
Factsheet

XDR is een proactieve beveiligingsaanpak met analyse over meerdere beveiligingslagen: e-mail, server, 
cloud, endpoint, netwerk en identiteit die vervolgens deze gegevens correleert om één uniforme 
beveiligingsbeoordeling te maken die rekening houdt met het hele ecosysteem. 

XDR automatiseert gebeurteniscorrelaties over meerdere beveiligingslagen, dus wat uw klant krijgt is een beveiligings-weergave 

in context, in plaats van een melding van slechts één element van een aanvalsvoortgang. Door dit te doen, combineert XDR 

intelligentie van diverse security oplossingen en maakt het als complete beveiligings stack gemakkelijker om op te treden voor 

beheerders, resultaat is verhoogde effectiviteit en efficiëntie. Intercept X van Sophos is een XDR oplossing die uw klant direct 

beschermt tegen onheil van buiten, maar ook binnen de eigen organisatie. 

4 REDENEN OM NÚ IN TE ZETTEN OP 
BEVEILIGING VAN ENDPOINTS MET XDR. 



Hier zijn vier belangrijke redenen om zo snel mogelijk Sophos 

Interseptic X AI-gestuurde XDR-oplossing te implementeren:

1. HET MAXIMALISEREN IN DE 
BEVEILIGINGSSTACK: 

4 BELANGRIJKE REDENEN  
OM NÚ TE SCHAKELEN.

Inzicht in de volledige intentie van het gedrag van 

een aanvaller en hoe deze verband houden met de 

verschillende elementen van het netwerk van de 

organisatie via een operatiegerichte aanpak, betekent dat 

beheerders in staat zijn om voorspellend te anticiperen op 

de waarschijnlijke volgende bewegingen van de aanvaller 

en de voortgang van de aanval preventief te blokkeren 

met geautomatiseerd of begeleid herstel. Alleen een 

operatiegerichte aanpak kan de tijd dat aanvallers actief 

zijn van maanden tot minuten verminderen, wat de kracht 

is van de “R” in XDR.

3. GEAUTOMATISEERDE RESPONS:

Ten slotte stelt XDR organisaties in staat om proactief 

op bedreigingen te jagen. Deze activiteit is van vitaal 

belang omdat het organisaties in staat stelt om te zoeken 

naar verdachte gedragsketens die aanvallen sneller 

aan de oppervlakte kunnen brengen en de schade die 

die bewerkingen kunnen veroorzaken, minimaliseren. 

Met XDR kan men schakelen tussen gebeurtenissen en 

op bedreigingen jagen zonder dat ze complexe query’s 

hoeft te maken. Ze kunnen de learnings van succesvolle 

resultaten opnemen in aangepaste detectieregels en 

logica voor toekomstige aanvallen op basis van een 

operatiegerichte aanpak. Dit is de kracht van het verenigen 

van alle drie de aspecten van XDR in één oplossing.

4. PROACTIEVE JACHT  
OP DREIGINGEN: 

XDR bespaart tijd en moeite door de levering van bruikbare,  

gedetailleerde informatie die over de hele beveiligingsstack 

wordt opgenomen, te automatiseren zonder elke gegenereerde 

waarschuwing te onderzoeken. De beheerder kan snel de eerste 

tekenen van malicious activiteiten ontdekken en beëindigen 

via  integraties met e-mail, productiviteitssuites, identiteits- en 

toegangsbeheer en cloudimplementaties. Dit is de kracht van 

de “X” in XDR.

2. ALLES VAN EEN AANVAL 
DETECTEREN:

De correlatieve kracht van XDR stelt beveiligingsteams in staat 

om een gerichte benadering van detectie te hanteren door de 

volledige MalOp (Malicious Operation) van de hoofdoorzaak op 

elk getroffen apparaat, systeem en gebruiker te onthullen. Met 

XDR kunnen beheerders en analisten zich concentreren op het 

beëindigen van lopende aanvallen in plaats van kostbare tijd te 

besteden aan het handmatig samenstellen van de acties en 

activiteiten van de aanvaller. Dit is de kracht van de “D” in XDR.

Bij Sophos maakt Intercept X onderdeel uit van het 

Synchronized Security cyberbeveiligingsplatform. 

Het biedt de mogelijkheid om cyberaanvallen 

in de hele onderneming te voorspellen, te 

detecteren en erop te reageren, inclusief 

endpoints, netwerken, identiteiten, cloud, 

applicatieomgevingen en meer. 

MEER INFORMATIE? 
Neem contact op met securityteam van Tech Data  

via 088-1334000 of tdsecurity@techdata.com. 
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