
SAMENVATTING De uitdaging
Mondi Group International houdt de papier- en verpakkingsbranche in beweging. Het 
bedrijf is gevestigd in 30 landen en richt zich op groei in opkomende markten. Dit 
vereist een flexibel bedrijfsmodel en vooral om die reden heeft de firma besloten een 
nieuw hoofdkantoor te bouwen in Wenen.

De infrastructuur moest, naast het bevorderen van mobiele en samenwerkingsgerichte 
werkpatronen, een impuls geven aan hun ambitieuze doelstelling om overgenomen 
bedrijven en hun gemengde verouderde infrastructuren binnen twee maanden te 
integreren. Mondi wilde ook de beveiligingsarchitectuur standaardiseren in het gehele 
WAN, zodat alle fabrieken en kantoren wereldwijd met één model op basis van best 
practices zouden werken.

Oplossing
Mondi heeft gekozen voor een beveiligingsoplossing van Cisco® om zijn bekabelde 
en draadloze netwerken van Cisco aan te vullen. “Cisco TrustSec is naadloos te 
integreren met switches, access points en firewalls”, aldus Roman Scarabot-Müller, 
Hoofd Infrastructuur bij Mondi Group International. “De oplossing voorziet in een echt 
end-to-end beveiligingsarchitectuur: in ons nieuwe hoofdkantoor en daarbuiten.” Alle 
Cisco-producten, zoals de firewalls, bieden TrustSec-functionaliteit.

Een ander voordeel is bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheid om beleidsregels toe 
te wijzen aan beveiligingsgroepen. Door deze aanpak wordt de netwerkbeveiliging 
verschoven van afhankelijkheid van lange lijsten IP-adressen naar een flexibel, 
geautomatiseerd model dat effectiever, voordeliger en gebruiksvriendelijker is.

De Cisco TrustSec®-architectuur wordt bij Mondi gecombineerd met de superieure 
transparantie, het contextueel bewustzijn en het optimale beheer van Cisco Identity 
Services Engine (ISE). ISE vormt de kern van de TrustSec-architectuur en biedt 
de mogelijkheid een beveiligingsniveau te kiezen dat past bij de snel evoluerende 
bedrijfsomgeving van tegenwoordig.

Resultaten
Hoewel het realiseren van een BYOD-omgeving (Bring-Your-Own-Device) is niet de primaire doelstelling is, streeft Mondi ernaar 
flexibel werken en effectieve samenwerking te stimuleren. En de onderneming moet het alsmaar toenemende aantal gastgebruikers 
kunnen verwerken dat het nieuwe hoofdkantoor bezoekt. “De Cisco-oplossing biedt ons een nauwkeurige manier, vanuit het 
draadloos access point of de switch, om vast te stellen wie waartoe toegang krijgt”, aldus Scarabot-Müller. “We kunnen gebruikers 
aan de juiste categorie toewijzen en het juiste beleid instellen om te voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging.”

Casestudy van klantEen wereldwijd beveiligingsmodel realiseren 

Verpakkingsgroep bereikt perfect evenwicht tussen flexibele samenwerking en robuuste IT-beveiliging

Naam klant: Mondi Group

Branche: Productie

Locatie: Oostenrijk

Aantal werknemers: 27.500

De uitdaging
•	Voordelen van flexibel werken stimuleren 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
IT-beveiliging

•	Toename van het aantal apparaten en 
gastgebruikers in het netwerk opvangen 

Oplossing
•	Cisco TrustSec met Cisco Identity 
Services Engine

Resultaten
•	De mogelijkheid om groei van het 
netwerk op te vangen zonder extra  
IT-personeel

•	Verbeterde bewaking en handhaving van 
het beveiligingsbeleid

•	Snelle integratie van overgenomen 
bedrijven

© 2014 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.  Pagina 1 van 2



“De Cisco-oplossing biedt 
ons een zeer nauwkeurige 
manier, vanuit het draadloos 
access point of de switch, 
om vast te stellen wie 
waartoe toegang krijgt. We 
kunnen gebruikers aan de 
juiste categorie toewijzen 
en het juiste beleid instellen 
om te voldoen aan de eisen 
voor informatiebeveiliging.

Roman Scarabot-Müller
Hoofd Infrastructuur
Mondi Group International

Casestudy van klant

Elke werknemer heeft tegenwoordig gemiddeld 2,3 apparaten. Van elke 1300 
apparaten die met het netwerk van het hoofdkantoor zijn verbonden is ongeveer 
50% niet in eigendom van of beheerd door het bedrijf. Elke gastgebruiker heeft 
weer andere toegangsmachtigingen nodig. Scarabot-Müller: “Een beleid kan alleen 
effectief zijn als het apparaattype, de gebruiker, de locatie en context allemaal in 
real-time kunnen worden herkend.”

Nog een voordeel van Cisco TrustSec is dat meerdere serviceset-ID's en VLAN's 
(Virtual Local Area Network) niet meer nodig zijn, wat eenvoudigere controle en 
handhaving oplevert. Er wordt gerekend op cumulatieve besparingen, omdat de 
oplossing bij honderd Mondi-locaties wereldwijd wordt geïmplementeerd. 

Scarabot-Müller geeft ten slotte aan: “We hebben gekozen voor TrustSec omdat 
deze oplossing kan voorzien in alle functies die we nodig hebben om ons mondiale 
netwerk uit te breiden. Deze aanpak kan via het WAN worden gerepliceerd naar 
andere locaties, wat nog meer zichtbaarheid en minder beheer betekent. Bovendien 
wordt de doorlooptijd voor nieuwe overnamen verkort.”

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de Cisco-oplossingen die in deze casestudy zijn 
beschreven, gaat u naar:
www.cisco.com/go/trustsec 

Productlijst

Beveiliging
 • Cisco TrustSec
 • Cisco Identity Services Engine
 • Cisco SNS 3495 Series Appliances
 • Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client
 • Cisco ASA 5585-X-firewall van de volgende generatie

Routing en switching
 • Cisco ASR 1002-X-router
 • Cisco Catalyst® 4500-E en 6509-E Series-switches
 • Cisco Nexus® 1000V Series-switch

Draadloos
 • Cisco Aironet® 3602 access points
 • Cisco 5760 Wireless LAN Controller

Beheer
 • Cisco Prime™ Infrastructure
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