
 
Cisco bundelt beveiligingssoftware voor netwerken  

 
Security Management Suite biedt nieuwe mogelijkheden voor Self-Defending Networks 

 
Diegem, 2 maart 2006  

 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in de beveiliging van computernetwerken, heeft de 
Cisco Security Management Suite gelanceerd. Die combineert een aantal toepassingen 
voor beveiligingsbeheer, waardoor bedrijven de naleving van hun beveiligingspolitiek en het 
beveiligingsbeheer van al hun IT-systemen kunnen verbeteren.  
 
Cisco's Security Management Suite helpt de klant zijn kosten te verlagen en is zo 
gebruiksvriendelijk dat zelfs onervaren gebruikers er complexe taken rond de aanpak van IT-
beveiliging mee kunnen uitvoeren. Het pakket past dan ook in Cisco's Self-Defending 
Network strategie, die organisaties helpt om zich flexibel aan te passen aan de continue 
veranderingen op het vlak van beveiliging en bedreigingen. 
 
Cisco Security Manager vereenvoudigt en integreert beveiligingsbeheer 
De Cisco Security Management Suite bevat onder meer de nieuwe Cisco Security Manager 
(CSM). Daarmee kan de beheerder kiezen tussen een overzicht op basis van de verschillende 
systemen in het bedrijf of op basis van het beveiligingsbeleid, dat aldus gemakkelijk is aan te 
passen aan nieuwe bedrijfsnoden. Verder kan hij ook kiezen voor een visuele weergave van 
het hele netwerk om zo de beveiligingsaanpak van de verschillende onderdelen rechtstreeks 
te beheren. Deze drie voorstellingsmogelijkheden vereenvoudigen en integreren het beheer 
van alle beveiligingsdiensten, inclusief firewalls, Virtual Private Networks (VPN) en Intrusion 
Prevention Systems (IPS). 
 
Het is ook mogelijk om de regels voor een bepaald systeem los te koppelen van dat systeem, 
zodat ze meteen toe te passen zijn op andere elementen in het netwerk. Ten slotte bevat de 
Cisco Security Manager ook ingebouwde mogelijkheden voor samenwerking tussen 
netwerkbeheerders en beveiligingsspecialisten. 
 
Cisco Security MARS: grotere beschikbaarheid en lagere kosten 
Het Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (CS-MARS), een onderdeel van 
de Cisco Security Management Suite, verzamelt, vergelijkt en rapporteert over de 
beveiligingsincidenten in systemen die zowel van Cisco als van andere leveranciers afkomstig 
kunnen zijn. De klant krijgt dan een visuele weergave van het incident, de getroffen plaats in 
het netwerk en de beste plaats om in te grijpen.  
 
De nieuwe versie 4.2 van Cisco Security MARS biedt meer dynamische en directe of real-time 
overzichten en categoriseringsmogelijkheden, naast een meer uitgebreide ondersteuning 
voor verschillende systemen. Zo kunnen gebruikers nu een ongewoon netwerkverkeer sneller 
opsporen via onmiddellijke, real-time filtering van beveiligingsgegevens. In combinatie met 
de Cisco Security Manager kan de beheerder zeer snel precies bepalen welk systeem en 
welke beveiligingsregels verantwoordelijk zijn voor het toelaten of blokkeren van dat verkeer. 
Daardoor stijgt de beschikbaarheid van het netwerk spectaculair, terwijl de operationele 
kosten verlagen. 
 
Meer informatie over Cisco's Security Management Suite vindt u op 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/prod_021306c.html 
 



 
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 meer dan 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 24,8 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 
 
Cisco Systems Belgium 
Pascale Jacobs, marcom manager 
Regentlaan 43, B-1000 Brussel 
T: +32 (0)2 778 4662 
F: +32 (0)2 778 4300 
E: pjacobs@cisco.com 
 
 
Contact voor journalisten: 
Quadrant Communications 
James De Paepe 
Franklin Rooseveltlaan 348, B-9000 Gent 
T: +32 (0)9 265 0226 
M: +32 (0)477 544 388 
E: james@quadrantcommunications.be 
 


