Security & Network Assessment
In de open digitale wereld van vandaag is alles met elkaar verbonden.
Was vroeger nog duidelijk welke systemen met elkaar in verbinding
stonden en wat ze met elkaar te bespreken hadden, tegenwoordig lijkt
het of elk systeem met elk ander systeem moet kunnen communiceren.
Dit heeft geleid tot een wildgroei aan dataverkeer waarbij inzicht in
aanwezige verkeersstromen langzaam verdwijnt.
Als dat ook bij u het geval is, dan bieden wij u kosteloos aan dit inzicht
terug te krijgen. Wilt u weten welke systemen met elkaar praten? Wilt u
weten hoeveel ze met elkaar te bespreken hebben? En waarover? Doe
dan de gratis Security & Network Assessment, waarmee u de grip op
uw dataverkeer terugkrijgt.
Wat bieden wij u?
PQR laat u op basis van de uitkomsten van de vRealize Network Insight
rapportage zien hoe u controle terugkrijgt over uw netwerk en hoe u de
beveiliging én efficiency kunt verbeteren.
Doelgroep
Middelgrote tot grote organisaties die gebruikmaken van VMware
vSphere en die in controle willen zijn van de fysieke en virtuele netwerkinfrastructuur en de beveiliging daarvan willen verbeteren.
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Voordelen
Routed (L3)
Met de Security & Network Assessment profiteert u van de volgende
voordelen:
n Inzicht in de datastromen binnen het virtuele deel van uw netwerk;
n Adviezen ter verbetering van de efficiency van de datastromen in uw omgeving;
n Adviezen ter verbetering van de beveiliging van de datastromen in uw omgeving.

Switched (L2)

De aanpak
De Security & Network Assessment is een 14-daags assessment waarin u uw VMware vSphere omgeving
tijdelijk uitbreidt met vRealize Network Insight.

Security & Network Assessment

PQR implementeert de software; gedurende 2 weken
verzamelen en monitoren wij uw netwerkverkeer.
Vervolgens presenteren wij onze bevindingen en
aanbevelingen in een ‘Security & Network Assessment
rapport’. Dit rapport laat zien welke systemen met elkaar
communiceren en hoe u de beveiliging van uw virtuele
omgeving kunt verbeteren.
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Rollen en verantwoordelijkheden
20%
Zowel voor PQR als voor u zijn de volgende afspraken van
toepassing:
n De installatie van VMware vRealize Network Insight
wordt binnen uw IT-omgeving door een geautoriseerde
PQR-consultant uitgevoerd;
n Enkele dagen na de installatie voert deze consultant
een remote controle uit om er zeker van te zijn dat alle benodigde data wordt verzameld;
n Na 14 dagen worden de resultaten uit vRealize Network Insight gehaald;
n De consultant presenteert na de assessmentperiode de resultaten en u ontvangt de uitgewerkte
rapportage.
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Vereisten
Tijdens de intake controleert PQR of aan de onderstaande vereisten is voldaan:
n U maakt gebruik van VMware vSphere met een geldig supportcontract;
• Versie 5.5, minimaal update 2
• Versie 6.0, minimaal update 1b
n U maakt gebruik van Virtual Distributed Switches (vDS);
n U heeft voldoende resources beschikbaar voor de installatie van vRealize Network Insight:
• vRealize Network Insight Platform: minimaal 8 vCPU’s, 32 GB RAM en 750 GB diskruimte;
• vRealize Network Insight Proxy: minimaal 4 vCPU’s, 10 GB RAM en 150 GB diskruimte;
n Er is een account beschikbaar met rechten in vCenter Server om de aanwezige Distributed Switches en
Distributed Poort Groepen te kunnen configureren voor het gebruik van IPFIX;
n Er is de beschikking over remote toegang om de controle op afstand te kunnen uitvoeren;
Investering en voorwaarden
Deze propositie bieden wij u kosteloos aan en bestaat uit de onderstaande activiteiten:
n Een halve dag onsite installatiewerkzaamheden;
n Een halve dag voor het ophalen en verwerken van de resultaten (dit gebeurt volledig off-site);
n Uitvoering vindt plaats door een ervaren PQR-consultant;
n Bespreken van de uitgewerkte rapportage binnen 2 weken na oplevering;
n Planning vooraf in overleg met het PQR-projectbureau.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze propositie, neem dan contact op PQR.
Zie ook www.PQR.com/proposities.
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