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Mobile Security - beSt PracticeS
Het aantal mobiele dreigingen neemt exponentieel toe.

Over een periode van 12 maanden rapporteerden beveiligingsproducten van Kaspersky 
Lab 3,5 miljoen malwaredetecties op mobiele apparaten van meer dan 1 miljoen 
gebruikers.1

Mobiele apparaten vormen een essentieel onderdeel van de bedrijfsuitrusting. Maar 
naarmate de mogelijkheden van dit soort apparaten uitgebreider worden, nemen ook 
de bijbehorende gegevensbeveiligingsrisico's toe. Zoals u ongetwijfeld weet, is het 
beveiligen van een steeds mobieler en geografisch verspreid personeelsbestand dat 
ook nog eens gebruik maakt van sociale media en cloudgebaseerde technologieën, 
geen gemakkelijke opgave. Toch is het mogelijk om 'Ja' te zeggen tegen mobiele 
technologieën, met inbegrip van BYOD, die zo belangrijk zijn voor een verhoogde 
productiviteit, zonder nieuwe deuren open te zetten voor inbreuken op de beveiliging.

De functies die apparaten zo handig maken voor werknemers, maken ze ook zeer 
aantrekkelijk voor hackers, gegevensdieven, verspreiders van malware en andere 
criminelen. En dan hebt u nog niet eens rekening gehouden met het gemak waarmee 
dit soort apparaten wordt gestolen of vergeten in taxi's of bij beveiligingscontroles op 
het vliegveld. 

Uit onderzoek uitgevoerd door Kaspersky Lab blijkt dat gemiddeld 23 procent van de 
bedrijven wel eens te maken heeft gehad met diefstal van een mobiele telefoon;  
19 procent met gegevensverlies als gevolg daarvan, terwijl 14 procent melding maakt 
van het lekken of onbevoegd delen van informatie via mobiele apparaten.2

Aangezien de gemiddelde kosten van een veiligheidsincident voor een MKB-bedrijf 
kunnen oplopen tot zo'n 45.000 euro3, is het niet vreemd dat 38 procent van de IT-
beveiligingsprofessionals de beveiliging van vertrouwelijke gegevens tegen lekken de 
hoogste prioriteit geeft.4

Bring Your Own Danger?
Dit wordt niet uitsluitend veroorzaakt door malware of diefstal; de BYOD-trend (Bring 
Your Own Device) binnen bedrijven van elke omvang zorgt ervoor dat bedrijven een 
steeds complexere reeks mobiele apparaten moeten beheren. Hoe meer de grenzen 
tussen zakelijk en privégebruik vervagen, des te lastiger wordt het IT-beheer voor dit 
soort apparaten. Wanneer u ervoor moet zorgen dat iedereen zo productief mogelijk 
kan werken én de gegevensbeveiliging moet waarborgen, is 'mobiel' een trend 
met twee gezichten – 69 procent van de IT-beveiligingsprofessionals ziet mobiele 
apparatuur als het grootste gevaar voor gereguleerde, gevoelige gegevens.5 Aan de 
andere kant zegt meer dan de helft van de werknemers in de leeftijd van 21 tot 31 jaar 
niet te willen werken voor een bedrijf dat het gebruik van privéapparatuur verbiedt.6

1 Securelist, http://securelist.com/analysis/publications/66978/mobile-cyber-threats-a-joint-study-by-kaspersky-lab-and-interpol/ oktober 2014.
2 Kaspersky Lab, Global IT Security Risk Report 2014.
3 Kaspersky Lab, IT Security: Fighting the Silent Threat, 2013.
4 Kaspersky Lab, IT Security Risk Report, 2014.
5 Ponemon Institute, Risk of Regulated Data on Mobile Devices and in the Cloud, 2013.
6 Forbes, http://fortune.com/2013/10/21/employees-really-want-to-use-their-personal-devices-at-work/
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Hoe kunt u zonder kopzorgen ondersteuning bieden voor BYOD-initiatieven? Hoe houdt 
u grip op het gedrag van eindgebruikers wanneer ze applicaties downloaden ergens in 
een hotel aan de andere kant van de wereld? Wat gebeurt er als zij hun smartphone in de 
taxi laten liggen? Kunt u dit alles eenvoudig vanuit één centraal punt beheren?

Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) bieden 
het antwoord op de meeste van deze vragen…

1. MAAK GEBRUIK VAN MOBILE DEVICE MANAGEMENT
Met Mobile Device Management (MDM) kunnen 'bekabelde' beveiligingsstrategieën 
en beleidsregels worden toegepast op alle apparaten, waar die zich ook 
bevinden. Via MDM-software kunt u essentiële beheer- en bewakingstaken, 
zoals apparaatconfiguratie, software-updates en back-up/herstel, kosteneffectief 
automatiseren. Gevoelige bedrijfsgegevens zijn beschermd in geval van diefstal, verlies 
of misbruik door de eindgebruiker.

Waar u op moet letten bij een MDM-oplossing

• Ondersteuning voor meerdere platformen

Het beveiligen en beheren van meerdere apparaten en platforms is een uitdaging. 
Een MDM-oplossing die meerdere platforms ondersteunt en voorziet in één uniforme 
interface en geïntegreerde beleidsregels, is niet alleen voordelig, maar maakt ook 
het beheer van meerdere systemen eenvoudiger en biedt flexibiliteit voor zowel de 
bestaande als toekomstige apparaten.

• Krachtige beleidsregels maken 

Om een best practice voor Mobile Device Management (MDM) te volgen, moet u 
specifiek voor mobiele apparaten beleidsregels definiëren, waarin onder andere het 
volgende aan bod komt:

 - Hoe het apparaat wordt gebruikt

 - Welke applicaties mogen worden uitgevoerd

 - Wie wat mag doen op het bedrijfsnetwerk

 - Welke procedures worden geïmplementeerd in geval van verlies of diefstal van het 
apparaat

Uw beleidsdefinities moeten enige mate van nauwkeurigheid en flexibiliteit bieden 
– bijvoorbeeld door verschillende beleidsregels toe te passen op verschillende 
gebruikers en groepen, in overeenstemming met hun behoeften. Breid deze 
nauwkeurigheid uit naar het apparaat zelf – bijvoorbeeld door te voorkomen dat 
jailbroken apparaten of apparaten die om enige andere reden een gevaar vormen, 
toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens of door ze vanaf afstand te vergrendelen 
– en u hebt nog een extra beveiligingslaag.
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2. MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN MOBILE 
APPLICATION MANAGEMENT 

Mobile Application Management (MAM) heeft betrekking op het verspreiden en beheren 
van applicatiesoftware op de smartphones en tablets van eindgebruikers. Een effectieve 
EMM-oplossing (Enterprise Mobility Management) voorziet idealiter in het beheer 
van applicaties en applicatiegegevens, evenals apparaatfirmware en configuratie-
instellingen. MAM kan daardoor worden beschouwd als complementair aan of zelfs als 
subset van MDM.

Hoewel verlies of diefstal bij mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, natuurlijk 
een veel groter probleem is dan bij werkstations, blijven applicaties een primaire 
route voor malware-infecties op alle endpoints, met inbegrip van mobiele apparaten. 
Bovendien draait mobiel apparaatgebruik hoofdzakelijk om het gebruik van applicaties 
en hebt u weinig tot geen controle over het aantal applicaties dat voor amusement en 
privégebruik wordt gedownload naar mobiele telefoons van werknemers, noch over de 
kwaliteit daarvan. 

Een MAM-oplossing moet zakelijke en persoonlijke gegevens van elkaar scheiden, zodat 
u aanvullende beveiligingsbeleidsregels kunt toepassen op de zakelijke applicaties op 
het apparaat. Deze scheiding wordt gerealiseerd door het in afzonderlijke containers 
plaatsen van de gegevens op het apparaat.

Plaatsing in containers

Zelfs de voorzichtigste werknemers kunnen per ongeluk de bedrijfssystemen in gevaar 
brengen door bepaalde consumententoepassingen te downloaden of persoonlijke 
gegevens op het apparaat te openen. Dan komt plaatsing in containers van pas. Dit is 
een eenvoudige oplossing die persoonlijke en zakelijke content op het apparaat van 
elkaar scheidt. Daardoor hebt u volledige controle over de bedrijfsgegevens en kunt u 
deze beschermen tegen risico's als gevolg van privégebruik van apparaten.

Beleidsregels voor beveiliging en gegevensbescherming kunnen worden toegepast 
op een 'container' met bedrijfsgegevens op een apparaat dat privébezit is van een 
werknemer ofwel eigendom is van het bedrijf. Dit komt vooral van pas met het oog op 
de BYOD-trend. De functie 'Selectief wissen' van Kaspersky Lab houdt in dat wanneer 
een werknemer het bedrijf verlaat en zijn apparaat meeneemt, de inhoud van uitsluitend 
de container(s) met vertrouwelijke bedrijfsgegevens van hun telefoon kan worden 
gewist, zonder gevolgen voor hun persoonlijke gegevens.

Door de container van encryptie te voorzien, kunt u nog een extra beveiligingslaag 
toevoegen aan uw mobiele beveiligingsstrategie. Overeenkomstig best practices 
voor anti-diefstalstrategieën leidt het afdwingen van gegevensencryptie ertoe dat de 
gevolgen van het pas later wissen van een apparaat lang niet zo ingrijpend zijn.

Door in te stellen dat alleen gecodeerde gegevens de zakelijke container op een 
apparaat kunnen verlaten, kunt u zich beschermen tegen gegevenslekken en kunt 
u naleving van wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming afdwingen. De 
mobiele encryptietechnologie van Kaspersky Lab kan worden geautomatiseerd, terwijl 
transparantie voor de gebruiker de naleving van beveiligingsbeleid garandeert. Ook is 
het mogelijk om het gehele mobiele apparaat van encryptie te voorzien met de MDM-
functionaliteit van Kaspersky Lab.
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3. ACTIVEER CONTENTBEVEILIGING EN BESCHERMING 
TEGEN DIEFSTAL

Ultramobiele apparaten fysiek achter slot en grendel houden is zo goed als onmogelijk 
– maar u kunt wel de gegevens op dit soort apparaten vergrendelen en bepalen wat er 
gebeurt wanneer ze worden gestolen.

De EMM-oplossing van Kaspersky Lab bevat mogelijkheden tegen diefstal en voor 
contentbeveiliging die vanaf afstand zijn in te schakelen, zodat onbevoegden geen 
toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Een greep uit de mogelijkheden:

• Vanaf afstand vergrendelen: Voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang kunnen 
verschaffen tot een apparaat; geen noodzaak om gegevens wissen.

• Apparaat-/locatietracking: Gebruik GPS-coördinaten om de locatie van het apparaat 
aan te geven op een kaart – informatie die naar de eigenaar van het apparaat kan 
worden verzonden.

• SIM-controle: Vergrendeling van een verloren/gestolen telefoon, zelfs wanneer 
de SIM-kaart wordt vervangen; het nieuwe nummer naar de rechtmatige eigenaar 
verzenden.

• Vanaf afstand/selectief wissen: Alle gegevens of alleen gevoelige bedrijfsinformatie 
op het apparaat wissen.

• Alarmmelding en foto: Laat dieven van een mobiele telefoon weten dat u het er niet 
bij laat zitten – u kunt de gestolen telefoon zelfs een foto laten maken om de dief te 
identificeren.

4. ...EN LAAT UW GEBRUIKERS ZELF ACTIE 
ONDERNEMEN 

Een manier om vertragingen in het doorvoeren van de bovenstaande anti-
diefstalmaatregelen te beperken, is gebruikers de mogelijkheid geven om dit zelf te 
doen. Via een self-service portal kan de werknemer direct reageren op het verlies van 
een apparaat, ongeacht waar hij of zij zich op dat moment bevindt. Eerst kan worden 
geprobeerd om het apparaat op de kaart te lokaliseren, waarbij een foto van de dief 
kan worden gemaakt of een alarmbericht op het apparaat kan worden getoond. Als 
dat geen effect sorteert, kan de gebruiker het apparaat blokkeren en het bedrijfsprofiel 
wissen of alle gegevens van de vermiste smartphone of tablet verwijderen. 

Door werknemers te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor anti-
diefstalmaatregelen, voorkomt u dat ze wachten met actie ondernemen in de hoop 
dat het apparaat alsnog opduikt, in plaats van melding te maken van de diefstal of het 
verlies van het apparaat. Dit maakt niet alleen een snellere activering mogelijk, maar is 
ook veiliger. Bovendien hebt u dan weer één kopzorg minder.

Op de self-service portal van Kaspersky Lab kunnen gebruikers hun apparaten zelf 
aanmelden op het bedrijfsnetwerk, wat u weer een beheertaak uit handen neemt. 
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5.	 BESTRIJD	MOBIELE	ANTI-MALWARE
Apparaten lopen gevaar, zelfs wanneer ze niet verloren of gestolen zijn. Het is 
verbazingwekkend hoeveel bedrijven wel het belang inzien van anti-malware en anti-
spam op hun vaste netwerken, maar toch weinig of niets doen om dezelfde strategie af 
te dwingen op hun mobiele apparaten.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat veel MDM-oplossingen in wezen alleen 
maar reactieve bescherming bieden via plaatsing in containers. De mobiele 
beveiligingstechnologieën van Kaspersky Lab beschikken over een robuuste anti-
malware-, anti-spam- en anti-phishing-engine die wordt ondersteund door 
cloudtechnologieën om aanvallen in real-time op te sporen en te blokkeren, nog 
voordat deze het apparaat bereiken, in plaats van er volledig op te vertrouwen dat de 
container een afdoende beschermende barrière vormt.

Ook on-demand en geplande scans helpen een maximale beveiliging te garanderen, 
terwijl automatische, draadloze scans en updates tevens essentiële onderdelen zijn van 
een effectieve MDM-strategie.

6. KIES VOOR GECENTRALISEERD BEHEER
Vierendertig procent van de MKB-bedrijven heeft het afgelopen jaar mobiele apparaten 
geïntegreerd in hun IT-systemen – een percentage dat ongeveer gelijk is aan dat van 
grotere ondernemingen.7 Met de technologieën van Kaspersky Lab kunt u mobiele 
apparaten beveiligen via dezelfde console waarmee u ook het netwerk en endpoints 
beveiligt. Dit neemt de frustraties weg van afzonderlijke, tijdrovende oplossingen en de 
bijbehorende verschillende, vaak incompatibele consoles.

Grotere organisaties met in hoge mate gestructureerde IT-afdelingen willen er vast ook 
zeker van zijn dat de beheerconsole Role Based Access Control (RBAC) ondersteunt, 
zodat de verantwoordelijkheid voor het beheer van mobiele apparaten of applicaties 
kan worden toegewezen aan een specifieke persoon binnen het team. 

7. BESPAAR DOOR AUTOMATISERING
Door de beveiligingsconfiguratie voor meerdere apparaten te vereenvoudigen en 
te automatiseren, verlaagt u niet alleen de werkdruk voor uw IT-medewerkers, 
maar verbetert u tevens mobiele beveiligingspraktijken. Veel taken van de mobiele-
beveiligingsbeheerder, zoals Windows- of PKI-gebaseerde certificering, kunnen 
veilig en effectief worden geautomatiseerd. Grotere organisaties kunnen een verdere 
vereenvoudiging doorvoeren door toepassing van technologieën zoals Kerberos Key 
Distribution Center.

Beheer via een webportal biedt duidelijke voordelen als u niet altijd op de zaak bent, 
terwijl een self-service portal, zoals we hebben gezien, gebruikers de mogelijkheid biedt 
om zelf enige verantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer u uw beleids- en basisregels eenmaal hebt vastgesteld, kunt u deze met één 
muisklik toepassen – of u nu tien apparaten onder uw beheer hebt of duizend.

7 Kaspersky Lab, IT Security Risks Report 2014.
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TOT SLOT....

Het hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn om uw mobiele IT-omgeving te 
implementeren, te beheren en te beveiligen. De EMM-oplossing (Enterprise Mobility 
Management) van Kaspersky Lab maakt een veilige configuratie van mobiele apparaten 
eenvoudig en overzichtelijk. De mobiele agent die op de apparaten wordt geïnstalleerd, 
biedt alle bescherming tegen actuele dreigingen. Alle mobiele apparaten worden 
geconfigureerd met IT-gereguleerde instellingen, zodat ze goed beveiligd zijn in geval 
van verlies, diefstal of misbruik.

Voor de beveiliging van mobiele apparaten en bescherming tegen gegevensinbreuk 
speelt volume geen rol – het maakt niet uit hoeveel gebruikers en apparaten u beheert. 
Als u ze echter niet goed beheert, nemen de druk op uw resources en het inbreukrisico 
alleen maar toe.

Zou het niet geweldig zijn als de beveiliging en gegevensbescherming niet ten koste 
zouden gaan van uw mobiliteit, verbeterde productiviteit en eenvoud? Met Mobile 
Device Management (MDM) en geavanceerde mobiele beveiligingstechnologieën van 
Kaspersky Lab hoeft dat inderdaad niet het geval te zijn.



Kaspersky Lab
kaspersky.com/nl

Alles over internetbeveiliging: 
www.securelist.com

Facebook.com/ 
Kaspersky 

Twitter.com/ 
Kaspersky

Youtube.com/ 
Kaspersky 

Zoek een partner bij u in de buurt:  
http://www.kaspersky.com/nl/partners

© 2015 Kaspersky Lab. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerde handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Lotus 
en Domino zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation, geregistreerd in diverse rechtsgebieden over de gehele wereld. Linux is 
het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen. Google is een geregistreerd handelsmerk van Google, Inc.




