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Steeds meer bedrijven hebben te ma-
ken met een tekort aan gekwalificeerd 
IT-personeel”, trapt Nielen het gesprek 

af. “Voor de coronapandemie was de verwach-
ting dat het tekort aan securityexperts in 2022 
zou oplopen tot 1,8 miljoen wereldwijd en dat 
aantal is alleen nog maar verder toegenomen.”
WatchGuard zet daarom volledig in op net-
work automation via WatchGuard Cloud om 
de uitrol van de eigen Firebox-oplossing ver-
der te vergemakkelijken. Ook worden dankzij 
WatchGuard Cloud het beheer, monitoring 
en onderhoud vereenvoudigd. “Wij willen 
dat klanten, out-of-the-box, aan logging 
en networkmonitoring gaan doen zoals het 
hoort. Dat is vandaag de dag echt cruciaal.”

Tijdbesparing
Via de cloudoplossing wordt de hoeveelheid 
werk met de uitrol van een Firebox tot wel 
tachtig procent verkort. Nielen demonstreert 
dit met een live-demo. De Firebox is dankzij 
Rapid Deploy binnen drie minuten online en 
via WatchGuard Cloud minuten later voor-
zien van een template dat voldoet aan de 
(beveiligings)eisen van de eindklant. “Deze 
optie wordt ondersteund door alle modellen 
van de Firebox die wij leveren”, zegt Nielen.
Vanaf dat moment is het verkeer centraal te 
monitoren. “Bovendien wordt al het ingaand- 
en uitgaand verkeer standaard gelogd. Dat zit 
namelijk ingebakken in ons DNA. In het geval 
van een aanval heb je bewijs waar deze van-
daan komt én kun je tegenmaatregelen ne-
men.” Alle informatie kan bovendien gerappor-
teerd worden vanuit het clouddashboard. “Hier 
is dus geen eigen infrastructuur voor nodig.”

Voorkomen inbreuk
Hoewel firewalling en monitoring belangrijk 
zijn, benadrukt Nielen dat Total Security ook 

op andere manieren helpt beschermen. 
“Dankzij IntelligentAV en AI-learning zijn we 
in staat om tijdig te acteren op dreigingen. 
Malware als WannaCry en Emotet signa-
leerde onze IntelligentAV-engine al ruim an-
derhalf jaar van tevoren. Onze oplossingen 
zijn namelijk niet afhankelijk van signatures, 
maar kunnen de gedragingen van execu-
tables vroeg in kaart brengen.” Bovendien 
hanteert WatchGuard voor alle producten 
het principe van ‘zero-trust’. “Iets wat niet 
is goedgekeurd wordt niet toegelaten tot 
het netwerk. En mocht een applicatie niet 
bij ons bekend zijn, dan kan deze direct in 
WatchGuard Cloud via een sandbox worden 
gescreend op eventuele dreigingen.”
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‘Wij hebben als bedrijf 

de strategie om de weg te 

plaveien voor managed 

service providers’

‘ Zero-trust is ons 
uitgangspunt’

Netwerkbeveiliging wordt een steeds belangrijker punt op de agenda voor bedrijven en 
MSP’s. Maar een goede beveiliging begint bij goede monitoring en logging. Sales Engineer 
Martijn Nielen van WatchGuard over de oplossingen die de WatchGuard Firebox levert in 
combinatie met het Total Security Platform. Tekst: Jeroen Noordeloos
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Transitie
In het derde kwartaal zal ook het laatste pro-
duct uit het WatchGuard-portfolio worden 
toegevoegd aan de cloud. “Wij hebben als 
bedrijf de strategie om de weg te plaveien 
voor managed serviceproviders. Als zij effi-
ciënt kunnen werken, zetten ze betere resul-
taten neer voor de eindklant, gaat het secu-
rityniveau omhoog en houdt deze er aan het 
eind van de rit meer aan over. Hoe succesvol-
ler de MSP is, hoe beter dat is voor Watch-
Guard.” Uiteraard blijft WatchGuard ook 
diensten aanbieden voor partijen die vanwe-
ge de inrichting van hun organisatie niet naar 
de cloud kunnen bewegen. “Ook die partijen 
blijven we on-premise ondersteunen.” ◾
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