zij 
het uitvoert. Een beetje antivirus weet 
dit echter te onderscheppen omdat deel 

van de code voorkomt in een malware-
database, en houdt deze tegen.
Omdat securityleveranciers hun werk 
steeds meer delen, kunnen gebruikers 
ook steeds meer putten uit omvangrijke 
databases.

Cybercriminelen zijn  
net vliegtuigkapers
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is standaard, maar kan door middel 
van bijvoorbeeld een pincode, pasje of 
vingeraderscan verder verfijnd worden, 
zodat de gebruiker het afdrukken pas kan 
starten wanneer hij zelf bij de machine 
staat. Gescande pdf-documenten worden 
versleuteld en kunnen alleen worden 
geopend als de ontvanger over de juiste 
code beschikt. En door een document 
van een digitale handtekening te voorzien 
kun je te allen tijde zien of het om een 
origineel document gaat, of dat er iets 
gewijzigd is.”

Zelf doen of uitbesteden?
IT-beheerders kunnen de beveiliging van 
Konica Minolta apparatuur grotendeels zelf 
doen, maar ze kunnen ook gebruikmaken 
van de diensten van Konica Minolta of een 
channelpartner. Schieveen: “Zo bieden 
we bijvoorbeeld met bizhub SECURE 
ontzorging door systemen volledig te 
beveiligen. In overleg met de klant kunnen 
we vrijwel alles naar wens voor hem 
inrichten. Op IT-gebied zijn wij dan ook een 
sterke partner als het gaat om veiligheid en 

compliance, inclusief gebruikerstrainingen 
en awareness-sessies. Maar wat je niet 
kunt uitbesteden is gebruikersgedrag: 
het is aan de gebruiker om die kennis ook 
daadwerkelijk in de praktijk te brengen en 
zo zijn of haar bijdrage te leveren aan de 
veiligheid van de bedrijfs-IT.”

Workplace Hub: IT-dienstverlening 
inclusief security 
Met Workplace Hub, een geïntegreerd, 
centraal IT-platform, kunnen onderne-
mingen zeer eenvoudig hun gehele 
bestaande en toekomstige infrastructuur, 
apparaten en diensten beheren en 
coördineren. Een centraal dashboard 
verschaft gebruikers een volledig 
overzicht van alle IT in het bedrijf en 
mogelijkheden voor interactie. 

“De complexiteit van IT, dus ook alles wat 
met security en back-ups te maken heeft, 
bezorgt bedrijven veel kopzorgen. Die 
willen we oplossen”, zegt Gert Lambers, 
Chief Commercial & Talent Officer bij 
Aurelium, de Belgische IT-dienstverlener 

die vorige zomer werd overgenomen en 
die een voortrekkersrol speelt bij de uitrol 
van Workplace Hub-oplossingen in de 
markt. “Workplace Hub kan een mooie 
rol spelen in de holistische benadering. 
Het platform maakt gebruik van de meest 
geavanceerde servertechnologie met de 
kleinst mogelijke footprint, is schaalbaar, 
verbetert de betrouwbaarheid, biedt 
state-of-the-art beveiliging en voldoet aan 
de compliance-vereisten van de AVG.”

Kruisbestuiving
Het samengaan van Konica Minolta en 
Aurelium heeft geleid tot een interes-
sante kruisbestuiving. Lambers: “We zijn 
al dertig jaar als IT-dienstverlener actief in 
België en binnen afzienbare tijd breiden 
we uit naar Nederland. Zo komt onze 
kennis en ervaring nu ook beschikbaar 
voor de uitgebreide klantenkring van 
Konica Minolta in België en Nederland. 
IT is tegenwoordig te belangrijk voor 
organisaties om dat nog met losse 
projecten af te kunnen doen. Vroeger 
was je een heel eind als je een goede 
perimeterbeveiliging had neergezet, 
tegenwoordig wordt er vaker mobiel 
en in de cloud – dus buiten die klassieke 
perimeter – gewerkt. Dat vraagt om een 
integrale, holistische, benadering waarbij 
niet alleen de perimeterbeveiliging, maar 
ook de data op zich beveiligd moet zijn, 
waar die zich ook bevindt.”

De kracht van het 360-gradenbeveili-
gingsconcept wordt ook onderschreven 
door het onafhankelijke onderzoeks-
bureau Quocirca (Quocirca Global Print 
Security Landscape 2019). “Volgens de 
onderzoekers vervullen we zelfs een 
voortrekkersrol in databeveiliging binnen 
de printomgeving”, zegt Lambers met 
gepaste trots. “En in combinatie met de 
camerabeveiliging van Mobotix worden 
in één beweging gebouwen, apparaten, 
netwerken en data beschermd door één 
leverancier – een aanbod dat geen enkele 
andere partij biedt.”
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