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Cisco Systems, wereldwijd marktleider in de beveiliging van computernetwerken, heeft de 
Adaptive Security Appliance (ASA) 5500 gelanceerd, een nieuwe reeks multifunctionele 
beveiligingsapparaten die aanvallen helpen afweren voor ze zich doorheen het 
bedrijfsnetwerk kunnen verspreiden. Ze zijn zowel bestemd voor kleine en middelgrote als 
voor grote organisaties.  

De Cisco ASA 5510, ASA 5520 en ASA 5540 controleren het netwerk- en applicatieverkeer, 
zorgen voor een flexibele VPN-verbinding (virtual private network) en verlagen de gebruiks- 
of operationele kosten. De integratie van meerdere beveiligingstechnologieën in één 
apparaat vereenvoudigt immers het beheer van de netwerkbeveiliging. Het is daardoor 
praktisch en financieel ook mogelijk om een uitgebreide, intensieve beveiliging te voorzien 
voor meerdere netwerklocaties. Met de nieuwe apparaten van Cisco kunnen bedrijven ook 
een beveiligde netwerktoegang van op afstand creëren met behulp van IPSec en SSL VPN. 
Bovendien verstoren de toestellen het netwerkverkeer en de applicaties niet wanneer ze aan 
het netwerk worden toegevoegd. 

Eén apparaat, vele mogelijkheden 
De Cisco ASA 5500-reeks maakt deel uit van Adaptive Threat Defense (ATD), de meest 
recente fase van Cisco's Self-Defending Network-strategie. ATD helpt beveiligingsrisico's in te 
dijken door ze op een dynamische manier en op verschillende niveaus van het netwerk aan 
te pakken. Tegelijk wordt ook het netwerkverkeer strenger gecontroleerd, net als de 
gebruikers van het netwerk en de toepassingen die erop draaien.  
 
Centrale componenten voor de realisatie van Adaptive Threat Defense zijn de zogenaamde 
Anti-X defenses. Dat zijn combinaties van netwerkfuncties waarmee het netwerkverkeer en 
de inhoud ervan beveiligd kunnen worden. Voorbeelden zijn firewalling, inbraakpreventie 
(IPS), DDoS-preventie (distributed denial of service), antivirus en anti-spyware, en URL-filtering. 
Daarnaast omvat ATD ook de beveiliging van toepassingen (Application security) en de 
controle en bescherming van netwerkonderdelen of -diensten zoals Voice-over-IP en 
multimedia (Network control and containment).  
 
Zo maken de Cisco ASA 5500-apparaten een grondige en dynamische controle mogelijk van 
netwerkgebaseerde bedrijfstoepassingen. Ook de controle van peer-to-peer diensten (P2P) 
die veel bandbreedte opslorpen, zoals Kazaa en Instant Messaging (IM), behoort tot de 
mogelijkheden. Op netwerkniveau bieden de apparaten onder meer een nauwkeurige 
controle van de gebruikers volgens bepaalde gebruikersprofielen, controle van de toegang 
tot toepassingen en van het netwerkverkeer. 
 
Het beheer van de beveiligingsdiensten die de Cisco ASA 5500-apparaten leveren, gebeurt 
grotendeels via de internetgebaseerde Adaptive Security Device Manager, geschikt voor 
het beheer van maximaal 10 apparaten. Voor gebruik op grotere schaal is er de Cisco 
Management Security Suite. Die ondersteunt heterogene omgevingen met uiteenlopende 
apparaten, routers en switches. 
 



Meer details over de ASA 5500-reeks van Cisco Systems vindt u op 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_050305.html 
 
Foto's van de ASA 5500-reeks en andere producten van Cisco Systems zijn beschikbaar op 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CISP 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 22 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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