Security Product.

SMT Endpoint Compliancy

Verbeter het inzicht in
uw endpoints

Simplificeer en reageer
sneller op audits

Verhoog de efficiency van uw
Security Specialists

Bij een cybersecurity aanval wordt gezocht naar de zwakste schakel in
de keten. Eén enkel slecht beveiligd eindpoint is al voldoende voor een
hacker om uw IT omgeving binnen te dringen. Wilt u er zeker van zijn
dat u een duidelijk en compleet beeld heeft van de compliancy van uw
endpoints? Wilt u uw compliancy score verbeteren zonder een nieuwe tool
te hoeven installeren en uw IT audits significant vereenvoudigen?
De SMT Endpoint Compliancy Solution biedt uw organisatie een
holistisch beeld van uw endpoint compliancy status in vergelijking tot uw
beveiligingsbeleid.
Iedere organisatie hoort een beveiligingsbeleid
opgesteld te hebben. Maar wat is dit waard als uw
endpoints niet voldoen aan deze beveiligingseisen?
Met SMT Endpoint Compliancy heeft u direct zicht
op de status van de mate waarin uw endpoints
voldoen aan uw beleid en open benchmarks zoals
CIS. Dit is een van de eerste stappen in de reis
naar security awareness.
Heeft uw organisatie geen beveiligingsbeleid?
Geen probleem wij helpen u graag verder. SMT
Endpoint Compliancy zorgt voor honderden
checks en valideert de resultaten op basis van de
benchmarks. Dit geeft direct inzicht in het niveau
waarop uw endpoints overeenkomen met de
standaard en levert een duidelijke en eenvoudige
compliancy score. Samen met de dasboards
en rapporten heeft u de tools in handen om uw
compliancy te verbeteren, risico’s te verlagen en
uw reactievermogen op audits te versnellen.

SMT Endpoint Compliancy biedt toegevoegde
waarde voor:

• CISO’s and SOC managers die sturen op hoge
prestaties en willen voldoen aan compliancy
standaarden.

• IT auditors die processen snel, effectief en efficiënt
willen valideren.

• SOC analysten die historische data willen gebruiken
om de huidige informatie te verrijken bij een incident.

• SecOps Engineers die operationele wijzigingen willen
doorvoeren om risico scores te verlagen.
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De SMT Endpoint Compliancy app bevat de
volgende componenten:
Compliancy checks
Dit is een verzameling van alle benchmarks
inclusief de corresponderende checks, zoals de
publiek toegankelijke CIS-benchmarks (Center
for Internet Security). Deze benchmarks zijn
vertaald naar code die controleert of het endpoint
compliant is met het beleid. Dit kan ook uw eigen
interne beveiligingsbeleid zijn. De controle wordt
hiermee volledig automatisch in plaats van
handmatig.
Test runner
Dit component zorgt voor de mogelijkheid om
grote hoeveelheden controles uit te voeren. De
resultaten worden verzonden naar Splunk via
de HTTP Event collector. Dit proces is uitermate
flexibel en heeft meerdere mogelijkheden om aan
uw data behoefte te kunnen voldoen.
Compliancy dashboards
Gestandaardiseerde dashboards zijn beschikbaar
en kunnen op maat gemaakt worden naar uw
eigen wensen. De dashboards geven een direct
overzicht van de huidige status van het gehele
landschap tot aan een specifiek endpoint. Samen
met de herstelacties die nodig zijn bij mislukte
checks heeft u alles wat u nodig heeft om uw
compliancy te verbeteren.

De voordelen voor uw organisatie:

• Geen extra software nodig
• Kan gedraaid worden zonder “agent”, ook
zonder Splunk universal forwarder
• Uitbreiding van een bestaande oplossing
waardoor een inkoopproces voor een nieuw
product niet nodig is
• Zeer beperkt datavolume per endpoint
• Probleemloos schaalbaar tot duizenden
endpoints
• Werkt zowel via een cloud-based Splunk
oplossing als on-premise
• Weinig to geen training nodig voor beheerders
• Zeer eenvoudige uitrol van software
• Kan gebruikt worden in combinatie met
bestaande benchmarks (zoals CIS) of intern
beveiligingsbeleid.
Bescherm uw organisatie door uw compliancy
standaarden op het hoogst mogelijke niveau
te houden. Bent u benieuwd hoe SMT Endpoint
Compliancy hierbij kan helpen? Neem dan contact
op met onze experts.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met onze experts voor meer
informatie over dit product!

SMT is a Data-Driven Solution Provider. We support

Our technical specialists love to submerge themselves into

organizations in their digital transformation with

complex matters. We think out-of-the-box and always in

autonomous advice about the application and strategic

co-creation with your own specialists. This way, we create

use of data. We visualize valuable information from

awareness within your organization of the potential of

different data sources in real-time, so you have a solid

your data and the valuable application of it.

foundation to support your strategic business decisions.

We do this in a distinctive SMT way: with personal
attention for our clients.
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