Van veilig
voelen naar
veilig zijn
Ontdek Sogeti’s
SOC-services

Bijna de helft van de
Nederlandse bedrijven krijgt
te maken met cybercrime.
Misschien hoor jij bij de helft die tot
nu toe buiten schot is gebleven. Je
vertrouwt op je firewalls, je update je
software regelmatig en je medewerkers
herkennen phishingmails. Toch kun je
niet achteroverleunen. Cybercrime
groeit snel in omvang en complexiteit
en kan leiden tot systeemuitval, boetes
en imagoschade.

Sogeti waakt en adviseert
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe
sneller jouw organisatie reageert op
cyberbedreigingen, hoe beperkter de
schade. Sogeti kan je daarbij helpen.
Met geavanceerde Security Operations

Centres (SOC’s) en specialisten die
24/7/365 waken over je IT-omgeving.

Sogeti biedt twee
SOC-services
• SOC-as-a-service, waarbij je de
volledige security uitbesteed en
onze experts waken over je ITinfrastructuur
• SOC Consultancy, waarbij onze
experts adviseren over een passende
aanpak bij de implementatie van een
eigen SOC, ondersteunen bij het
upgraden van je technologie of
jouw SOC-team tijdelijk helpen bij
specifieke vraagstukken.

State-of-the-art
SIEM-technologie
Om betrouwbare SOC’s te bouwen en optimaal zicht te hebben op
cyberdreiging, gebruiken wij in onze
eigen SOC’s de intelligente, stateof-the-art SIEM-technologie. SIEM
is een flexibel systeem dat voor elke
omgeving aanpasbaar is en integreert
met uiteenlopende technologie. IBM
QRadar staat te boek als de beste in
SIEM-technologie. Sogeti heeft deze
technologie dan ook geadopteerd
en werkt nauw samen met IBM om
het maximale uit de beschikbare
functionaliteiten te halen. Als wij jouw
omgeving monitoren met IBM QRadar
wordt deze continu geüpdatet via het
Threat Intelligence Framework. Zo kunnen we de bij ons bekende indicatoren
van schadelijke activiteiten opsporen.
Die informatie komt niet alleen vanuit
de IBM X-force feed. Sogeti’s SOC’s
werken ook nog met een eigen Cyber
Threat Intelligence (CTI). Onze 37
SOC’s wisselen continu informatie uit
over detecties en malware. Met elkaar,
leveranciers, overheden en andere
securitypartners. Daarmee is je IT
direct en dubbel beveiligd tegen de
meest actuele dreigingen.

Meer dreiging, meer vraag
Forrester Consulting deed in opdracht
van verzekeraar Hiscox onderzoek
naar het aantal cyberaanvallen op
bedrijven in verschillende landen,
waaronder het Verenigd Koninkrijk,
Spanje, de Verenigde Staten en
Nederland. Conclusie: bijna de helft
van de publieke en private organisaties
heeft in 2017 te maken gehad met een
cyberaanval. Twee derde daarvan zelfs
meerdere keren per jaar. De gemiddelde kosten van zo’n incident bedragen
184.000 euro. En dan hebben we het
nog niet over de imagoschade voor
je business. Nederlandse bedrijven
blijken bovendien slechter te scoren
op het gebied van beveiliging dan
bedrijven in de andere landen. Nog
wat cijfers: cyberbeveiliger Fortinet
meldde begin 2018 een toename van

cyberaanvallen van 82% in het
laatste kwartaal van 2017, per bedrijf
gemiddeld 274 exploits (bugs e.d.).
Door de groei in volume en complexi
teit van cybercrime groeit ook de vraag
naar ervaren securityspecialisten.
Maar die zijn niet dik gezaaid. De markt
kent zelfs een flink tekort aan talent.
Bovendien is het lastig deze professionals langdurig aan je organisatie
te binden. Capgemini constateerde
dit tekort al eerder en publiceerde
het rapport The Big Gap in Cyber
Protection. Mike Turner, COO van
Capgemini’s Cybersecurity Service Line

zegt daarin: ‘Het cybersecurity-gat
heeft een serieus effect op organisaties in elke sector. Maanden besteden
aan het zoeken naar de juiste kandidaten is niet alleen inefficiënt, het stelt
bedrijven bloot aan de gevaren van
cybercrime. Business Leaders moeten
zich echt bezinnen op hoe zij talent
gaan werven en vasthouden.’

Onze oplossingen
SOC-as-a-service

Upgraden

Jouw security is in goede handen
bij Sogeti. Met SOC-as-a-service
draait je security volledig binnen
ons Security Operations Centre.
Onze SIEM-specialisten hebben
ervaring met de meest voorkomende
technologieën en diversiteiten van
omgevingen. Zij worden voortdurend
uitgedaagd. Met deze kennis en
ervaring monitoren zij 24/7/365
jouw IT-infrastructuur.

Heb je al een operationeel SIEM
of SOC? In dat geval kunnen we je
helpen de volwassenheid naar een
hoger niveau te tillen en de samenwerkingen met andere IT-afdelingen
te verbeteren. Goede security helpt
immers zowel de IT als de business.
Vragen die we dan kunnen adresseren
zijn: kijk je naar de juiste zaken? Werk
je binnen je organisatie goed samen
en zijn de SOC -processen goed afgestemd? Zijn je specialisten bezig met
de juiste zaken?

Consultancy
Wanneer je zelf een SOC wilt bouwen en implementeren kunnen wij
je helpen bij de zoektocht naar een
geschikte SOC-partner en het in
kaart brengen van de behoeften en
benodigdheden op het gebied van
operationele security. Wij adviseren
welke oplossing past. Ook helpen
we je bij de keuze voor technologie
en een dienstverlener die aansluit
bij je wensen, mogelijkheden en cultuur. Onze specialisten zorgen voor
een stabiele basis om je SIEM op te
zetten, log sources aan te sluiten en
use cases te implementeren.

Detachering
Een eigen SOC vraagt veel werk en
aandacht. Onze specialisten zijn graag
voor een tijdje onderdeel van je team,
bijvoorbeeld voor het uitvoeren van
specifieke analyses. Zij helpen bij
het analyseren van potentiële drei
gingen, opvallende afwijkingen of
het zoeken naar mogelijke indringers
op je IT-omgeving. Ze zijn ervaren,
technisch onderlegd en kunnen
bevindingen vertalen naar acties,
oplossingen of verbeteringen die
jouw organisatie begrijpt.

Over
Sogeti
Sogeti is een toonaangevende leverancier van technologie en engineering diensten. Sogeti levert
oplossingen die digitale transformatie mogelijk maken en biedt specialistische kennis in Cloud,
Security, Digital Manufacturing, Digital Assurance& testen en opkomende technologieën. Sogeti
combineert flexibiliteit en snelheid van implementatie met sterke technologiepartners, innovatieve
methodologieën en haar wereldwijde leveringsmodel, Rightshore®. Sogeti brengt meer dan
25.000 professionals samen in 15 landen, gevestigd in meer dan 100 vestigingen in Europa, de VS
en India. Sogeti is een 100% dochteronderneming van Capgemini SE, genoteerd aan de Parijse
beurs.
Leer meer over ons op

www.sogeti.com
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