
ESET lanceert  
Managed Detection 
& Response-dienst  
Als IT-dienstverlener kan het lastig zijn om een compleet portfolio aan 
 services te leveren. Neem nu beveiliging. ESET biedt zijn partners nu een 
nieuwe securitymonitoring- en adviesdienst, waarmee ze in staat worden 
gesteld om de beveiliging bij de eindklanten te verbeteren. Tekst: Marcel Debets

Als kleine tot middelgrote 
IT-dienstverlener en reseller 
van meerdere leveranciers 

is het niet eenvoudig om te zorgen 
voor een compleet portfolio aan 
 producten en diensten. Vooral als het 
gaat om beveiliging, zijn er vandaag 
de dag nogal wat aanbieders. Wat 
dan vaak nog onderbelicht blijft is 
de monitoring bij de eindklant. Goed, 
er draait het nodige aan security-
software, maar wat als er echt iets 
mis gaat? Welke actie moet je dan 
ondernemen? En welke incidenten 
zijn belangrijk genoeg om er mensen 
voor uit hun bed te bellen?

Wereldklasse
Securityleverancier ESET heeft daar-
om een nieuwe dienst gekoppeld aan 
zijn beveiligingssoftware:  Managed 
Detection & Response (MDR).  Michael 
van der Vaart, Chief Experience Offi-
cer van ESET Nederland, is enthousi-
ast over de nieuwe service. “Partners 
kunnen hiermee naast de gebruikelij-
ke beschermende software ook een 
monitoringservice van wereldklasse 
aanbieden”, zegt hij. “Letterlijk, want 
we doen dit in  Nederland in samen-
werking met ESET Global.”

Automatische priorisering 
Dit betekent dat de partner, die al 
gewend is om naast de verkoop en 
installatie van producten en diensten 

ook onderhoud en beheer te doen, 
nu ook een securitymonitoring- en 
adviesdienst kan aanbieden. De 
 systemen van de eindklant worden 
gemonitord door ESET via zijn Cyber 
Defense Center in Nederland, een 
 security operations center. Uniek is 
dat de experts in het CDC in Neder-
land ondersteund worden door die 
bij ESET wereldwijd. 
“Belangrijk is dat we bij ESET, met 
onze ervaring, al vooraf een ‘tria-
ge’ doen, waarbij meldingen uit het 
systeem een prioriteit meekrijgen.” 
Dat gebeurt automatisch, want de 
meeste incidenten worden voordat 
ze schade aan kunnen richten gede-
tecteerd, afgevangen en in veel ge-
vallen door de beveiligingssoftware 
van ESET onschadelijk gemaakt. 
 “Gewoon zoals dit altijd al gebeurt; 
malware in quarantaine, bijvoor-
beeld.” Voorwaarde is dan uiteraard 
wel dat bij de eindklant oplossingen 
van ESET zijn geïmplementeerd.

Expertise
In de MDR-dienst worden alle  alarmen 
en detecties nagelopen. Bij een inci-
dent dat door de  security-analisten 
van ESET is beoordeeld als ernstig, 
wordt de partner direct op de hoog-
te gesteld. “Dat betekent dat we de 
partner alleen inschakelen als het er 
echt toe doet en er meteen gerea-
geerd moet worden”, zegt Van der 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR PARTNERS

“We dienen 

allemaal 

hetzelf-

de belang: 

de digitale 

 samenleving 

zo veilig 
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ESET biedt IT-partners nieuwe samenwer-

kingsmogelijkheden met de lancering van 

Managed Detection & Response-diensten

Vaart. “En het is heel belangrijk dat 
we de partner waarschuwen, die de 
klant goed kent en zo zijn expertise 
bij de eindklant kan tonen.” 

Maandelijkse rapportage
Voordeel voor alle partijen is dus 
dat de systemen 24/7 in de gaten 
worden gehouden en dat ESET 
zijn expertise gebruikt om alleen te 
waarschuwen wanneer dat  nodig 
is. En voor de partner is het een 
laagdrempelige oplossing die hij 
gemakkelijk in zijn portfolio kan op-
nemen om als dienst aan te bieden. 
“Alle incidenten met lagere priori-
teit verschijnen dan uiteraard wel in 
de logboeken.” 
Ook zijn alle incidenten terug te 
zien in het maandelijkse rapport dat 
uit het systeem gegenereerd wordt. 
Daarin staan ook aanbevelingen 
voor aanpassingen en verbeterin-
gen van de beveiliging. De partner 
kan met dit rapport in de hand, plus 
de tools die ESET beschikbaar heeft 
voor zijn partners, aan de slag om 

de beveiliging bij de eindklant te 
verbeteren waar nodig.
ESET komt hiermee op een moment 
dat de tijden vragen om echte ex-
pertise op het gebied van beveili-
ging. Dat bleek ook uit de laatste 
ESET Security Days, het event waar-
op ESET allerlei betrokkenen uit de 
Nederlandse samenleving uitnodigt 
om de stand van zaken rond cyber-
security te bespreken. Daaronder 
zijn leden van de Tweede Kamer, 
Defensie, en bedrijven als Thales, 
Fox-IT en ook afgevaardigden van 
concurrenten van ESET. “Wij vinden 
het belangrijk om als BV Nederland 
zoveel mogelijk samen te werken, 
want we dienen allemaal hetzelfde 
belang: de digitale samenleving zo 
veilig mogelijk maken.”

Basishygiëne
Aanvallen beginnen vaak op een 
heel eenvoudige manier, zegt Van 
der Vaart, wat met een zekere ‘ba-
sishygiëne’ eigenlijk meestal kan 
worden gepareerd. Zo ziet hij de 

nodige kwetsbaarheden verschijnen 
rond het hybride werken. 
“We zien dat er steeds vaker ‘brute 
force’-aanvallen zijn op servers om 
wachtwoorden te kraken. Dit is abso-
luut niet de schuld van de medewer-
ker. Hoe goed het wachtwoord ook 
is, hij gaat een keer vallen. Ook de 
remote desktop-verbinding via een 
RDP-server is een potentieel kwets-
bare ingang bij een bedrijfsnetwerk. 
Dus we adviseren onze partners om 
te bekijken hoe het zit met multifac-
torauthenticatie op de RDP-server.”
Andere zaken die onder de basis-
hygiëne vallen zijn het up-to-date 
houden van systemen door middel 
van patches, duidelijke logging en 
monitoring en natuurlijk een goede 
malwaredetectie. “Ken je kwetsbaar-
heden en los ze op.”

Volgende stap
De nieuwe dienst biedt een partner 
veel inzichten over de omgeving van 
de klant en of deze basishygiëne bij 
hen op orde is. De MDR-dienst is dan 
ook vooral bedoeld voor IT-partners 
en MSP’ers die echt de volgende stap 
willen zetten op het gebied van secu-
rity, zegt Van der Vaart.  “Uiteindelijk 
kan dit zelfs betekenen dat partners 
op termijn doorgroeien naar een 
Managed Security Service Provider 
(MSSP) met een brede security-
dienstverlening.” 
Daarvoor maakt ESET veel van zijn 
kennis en expertise direct beschik-
baar voor de partner, en mag deze 
met name in het begin leunen op 
ESET. ESET biedt daarvoor naast 
de geavanceerde technologie ook 
een MSP-partnerprogramma om de 
verschillende serviceniveaus op weg 
naar MSSP te faciliteren.
“We weten dat partners security 
steeds meer aankaarten bij hun klan-
ten, en met de rapportages en advie-
zen van onze experts als onderdeel 
van de nieuwe MDR-dienst geven wij 
de IT-partner en de MSP’er een stuk 
empowerment en de tools in handen 
om een adequate beveiliging bij de 
eindklant kracht bij te zetten.” ◾
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