
De klant zocht de mogelijkheid om op teams gebaseerde workflows te 
implementeren voor toegang tot geprivilegieerde bronnen en technolo-
gie om geprivilegieerde sessies die door leveranciers zijn geïni�eerd 
vanaf onbeheerde apparaten in real�me te volgen.

Het was bedoeling om niet-vertrouwde apparaten op het netwerk zo min 
mogelijk bloot te stellen met de mogelijkheid om ongewenste opdracht-
en of uitvoerbare bestanden snel te iden�ficeren of te blokkeren.

De klant wilde de mogelijkheid hebben om forensische analyses uit te 
voeren op sessietranscrip�es en opnames met een mechanisme om het 
kapen van sessies vanaf onbeheerde apparaten te voorkomen.

Het was ook op zoek naar �jdgebonden toegang voor externe leveran-
ciers, overdraagbaarheid van logs en opnames, en een mogelijkheid om 
te integreren met op standaarden gebaseerde (SAML) SSO-pla�orms.

Ook de mogelijkheid tot automa�sering met API-toegang tot het nieuwe 
systeem, minimale belas�ng van perimeterfirewalls voor inkomende 
connec�viteit en minimale administra�eve overhead bij het beheer van 
de nieuwe infrastructuur.

DOELSTELLINGEN

Op basis van de doelstellingen van de klant hee� 
ISSQUARED gekozen voor de oplossing met de volgende 
kenmerken.

OPLOSSINGSOVERZICHT

Cloudgebaseerd pla�orm met toegang via HTTPS.

FIPS-compa�bele oplossing voor het veilig opslaan van sessie- 
en gerelateerde metadata.

Mogelijkheid om te integreren met het bestaande SSO-plat-
form met behulp van SAML.

Op rollen gebaseerde toegangscontrole en workflows voor 
verzoeken/goedkeuringen.

Sessieschaduwing en controlemogelijkheden door het IT-bev-
eiligingsteam.

Mogelijkheid om te integreren met oplossingen voor wacht-
woordopslag voor func�onaliteit voor wachtwoordinjec�e.

API voor automa�sering en portering van auditlogboeken 
naar externe systemen met audit- en analysemogelijkheden. 

De klant is een toonaangevende regionale bank die externe toegang tot geprivilegieerde systemen voor administra�ef werk moet beheren en 
beschermen.
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AANPAK & TECHNOLOGIE

Er werd een op SaaS gebaseerde Privileged-oplossing voor externe 
toegang aangescha� en geïmplementeerd.

Er is integra�e met het SSO-pla�orm gedaan om op MFA gebaseerde 
toegang te bieden.

IS/IT-teams werden geconfigureerd op basis van de Infrastructure 
Service-torens.

Er werden systemen ingericht voor teams om ervoor te zorgen dat er 
geen cross-�er/tower-toegang was.

Het aanvraag-/goedkeuringsproces is geconfigureerd voor systeem-
toegang.

Er is een op �jd gebaseerd toegangsbeleid geconfigureerd.

Leden van het IT-beveiligingsteam werden poortwachters met de mogeli-
jkheid om alle sessies te bewaken en te schaduwen.

Integra�e met de API is gedaan voor het bewaren van logboeken en 
geregistreerde sessies.

Op basis van de bovenstaande richtlijnen werd de volgende aanpak gevolgd voor respectievelijk geprivilegieerde en reguliere gebruikersac-
counts.

RESULTATEN

0% blootstelling van geprivilegieerde inloggegevens op 
niet-vertrouwde werksta�ons. 

100% zichtbaarheid op toegang van externe leveranciers tot 
geprivilegieerde systemen.

0% a�ankelijkheid van VPN-oplossingen voor bevoorrechte 
toegang.

100% behoud van sessielogboeken volgens het bedrijfsbeleid.

MFA-beveiligde toegang tot bevoorrechte systemen.

Efficiënte afschrikkende en preven�eve controles over bevoor-
rechte sessies met sessieschaduwing, opname en transcrip�es.

Maakt iden�fica�e mogelijk van vrijwillige/onvrijwillige 
kwaadwillende ac�viteiten door middel van zoeken op 
trefwoorden in opgenomen sessies.
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