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Cybersecurity

Monitoring van 
Operationele Technologie: 
van luxe naar noodzaak

OT Insight van Hudson Cybertec

Monitoring van de Operationele Technologie (OT) binnen uw organisatie is allang geen 
luxe meer, maar bittere noodzaak. Om grip te krĳ gen en houden op hetgeen zich af-
speelt op de netwerken binnen uw OT-omgeving is het van groot belang te weten welke 
communicatie plaatsvindt. Een goed inzicht in het netwerkverkeer zorgt ervoor dat uw 
organisatie ‘in control’ is en tĳ dig kan anticiperen wanneer dat nodig is. Maar hoe pak je 
dat nu aan als organisatie?

Met een Advanced Network 
Security Audit (ANSA) 
krĳ gen organisaties snel en 
duidelĳ k inzicht in de werkelĳ ke 
communicatie, de assets, 
de risico’s en kwetsbaarheden 
die deel uitmaken van de 
scanneroplossing en het 
verbonden OT-netwerk. 

Chris van den Hooven, senior consultant bĳ  Hudson 
Cybertec, licht toe: “Met de ANSA wordt enkele weken het 
netwerkverkeer gemonitord en beoordeeld. Dit geeft inzicht 
in al het netwerkverkeer dat heeft plaatsgevonden tĳ dens 
de monitoringperiode. De resultaten worden geanalyseerd 
door de specialisten van Hudson Cybertec. Hiermee wordt 
eventueel afwĳ kend netwerkverkeer in kaart gebracht.” 
Een beknopte rapportage geeft een overzicht van alle 
gedetecteerde assets, verbindingen, kwetsbaarheden, 
onveilige en/of onwenselĳ ke communicatie en aangetroffen 
technische problemen.

Voor het uitvoeren van de ANSA gebruikt Hudson Cybertec, 
cybersecurity solution provider voor de OT, de innovatieve 
oplossing OT Insight. Van den Hooven: “Deze oplossing 
bewaakt en verzekert de continue, correcte en voorspelbare 
werking van real-time industriële besturingssystemen om 
storingen te voorkomen en uitval te verminderen.” 

OT Insight is ontwikkeld vanuit 100 procent OT-perspectief 
en is gebaseerd op Duits/Nederlandse innovatie. 
De oplossing is specifi ek ontwikkeld voor omgevingen 
die werken met industriële protocollen, zoals EtherCAT, 
Profi net of IEC-104, en ondersteunt specifi eke functies zoals 
deterministische communicatiemodellen, data-integratie 
voor continue ver betering en automatisering, evenals 
prioritering van herstelacties. De organisatie krĳ gt inzicht 
in wat er ‘werkelĳ k’ gebeurt op het OT-netwerk. OT Insight 
biedt een compleet beeld van alle apparaten, verbindingen, 
kwetsbaarheden, onveilige communicatie en mogelĳ ke 
technische problemen op het OT-netwerk. “Wet- en regel-
geving voor cybersecurity is volop aan het veranderen”, 
licht Van den Hooven toe. “Om hieraan te kunnen blĳ ven 
voldoen, wordt monitoring van de OT-omgeving steeds 
belangrĳ ker voor organisaties.”

Om als organisatie op een laagdrempelige wĳ ze kennis 
te maken met de voordelen die monitoring van de OT-
omgeving biedt, is het laten uitvoeren van een ANSA ideaal. 
In korte tĳ d krĳ gt de organisatie nieuwe inzichten over het 
OT-netwerk en is men in staat hiermee de digitale weerbaar-
heid van de organisatie te verhogen.

Bezoek voor meer informatie: 
www.hudsoncybertec.com


