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Voorkom mobile hacking met MDM
In de huidige maatschappij willen meer en meer medewerkers altijd en overal werken en
bereikbaar zijn. Hiervoor maken zij gebruik van meerdere (mobiele) apparaten, zoals een
telefoon, tablet en laptop. Deze manier van werken leidt tot flexibiliteit, maar anderzijds ook tot
machteloosheid bij organisaties. Immers, hoe kunnen deze apparaten en data optimaal
beveiligd worden? Mobile Device Management (MDM) is uw antwoord.
In deze whitepaper leest u welke mobile hacking-gevaren er op de loer liggen en profiteert u
van tips om mobile hacking te voorkomen en op te lossen door middel van MDM.

Wat is Mobile Device Management?
Mobile Device Management, afgekort MDM, laat zich het beste omschrijven als een
beheerportaal. Vanuit hier kunt u alle apparaten centraal beheren en beveiligen.
Met Mobile Device Management speelt u in op verschillende trends. De transitie naar de cloud
brengt met zich mee dat medewerkers altijd en overal willen werken en bereikbaar willen
zijn. Dit leidt ertoe dat de werknemers gebruik maken van meerdere (mobiele) apparaten, zoals
een telefoon, tablet en laptop. In de praktijk betekent dit een mix tussen zakelijke en
persoonlijke devices. Met Mobile Device Management beheert u al deze toestellen eenvoudig. U
voorkomt datalekken en stimuleert veilig werken op verschillende locaties.

Beheren van apparaten en beveiligen van data

Bij Mobile Device Management draait het niet alleen om het beheren van mobiele apparaten.
Het veilig managen van bedrijfsdata is minstens zo belangrijk. Hierbij maakt het niet uit of het
een zakelijk apparaat is of een privé toestel, dat gedeeltelijk zakelijk wordt ingezet. U kunt met
Mobile Device Management alle werkzaamheden, zoals nieuwe updates en het downloaden
van apps, automatiseren. Het is een uiterst efficiënte manier om toestellen en hun data te
beheren en te beveiligen. Mobile Device Management helpt u bij het maximaal veilig houden
van apparaten. Met Mobile Device Management kunt u afdwingen dat toestellen voldoen aan
de veiligheidseisen die worden verlangd vanuit de organisatie. De laatste security updates,
en het verwijderen van gegevens van mobiele telefoons bij verlies of diefstal. Zomaar
wat beveiligingstoepassingen waarbij Mobile Device Management helpt.
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Wat is mobile hacking?
Mobile hacking is een breed begrip. In dit geval richten we ons niet alleen op mobiele telefoons,
maar ook op het hacken van andere mobiele devices zoals een laptop of tablet. Welke vormen
van mobile hacking zijn er?
Er zijn allerlei vormen van cybercrime. In de eerste plaats zijn er technieken zoals phishing,
identiteitsfraude of helpdeskfraude. Hierbij probeert een crimineel u te verleiden tot bepaald
gedrag. In de tweede plaats zijn er cybercrimevormen waarbij hackers via verbindingen,
bijlages of tools toegang proberen te krijgen tot (mobiele) apparaten. Hieronder een
opsomming van deze tweede categorie, onderverdeeld in algemene hackingvormen voor
alle (mobiele) devices en hacking specifiek voor mobiele telefoons.

Vormen van mobile hacking
•

Malware: dit is een verzamelnaam voor schadelijke software. Dat kan een virus zijn, maar
ook een app die onderdelen bevat waarmee hackers toegang krijgen tot mobiele devices en
waarmee ze schadelijke acties kunnen uitvoeren.

•

Ransomware: dit is schadelijke software die bestanden of systemen vergrendelt.
Organisaties krijgen van de hacker weer toegang tot deze bedrijfssystemen en -data
wanneer ze losgeld betalen, vaak in Bitcoins.

•

Password cracking: bij deze vorm van cybercrime proberen hackers wachtwoorden te
ontsleutelen. Als ze de wachtwoorden te weten zijn gekomen en toegang hebben tot de
achterliggende portals, systemen of applicaties, ondernemen ze verdere stappen.
Organisaties kunnen password cracking voorkomen door sterke wachtwoorden en
multi-factor authenticatie te gebruiken.

•

Vishing: hackers gebruiken de voicemail om toegang te krijgen tot persoonlijke of financiële
data. Of ze proberen gebruikers via hun voicemail naar een nep-site te sturen.

•

Smishing: dit is een vorm van phishing. Hierbij proberen hackers met SMS- of
WhatsApp-tekstberichten een reactie uit te lokken. Ze vragen u bijvoorbeeld om op een link
te klikken of naar een onbekend nummer te bellen. Daarna kunnen ze diverse vervolgacties
uitvoeren.

•

Blue bugging, jacking of snarfing: cybercriminelen krijgen via een lokale Bluetoothverbinding toegang tot een mobiele telefoon. Vervolgens kunnen ze malware plaatsen,
gegevens stelen of ongewenste berichten achterlaten.
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Het belang van MDM
1.

Apps en malware
Mobiele apparaten zijn gevoelig voor hacking. Er zijn gigantisch veel apps voor mobiele
telefoons en tablets die gebruikers eenvoudig kunnen downloaden. Het is voor bedrijven
bijna onmogelijk om de securityrisico’s van elke app in de gaten te houden. Laat staan dat
ze kunnen controleren welke mobiele apps hun medewerkers gebruiken. Dat maakt tablets
en telefoons de zwakste schakel in de security van bedrijfsnetwerken.
In mei 2019 waren er maar liefst 10,5 miljoen mobiele Android malware apps in omloop, en
dat was alleen voor Android! Malware apps brengen veel beveiligingsrisico’s met zich mee
voor bedrijven waar personeel via of met behulp van een mobiel werkt – en dat is
tegenwoordig nagenoeg iedere organisatie. Hoe houdt u dit onder controle?
De malware apps werken vaak gewoon; ze doen wat de gebruiker verwacht. Maar
ondertussen geven deze apps hackers toegang tot uw telefoon om malafide zaken te doen.
Op deze manier kunnen hackers bijvoorbeeld:
• Passwords resetten;
• Zien wat gebruikers typen, inclusief logins op portalen en netwerken;
• Adressen en contactgegevens kopiëren;
• (Zakelijke-) bestanden en (zakelijke-) betaalgegevens kopiëren.

2. Mobiele apparaten voor zakelijk en privé
Bij veel bedrijven gebruiken werknemers een privételefoon voor toegang tot zakelijke mail en
applicaties. In sommige gevallen mogen medewerkers zakelijke laptops, tablets en telefoons
privé gebruiken.
In beide situaties krijgt de IT-afdeling te maken met uiteenlopende soorten devices. Dat
maakt het bijzonder lastig om een securitybeleid in te regelen en af te dwingen, zeker
wanneer beheerders niet beschikken over de juiste tooling. Met een MDM-oplossing kan een
IT-afdeling dit wel doen. Beheerders krijgen de mogelijkheid om snel, efficiënt en met minder
fouten een generiek securitybeleid op afstand in te richten en door te voeren. Ongeacht het
merk, model of besturingssysteem.
Met een MDM-oplossing kunnen beheerders ook alleen de bedrijfsapplicaties managen en
beschermen. Application Management wordt dat genoemd. In dat geval blijft alle
bedrijfsdata binnen het eigen netwerk, op de eigen servers. Dat verkleint de kans op
dataverlies. Bovendien hoeven gebruikers niet bang te zijn dat hun werkgever inzicht heeft
in het privégebruik van hun mobiele device.
3. Steeds meer mobiele apparaten
Het aantal verschillende devices dat medewerkers gebruiken, neemt toe. Had iemand
vroeger alleen een pc en telefoon, nu heeft een persoon gemiddeld 4,3 apparaten. Daar
komt nog bij dat de eenvoudige telefoon is uitgegroeid tot een minicomputer. Met deze
groei, nemen ook de mogelijkheden voor malware en hacking toe.
4. Gericht op kleine bedrijven
In de media wordt vooral aandacht besteed aan grote cybercrimezaken. Maar uit onderzoek
(van o.a. MKB Nederland) blijkt dat het mkb door cybercriminelen niet wordt overgeslagen.
Afgelopen jaar heeft 55 procent van de mkb’ers te maken gehad met cybercrime. Jaarlijks
is de schade ruim 10 miljoen euro en in individuele gevallen gaat het al snel over duizenden
euro’s. Terwijl veel cybercrime relatief voordelig te voorkomen is met een MDM-oplossing.
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5. Verantwoordelijkheid en AVG
Vandaag de dag is goede datasecurity voor veel organisaties cruciaal. Het ontbreken
daarvan, brengt forse risico’s met zich mee. Aan de ene kant zijn dit de risico’s voor een
bedrijf zelf, zoals het verlies van intellectueel eigendom of het ‘kapen’ van processen of data
door hackers. Aan de andere kant lopen bedrijven ook de kans dat (bijzondere) persoonsgegevens en financiële gegevens op straat komen te liggen. De nieuwe GDPR-wetgeving
verlangt van bedrijven dat ze de nodige maatregelen nemen om verlies van of onbevoegde
toegang tot gegevens tegen te gaan. Voldoet een organisatie niet aan deze security-eisen?
Dan kan dat leiden tot flinke boetes. Hiermee heeft ieder bedrijf niet alleen een morele, maar
ook een stevige juridische verantwoordelijkheid om persoonsgegevens goed te beveiligen.
6. Eenvoudig beheer
Eén keer updaten voor alle devices, autorisatie die u per profielgroep kunt instellen en een
actueel overzicht van de securitystatus per apparaat – het gebruik van MDM-oplossing
heeft veel pluspunten voor de IT-beheerder. Hij kan op afstand, vanaf één centraal
beheerportal alle aangesloten devices beheren. Is er een apparaat ‘besmet’? Dan kan de
inhoud direct worden verwijderd/schoongemaakt.
7.

Bedrijfsvoordeel
De businessvoordelen van MDM zijn onder andere tijdswinst, een veiligere informatieuitwisseling en productievere medewerkers. De tijdswinst zit ‘m vooral in het beheer. ITbeheerders kunnen centraal alle aangesloten devices beheren; software updaten,
toegangsrechten toewijzen en nieuwe apparaten aan het netwerk koppelen. Vroeger
vereiste dit handmatige handelingen en configuratie, op het apparaat zelf. Met MDM
hebben beheerders dergelijke beheertaken in enkele muisklikken voor elkaar. MDM zorgt voor
een veilige informatie-uitwisseling doordat mobiele devices – en dus het bedrijfsnetwerk –
beter beveiligd zijn. Bijvoorbeeld met de laatste antimalware updates en specifieke
beveiligingsmaatregelen per gebruikersgroep. Doordat de informatie-uitwisseling met
klanten, relaties en tussen medewerkers onderling veiliger en gestroomlijnder verloopt,
worden medewerkers productiever. Bedrijven kunnen met MDM tot maar liefst 30 procent
besparen op beheerkosten.

Hoe voorkomt u mobile hacking?
U heeft hierboven gelezen op welke manieren mobile hacking voorkomen en opgelost kan
worden met behulp van MDM. Want het mag duidelijk zijn: de aanschaf van een MDM-oplossing
is de eerste stap naar waterdichte netwerkbeveiliging. Toch bent u er daarmee nog niet. Veel
hangt namelijk af van de manier waarop een organisatie zijn MDM-oplossing gebruikt.
Hieronder vindt u enkele praktische tips om alles uit een MDM-oplossing te halen. Daarbij
maken we de onderverdeling tussen twee soorten advies: tips voor een optimaal functionerend
MDM en alledaagse gebruikerstips.

Haal alles uit uw MDM-oplossing:
•
•
•
•
•
•

Dwing sterke wachtwoorden af;
Stel waar mogelijk two-factor authenticatie in;
Gebruik eventueel VPN voor toegang tot bedrijfsnetwerken en -applicaties;
Voer regelmatig, automatische back-ups uit;
Beperk de mogelijkheid tot installatie van apps;
Houd antivirus op het mobiele device up-to-date.
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Hoe minimaliseert u de gebruikersrisico’s?
•
•
•
•
•
•
•

Zet apps uit na gebruik;
Beperk app-installaties (voor zover nog mogelijk);
Beperk downloads van (onbekende) bestanden of bijlagen;
Kies liever uw eigen 4G- of 5G-netwerk voor verbinding dan een publiek WiFi-netwerk;
Bewaar mobiele devices op een veilige plaats;
Laat apparaten niet onbeheerd achter; zet automatische schermbeveiliging aan;
Reageer niet op SMS’jes of telefoontjes om informatie te delen, zeker niet als het gaat om
persoonlijke data, toegangsgegevens of financiële informatie.

De voordelen van MDM kort samengevat
•
•
•
•
•
•
•

Installeer meerdere toestellen in één keer.
Eenvoudig regels en wetten doorvoeren conform de AVG-wetgeving.
Stel gebruikersrechten in voor verschillende apparaten en apps.
Houd zakelijk en privé eenvoudig gescheiden.
Blokkeer of verwijder de inhoud van een apparaat bij verlies of diestal.
Voorkom datalek.
Versterk uw beveiliging.

Bent u benieuwd hoe de oplossingen van de BICT Groep u kunnen ondersteunen bij het
voorkomen van mobile hacking? Neem dan voor het juiste advies contact met ons op:

T. 0174 752 000 				

E. info@bictgroep.nl
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