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Inleiding 

Hoewel de groei van digitaal zakendoen een droom is die voor de meeste bedrijven 
uitkomt, kan het een nachtmerrie zijn voor interne IT-beveiligingsafdelingen. Met alles, 
van e-commerce en CRM tot financiële transacties, nu versneld en gestroomlijnd online 
- dient een sterke beveiliging de basis te vormen waarop alle bedrijfsactiviteiten worden 
ontwikkeld. 

Een van de broeinesten voor cyberaanvallen is digitale communicatie - omdat hackers de 
toegang tot gegevens, applicaties en cloud-infrastructuren uitbuiten. Gebruikers 
moeten een niveau van vertrouwen creëren om ervoor te zorgen dat kwetsbare activa 
worden beschermd. En digitale certificaten en betrouwbare identiteiten staan centraal in 
deze strategie. 

Net als een rijbewijs of elke andere vorm van identiteit uitgegeven door een 
vertrouwde derde partij, laten deze identificatiemiddelen er geen twijfel over bestaan 
over wie elk stukje gegevens kan openen, communiceren en onderhouden. 
Als marktleider in het 
beschermen van het internet 
der dingen (IoT) helpt GlobalSign 
bedrijven de kracht van digitale 
certificaten te begrijpen - en aan 
een integratieplan te werken. 
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De dreiging begrijpen 

De dreiging is maar al te realistisch. Bekijk deze onthullende statistieken van CPO 
Magazine: 

▪ Volgens IT Governance UK werden er alleen al in januari 2019 1,76 miljard records 
gelekt uit verschillende datalekken over de hele wereld. 

▪ Juniper Research meldt dat cybercriminaliteit goed was voor maar liefst 2 biljoen 
dollar verliezen in de hele wereld - een aantal dat in 2021 naar verwachting $ 6 biljoen 
zal bedragen (Forbes). 

▪ De afdelingschef van het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI heeft  
bepaald dat het totaal aantal gemelde cybermisdaden slechts 10-12% van het 
werkelijke aantal vertegenwoordigt. 

Zowel phishing als Man-in-the-Middle (MITM) aanvallen zijn twee van de meest 
gebruikelijke manieren waarop cybercriminelen gegevens kunnen compromitteren. 

Frauduleuze e-mails beweren 
vaak van gerenommeerde 
bedrijven afkomstig te zijn en 
overtuigen gebruikers om 
persoonlijke informatie - zoals 
wachtwoorden en 
creditcardgegevens - te 
onthullen. Hackers hebben ook 
effectief MITM-aanvallen  
gebruikt om privécommunicatie 
zoals e-mail, sociale media en 
websurfgedragingen te 
onderscheppen. 

Naarmate aanvallers meer verfijnd worden, is het voor bedrijven belangrijk om de 
beveiligingspraktijken te verbeteren. Oplossingen zoals digitale certificaten zijn een 
effectieve maatregel om de verdediging van een bedrijf te versterken. Maar de echte truc 
is niet alleen om hun belang te begrijpen, maar ook hoe ze te implementeren. 

https://www.cpomagazine.com/cyber-security/11-eye-opening-cyber-security-statistics-for-2019/
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/11-eye-opening-cyber-security-statistics-for-2019/
https://www.itgovernance.co.uk/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/16/the-cyber-threats-every-company-should-know-about/#3cb4d62b10c2
https://lifars.com/2019/06/2019-eye-opening-cyber-security-statistics/
https://lifars.com/2019/06/2019-eye-opening-cyber-security-statistics/
https://www.globalsign.com/nl-nl/blog/wat-is-phishing-en-hoe-dit-te-voorkomen/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
https://www.globalsign.com/nl-nl/blog/wat-is-een-man-in-the-middle-aanval/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
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Een nadere blik op digitale certificaten en 
Public Key Infrastructure (PKI) 

Het goede nieuws is dat de meeste bedrijven niet alleen de kracht van digitale certificaten 
begrijpen, maar ze ook actief gebruiken. 

Een van onze onderzoeken geeft aan dat 84% van de bedrijven momenteel digitale 
certificaten gebruikt om applicaties en eindpunten te beveiligen. En 
waarom niet? Het idee is om te garanderen dat elke overdracht van elektronische 
gegevens veilig is - of deze nu 
wordt verzonden via e-commerce, 
bank- en financiële toepassingen 
of zelfs interne communicatie. 

Public Key Infrastructure (PKI) is 
een must - het maakt het digitaal 
ondertekenen van 
documenten, het verifiëren van 
transacties en het aanbieden van 
bewijs dat bronnen en materialen 
echt zijn mogelijk. Op dezelfde 
manier waarop mensen 
identiteitsbewijzen gebruiken 
vormen digitale certificaten de 
valuta die de elektronische wereld veilig houdt. Deze certificaten worden zowel aan 
gebruikers als dingen (computers, software, apparaten, enz.) uitgegeven. 

PKI is het mechanisme waarmee verificatie plaatsvindt. Het wijst gebruikers een paar 
wiskundige sleutels toe – één is openbaar en de andere is privé. Dit authenticatieproces 
houdt informatie te allen tijde veilig en beveiligd. 

En terwijl sommige bedrijven ervoor kiezen om zelf certificaten in te zetten en te 
beheren, kiezen anderen voor de kennis, de ervaring en het automatiseringsgemak die 
een 
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Beslissingen, beslissingen! 

Er zijn twee soorten certificaten die bedrijven kunnen gebruiken om hun omgevingen te 
beveiligen: certificaten van een interne certificeringsinstantie zoals Active Directory 
Certificate Services (AD CS) en openbare certificaten van een CA die als een service 
wordt geleverd. 

Met de interne aanpak creëert, ondertekent en beheert het bedrijf certificaten. Dit vereist 
allerlei diepgaande kennis van de 
Public Key Infrastructure - evenals 
aanzienlijk veel tijd en menselijk 
kapitaal. U kunt ook op een 
gekwalificeerde derde partij zoals 
GlobalSign vertrouwen om de 
volledige verantwoordelijkheid te 
nemen - zodat de tijd- en 
resourcebeperkingen via 
procesautomatisering, 
geavanceerde 
beveiligingstechnologie, service 
management en sterke SLA’s 
worden geëlimineerd. 

De voordelen van het gebruik van een PKI-oplossing van derden zijn duidelijk. Uit een 
enquête die we in het voorjaar van 2019 onder marktleiders hebben gehouden bleek 
dat 34% geen vakkundig personeel had dat vereist is voor een succesvolle implementatie 
door henzelf, terwijl onvoldoende beveiligingsbudgetten 36% tegenhielden. Timing is ook 
alles, en 17% van de respondenten heeft lange implementatietijden gemeld als een 
wegversperring voor acceptatie - terwijl bijna 40% zegt dat certificaatverstrekking en 
doorlopend lifecycle management veel te tijdrovend zijn. 

Om deze wegversperringen te overwinnen, kiezen bedrijven steeds vaker voor 
samenwerking met een externe CA voor hun certificaat- en identiteitsbehoeften. Door 
cryptografie en certificaatbeheer uit te besteden aan een publiek vertrouwde CA worden 
de risico’s die gepaard gaan met het onderhouden van een interne PKI-operatie beperkt. 
De oplossing maakt ook IT vrij om zich op commerciële IT-projecten te concentreren in 
plaats van certificaten te beheren. 
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Auto Enrollment Gateway (AEG) van GlobalSign 

De Auto Enrollment Gateway (AEG) van GlobalSign beantwoordt de roep van klanten en 
levert een volledig geautomatiseerde en beheerde PKI-oplossing - de integratie van 
gehoste PKI met Active Directory. Dit stelt Windows-gestuurde ondernemingen in staat 
om de uitgifte en het beheer van certificaten snel te automatiseren - zonder de last en 
complexiteit van interne CA’s. 

Naast het Windows-domein, breidt de ondersteuning voor Simple Certificate Enrollment 
Protocol (SCEP) en Automated 
Certificate Management 
Environment (ACME) -protocollen 
de oplossing ook uit naar Linux- 
en mobiele apparaten. Met AEG 
kunnen er certificaten worden 
uitgegeven door een speciale, 
particuliere uitgevende CA, die 
door GlobalSign wordt gehost - of 
door de openbare CAs van 
GlobalSign. En alles is gebaseerd 
op onze uiterst beschikbare 
infrastructuur van wereldklasse. 

Een intuïtieve gebruikersinterface en de mogelijkheid om certificaten aan 
niet-domein-gekoppelde objecten te verstrekken, maken het uiterst eenvoudig om alle 
certificaatactiviteiten binnen de organisatie te centraliseren, automatiseren en beheren. 
Met vooraf ontworpen standaard certificaten kan AEG worden gebruikt voor het 
inschrijven en uitgeven van certificaten voor alle typen Active Directory-objecten - 
inclusief servers, desktops en laptops. 

En de industrie speelt daarop in. Door tijd en geld te besparen en de investeringskosten 
te minimaliseren, biedt de Auto Enrollment Gateway van GlobalSign klanten een aantal 
cruciale voordelen. 

https://www.globalsign.com/nl-nl/auto-enrollment-gateway/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
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Top 6 voordelen van geautomatiseerde digitale certificaten 

De Auto Enrollment Gateway van GlobalSign ondersteunt een breed scala aan 
gebruiksscenario’s voor een breed scala aan klanten, waaronder: S/MIME, 
smartcard-login, digitale handtekeningen, SSL en ondertekening van documenten, evenals 
de authenticatie van gebruikers, machines en mobiele telefoons. Het implementeren van 
digitale certificaten op door Intune beheerde apparaten voegt ook een extra 
beveiligingslaag toe om bedrijfsmiddelen, zoals VPN’s, Wi-Fi en e-mail clients, te 
beschermen tegen ongeautoriseerde apparaat toegang. 

Met AEG kunnen klanten: 

1. Tijd en geld besparen 
Vertrouwen op een interne CA vereist inspanning. Veel IT-beheerders hebben geen tijd of 
kennis om de PKI-beveiliging goed op te zetten en te beheren. Het niet goed 
configureren en beheren van PKI kan de beveiliging verzwakken en bedrijven een 
aanzienlijk bedrag kosten. 

2. Beheer vereenvoudigen 
IT-beheerders brengen doorgaans 
nogal wat tijd in de Active 
Directory-omgeving door om 
groepen, groepsbeleid en regels 
te creëren om de beschikbare 
eindpunten te beheren. Met 
behulp van de AEG van 
GlobalSign gebeurt dit 
automatisch. Wanneer er een 
nieuw eindpunt tot de omgeving 
toetreedt, krijgt deze een functie 
binnen een groep toegewezen. 

Gekoppeld aan die functie zijn groepsbeleidslijnen die bepalen welke verzoeken er 
worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld het verzoek om een digitaal certificaat voor 
authenticatiedoeleinden omvatten. Het certificaat wordt automatisch aangevraagd, 
uitgegeven en geïnstalleerd, zonder handmatige invoer van de eindgebruiker en alleen 
minimale invoer van de beheerder. 
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De AEG-server verbindt Active Directory met het GlobalSign’s Certificate Center (GCC), 
dat het certificaat in overeenstemming met het organisatieaccount afgeeft. 

3. Investeringen in dure HSM’s elimineren 
Met interne CA’s moeten bedrijven beveiligde hardware (HSM’s) beheren en in hoge mate 
beschikbare Certificaten Revoking Lists (CRL) en OCSP-responders hebben. De hoge 
beschikbaarheid kan voor problemen zorgen in kleinere ondernemingen. GlobalSign 
verwerkt deze pijnpunten zonder het investeringsniveau dat doorgaans vereist is voor 
interne CA’s. 

4. Van voortdurende beveiligingsupdates profiteren 
Met AEG van GlobalSign kunnen IT-beheerders zich concentreren op hun kerntaken -
door Active Directory groepsbeleidslijnen te gebruiken om de vereiste  
beveiligingsmaatregelen te verspreiden. Dit zorgt ervoor dat geen enkele werknemer over 
het hoofd wordt gezien - omdat gebruikers automatisch alle vereiste digitale 
certificaten voor een functie ontvangen, naast alle beveiliging die noodzakelijk wordt 
geacht voor het gebied. Digitale certificaten worden uitgegeven en automatisch verlengd, 
waardoor het risico op gemiste 
deadlines en verlopen certificaten 
wordt verminderd. 
Sleutelherstel- en 
archiveringsservices helpen ook 
bij het beschermen van 
gecodeerde gegevens tegen 
permanent verlies in het geval dat 
de originele coderingssleutel niet 
langer beschikbaar is. 
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5. Profiteer van intern en extern vertrouwen 
Met AEG van GlobalSign kunnen digitale certificaten worden uitgegeven van een speciale, 
particuliere uitgevende CA die wordt gehost door GlobalSign of van de openbare CA’s 
van GlobalSign. AEG kan buiten Windows een breed scala aan eindpunten beheren, zoals 
Linux, mobiel, netwerken en andere apparaten. 

6. Maak een sprong in de verwachte browserwijzigingen 
De browsergemeenschap, onder leiding van Google en Mozilla, roept steeds vaker op tot 
meer certificaatautomatisering. De verwachting is dat hun voorkeur hiervoor de komende 
jaren zal toenemen. Wetende dat het nu meer dan ooit zinvol is om GlobalSign’s 
AEG-automatisering toe te voegen voor al uw certificaatbehoeften. 
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De volgende stap zetten 

Hoe kunt u besluitvormers in de hele organisatie overtuigen dat AEG een investering is 
die de moeite waard is? 

Welnu, om PKI-beveiliging op eigen kracht effectief te beheren dient u zich aan een lange 
lijst richtlijnen rond PKI-beveiliging te houden. Bij de laatste telling zijn dit maar liefst 120 
pagina’s. Is het risico om het verkeerd te doen het waard? Heeft u ook de tijd en het geld 
om dit goed te beheren? 

In deze steeds digitaler wordende 
wereld is de vraag naar veilige 
identiteiten, betrouwbare 
communicatie en beschermde 
transacties nog nooit zo cruciaal 
geweest. Door dit vertrouwen te 
versterken, blijven digitale 
certificaten van cruciaal belang 
voor het uitvoeren van transacties 
met hoge zekerheid. 

En hoewel sommige organisaties bereid zijn om tijd, middelen en training te wijden aan 
het implementeren en beheren van interne CA’s, hebben de meeste die optie gewoon 
niet. 

Als uw organisatie momenteel AD CS gebruikt, of van plan is dit te doen, waarom dan 
niet beginnen op een vertrouwd pad naar beveiliging met een oplossing zoals de Auto 
Enrollment Gateway van GlobalSign? Het digitale universum wordt alleen maar complexer. 

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met ons team van 
beveiligingsexperts! 

mailto:verkoop%40globalsign.com?subject=
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Overige Bronnen van GlobalSign: 

PKI-automatisering voor gemengde eindpunten 
Deze webinar op aanvraag laat u zien hoe u een volledig geautomatiseerde, beheerde 
PKI-oplossing kunt creëren die zowel schaalbaarheid als gemengde bedrijfsomgevingen 
aanpakt. 

Gebruik maken van Active Directory om PKI te automatiseren 
Leer hoe u de cloud PKI-services van GlobalSign met uw lokale exemplaar van Active 
Directory (AD) kunt integreren om certificaten automatisch voor elk domein-verbonden 
Object uit te geven zonder dat het nodig is om uw eigen interne CA te onderhouden. 

Feiten en cijfers: De Auto Enrollment Gateway 
Deze datasheet biedt een nadere blik op GlobalSign’s Auto Enrollment Gateway (AEG), 
een volledig geautomatiseerde, beheerde PKI-oplossing die schaalbaarheid in de moderne 
gemengde bedrijfsomgeving aanpakt. 

Over GlobalSign 

Als één van ’s werelds meest diepgewortelde certiceringinstanties is GlobalSign de 
toonaangevende aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen 
waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT-vernieuwers 
wereldwijd hun onlinecommunicatie kunnen beveiligen, miljoenen geverifieerde digitale 
identiteiten beheren en authenticatie en encryptie automatiseren. Zijn grootschalige 
Public Key Infrastructure (PKI) en identiteitsoplossingen ondersteunen de miljarden 
services, apparaten, mensen en dingen die deel uitmaken van het internet der dingen 
(IoT). GMO GlobalSign is een dochteronderneming van de in Japan gevestigde GMO 
Cloud KK en GMO Internet Group en heeft kantoren in Amerika, Europa en Azië. Meer 
informatie vindt u op www.globalsign.nl. 

https://www.globalsign.com/nl-nl/lp/webinar-pki-automatisering/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
https://www.globalsign.com/nl-nl/lp/aeg-webinar-od-inschrijven/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-08ac/1/-/-/-/-/Auto-Enrollment-Gateway-datasheet-NL-signed.pdf?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
https://ir.gmocloud.com/english/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
https://www.gmo.jp/en/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.com/nl-nl/?utm_source=internal&utm_medium=ebook&utm_campaign=PDF 
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