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Enkel toegangsbewijs

De beveiliging van het gebouw begint bij een

badge, meestal een proxkaart. IT beveiliging

daarentegen begint bij een gebruikersnaam

en een wachtwoord. 

Wanneer organisaties een kaart beter willen

beveiligen, kunnen ze een pincode of 

biometrische gegevens toevoegen. Voor 

IT systemen die de beveiliging willen 

verbeteren, liggen de mogelijkheden anders.

Organisaties kunnen het volgende 

toevoegen:

• Een RSA token of biometrische 

eigenschap waarmee de juiste persoon 

wordt geverifieerd.

• Een smartchip die is ingesloten in een 

kaart of een USB dongel en waarmee 

de juiste persoon wordt geverifieerd. 

De chip kan ook worden gebruikt voor niet 

afwijsbare digitale handtekeningen. 

Digitale handtekeningen zijn belangrijk in 

een gereguleerde omgeving om te 

controleren of goedkeuring is verleend of 

actie is ondernomen.

Een oplossing met één kaart met daarop 

een contactsmartchip voor IT- en 

proximity technologieën (contactloze 

smart- of 125 kHz proxkaarten) stelt de 

organisatie in staat om één bron voor elke

medewerker te beheren en zo te besparen

op materiaal en administratiekosten. Met een

geoptimaliseerd kaartuitgifteproces kunnen

voor de beveiliging van gebouwen nog

steeds badges worden afgegeven en wordt

het badge-uitgifteproces gekoppeld aan IT

systemen voor het verlenen van toegang in

één proces. 

Te ondernemen stappen:

1. Beveiligingsteams voor gebouwen moeten 

de vereiste toegangsgegevens bespreken 

met hun IT tegenhangers om te bekijken 

of het mogelijk is om kaarten in de hele 

organisatie te gebruiken.

2. IT afdelingen moeten de vereisten/wensen 

voor verificatie en PKI bekijken. 

Correlatie tussen gebeurtenissen

Door systemen aan elkaar te koppelen 

kunnen organisaties correlatie tot stand 

brengen tussen ogenschijnlijk uiteenlopende

fysieke en IT beveiligingsmomenten. Het

downloaden van grote hoeveelheden

gegevens door een medewerker kan 

bijvoorbeeld niet verdacht lijken. Als 

systemen aan elkaar zijn gekoppeld, zou

misschien kunnen blijken dat de medewerker

alleen gegevens downloadt als hij alleen in 

de kamer is. 

Organisaties moeten de volgende zaken

aangeven:

1. Drempels voor normaal gedrag van

medewerkers per functieclassificatie. Het 

kan nodig zijn om het huidige gedrag te 

controleren.

2. Zakelijke gebeurtenissen die een 

verandering in de beveiliging veroorzaken 

(ontvangst van een ontslagbrief, 

beëindiging met reden, onverwachte 

wijziging in werktijden).

3. IT resources en/of locaties met 

vertrouwelijke informatie (intellectueel 

eigendom, identiteitsgegevens) en een 

plan ontwikkelen om deze te sluiten voor 

normale beveiligingsniveaus en voor het 

instellen van verhoogde beveiliging. 

Organisaties moeten vaststellen welke 

risico's elk vertrouwelijk item oplevert en 

dienovereenkomstig reactieplannen 

opstellen.

4. Normaal gebruik voor elke vertrouwelijke 

resource en wat moet worden beschouwd 

als abnormaal (alle klantengegevens of 

creditcards van klanten downloaden). 

Samengevat

Convergentie is de eerste stap voor alle 

organisaties om belangrijke systemen te 

koppelen en een uitgebreid en coherent

beveiligingsbeleid op te zetten. Door 

systemen te integreren en informatie te 

laten delen kan een organisatie de 

kwetsbare plekken in real-time zien en IT

beveiligingskwesties koppelen aan fysieke 

beveiligingsreacties. Al deze mogelijkheden

leiden tot een real-time beveiligingsbeleid. 

De volgende stap is proactief 

bedreigingsbeheer, waarin real-time

gegevens worden gekoppeld aan historische

informatie. Het systeem kan 'leren' hoe de

huidige omgeving moet worden beheerd en

in real-time zou moeten reageren. Dit 

vergroot de waarde van een systeem en 

verbetert het rendement. Het systeem kan

bijvoorbeeld gedragingen in een bepaalde

categorie indelen, zoals een medewerker die

om de paar dagen probeert of hij bepaalde

deuren kan openen, of ongebruikelijk gedrag

door een groep medewerkers die door één

bepaalde persoon beveiligingsbevoegdheden

hebben gekregen.

Een samengevoegd systeem zal duidelijke

voordelen opleveren die in de toekomst

alleen maar zullen toenemen wanneer 

convergentie verder wordt ontwikkeld. Hoe

organisaties deze nieuwe instrumenten willen

gaan toepassen kunnen ze zelf bepalen op

basis van hun individuele beveiligings- en

nalevingsvereisten.

Inleiding

In de afgelopen jaren is er in de  

beveiligingsbranche media wellicht geen 

term zo vaak gebruikt als het begrip 

'convergentie'.

Meestal werd er verwezen naar de integratie

van fysieke beveiliging en IT systemen, met

soms wat elementen voor controle op

gebouwen. Hoewel deze definities nuttig

kunnen zijn voor de eindgebruikers, leiden ze

wel tot de uiteindelijke vraag: 'Hoe kan ik dit

toepassen?' 

Convergentie maakt gebruik van gegevens

die zijn gegenereerd door fysieke beveiliging

en IT systemen. Het doel hiervan is het 

stimuleren van de efficiency en de beveiliging

van bedrijfsprocessen binnen een kader voor

organisatorische groei. Hieronder wordt een

aantal basiselementen beschreven dat nodig

is om te zorgen dat een oplossing echt is

geconvergeerd, dan wel integraal, is.

Gemeenschappelijk beheer en
controle voor beveiligingsbeleid

De IT infrastructuur vormt de ruggengraat

van een integrale oplossing, waarin kennis

van belangrijke bedrijfsgegevens wordt

gedeeld door meerdere systemen. Het

fysieke beveiligingssysteem is niet ook 

automatisch op de hoogte van cruciale 

bedrijfsgegevens als werknemerstatus,

beveiligingsbevoegdheden van 

stafmedewerkers en trainingscertificaten. 

Een geautomatiseerd HR systeem beschikt

gewoonlijk wel over deze kennis. IP 

beveiligingssystemen stellen gebruikers 

daardoor in staat om te profiteren van de

reeds gemaakte investeringen en om meer

rendement te behalen. 

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke

protocollen voor het beheren van de toegang

tot bedrijfsmiddelen en gegevens maakt 

efficiënter beheer mogelijk. Een organisatie

ontwikkelt een op functies gebaseerd beleid,

op basis waarvan de uitgifte van badges en 

inschrijvings- en intrekkingsprocessen 

kunnen worden beheerd, en waarbij gebruik

wordt gemaakt van XML/SOAP interfaces

voor de integratie met oplossingen voor 

identiteitsbeheer. Het belangrijkste voordeel is

dat het beveiligingspersoneel de beste 

hulpmiddelen voor hun werk kan blijven 

gebruiken en dat HR personeel de eigen HR

tools kan toepassen. 

Organisaties moeten de volgende zaken

bepalen:

1. Bevoegde bronnen (het systeem dat de 

doorslag geeft) voor elke persoon met een 

toegangsbadge of een IT account. 

2. Bronnen (IT systemen of personen) met 

belangrijke gegevens die worden gebruikt 

om vast te stellen of een persoon 

bevoegd is om bepaalde middelen te 

gebruiken of een gebied te betreden.

3. Vereisten ten aanzien van naleving of 

controles wanneer gegevens op meerdere 

systemen aanwezig zijn.

4. Alle bedrijfs- of beveiligingskwesties die 

uniek zijn of die bijzonder belangrijk zijn 

voor een organisatie.

5. Belangrijke bedrijfsprocessen (in dienst, uit 

dienst, functiewijziging) en het bepalen van 

de verantwoordelijkheden van de diverse 

systemen.

6. Een beleidsplatform dat instrumenten op 

maat voor arbeidsprocessen ondersteunt. 

Hiermee kunnen processen en 

goedkeuringen eenvoudig worden 

gevormd

Gemeenschappelijke 
voorzieningen voor gebruikers 

Convergentie zet bedrijven ertoe aan de 

onderlinge relaties te beoordelen tussen de

fysieke beveiliging en de IT beveiliging.

Hoeveel organisaties kunnen met zekerheid

zeggen dat voormalige medewerkers of 

contractanten direct uit de toegang 

beheersystemen van hun gebouw worden

verwijderd? Hoeveel bedrijven weten zeker

dat een voormalige medewerker die tegelijk

met iemand anders het gebouw binnenkomt,

geen actieve IT accounts meer heeft? En 

hoeveel bedrijven vertrouwen erop dat hun

huidige medewerkers voormalige 

medewerkers herkennen en weten dat 

deze personen er niet meer werken?

Dynamische toegangscontrole processen 

zijn in ontwikkeling en vormen de drijfveer

voor gebruikersbevoegdheden in systemen

zonder, en externe systemen met IT.

Organisaties moeten het volgende doen:

1. Bepalen hoeveel voormalige medewerkers

of contractanten nog actieve badges en 

IT accounts hebben.

2. Bepalen hoeveel contractanten die de 

afgelopen drie maanden niet in het 

gebouw zijn geweest, nog actieve 

toegangsbadges hebben.

3. Onderzoeken of iemand vraagtekens 

zet bij personen die tegelijk met anderen 

binnenkomen.

4. Vaststellen hoe lang het duurt voordat 

iemand toegang krijgt of de toegang 

wordt ontzegd.

5. Medewerkers informatie geven over 

beveiligingsrisico's. 


