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Landingssid 

FORORD  

Det kan være utfordrende å velge ut den riktige sikkerhetsløsningen ut fra de mange tilgjengelige alternativene på 

markedet. For å spare tid og innsats for beslutningstakere  har vår partner Cynet satt sammen en komplett 

forespørselsmal  som oppsummerer alle viktige funksjoner som en gitt løsning må overholde for å gi tilstrekkelig 

beskyttelse. 

I utarbeidelse av denne malen har vi tatt i bruk år med akkumulert kunnskap om hva som er essensielt for beskyttelse 

mot datainnbrudd, og dets formål er å gjøre det tilgjengelig for beslutningstakere, slik at de kan spare tid og raskere 

kunne forespørre sikkerhetsleverandører. 

 

Denne malen ble laget for å imøtekomme behovene til de som søker utvidet deteksjon og respons (XDR) løsning. 

 

Malen består av fem seksjoner: 

 

• Monitoring & Control – rutinemessige aktiviteter for å få synlighet og proaktivt oppdage og redusere 

angrepsflater. 

• Prevention & Detection - Mekanisme for å detektere og hindre de omfattende mulighetene av avanserte 

angrepsvektorer. 

• Investigation & Response – generelle verktøysett for effektiv reaksjon og dokumentasjon på påviste angrep 

• Infrastructure (XDR only) - arkitektur, distribusjon, datainnsamling og kommunikasjon. 

• Operation – løpende styring av løsningen. 

 

Denne RFP har som mål å kartlegge hva som kan betraktes som essensielle sikkerhetsfellesnevnere. Det legges her til 

rette for at hver enkelt beslutningstaker vil gjøre justeringer i forhold til organisasjonens spesifikke behov og 

eksisterende produkter og praksis. 

 

Slik bruker du RFP (Request for proposal): 

• Fyll ut relevant informasjon som samsvarer med dine behov 

• Send RFP til leverandørene du evaluerer 

• Be leverandørene om å fullføre 'Løsning' -kolonnen i hver seksjon med enten 'Ja', 'Nei' eller en muntlig 

beskrivelse. 
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XDR FORESPØRSELSMAL 

ANGREPSTYPE  IMPLEMENTERING  LØSNING  

Løsningen må identifisere ondsinnede filer 
og forhindre at de kjøres, inkludert virus, 
trojanere, ransomware, spyware, 
cryptominers og annen skadelig type. 

Signature-based malware protection  

Machine Learning static analysis  

Dynamix analysis (a.k.a real time Sandbox)  

Threat intelligence (VT)  

Threat intelligence (non-VT feeds)  

Løsningen må identifisere ondsinnet 
oppførsel av eksekverte filer \ kjørende 
prosesser \ registermodifikasjoner \ 
minnetilgang og terminere dem under 
eksekvering, eller varsle (exploits, fileless, 
Macros, Powershell, WMI etc.). 

Memory access monitoring   

Process behavioral analysis (heuristics)  

High similarity (a.k.a. fuzzy hashing)  

Threat intelligence  

Løsningen må støtte opprettelsen av regler 
for å ekskludere spesifikke adresserte / IP-
ranges. 

Blacklisting malicious IPs and domains   

Løsningen må identifisere og blokkere 
privilege escalation -angrep. 

Process monitoring   

Løsningen må identifisere og blokkere 
rekognoseringsangrep (skanning). 

Network traffic monitoring   

Løsningen må identifisere og blokkere 
legitimasjonstyveriforsøk fra enten minne 
(legitimasjonsdump, brute force) eller 
nettverkstrafikk (ARP-spoofing, DNS 
Responder). 

Memory monitoring   

User account monitoring (login attempts)  

Network traffic behavioral analysis    

  

XDR - PREVENTION & DETECTION 
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ANGREPSTYPE IMPLEMENTATION   LØSNING  

Løsningen må identifisere og blokkere / 
varsle om lateral movement (SMB-relay, 
pass the hash osv.). 

Network traffic monitoring.    

Deception via fake nodes.   

Deception via fake user accounts.  

Deception via fake network connections.  

Løsningen må identifisere ondsinnet 
oppførsel på brukerkontoer, noe som 
indikerer forutgående kompromittering. 

Configure user activity policies (policy 
violation). 

 

Profiling user account baseline (anomaly 
detection). 

 

Løsningen må identifisere ondsinnet 
interaksjon med datafiler. 

Deception via decoy files.   

Løsningen må identifisere data exfiltration 
via legitime protokoller (DNS-tunneling, 
ICMP-tunneling). 

Network traffic monitoring.  

File access monitoring.  

Løsningen må identifisere og blokkere bruk 
av vanlige angrepsverktøy (Metasploit, 
Empire, Cobalt etc.). 

Process monitoring.   

Løsningen må ha en intern 
beskyttelsesmekanisme mot tilgang og 
manipulering av uautoriserte brukere. 

Alert and block upon any tampering or 
disabling attempt. 
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EGENSKAP IMPLEMENTATION   LØSNING 

Løsningen må kontinuerlig 
samle inn data om alle 
entiteter og deres aktiviteter 
i miljøet. 

• File interaction - create, open, rename, delete, 
execute.  

• Process execution (including process tree display). 

• User login. 

• Network traffic. 

• Registry changes.  

• Installed software. 

 

Løsningen må støtte 
visningen av entitets- og 
aktivitetsdata. 

Search-based on behavioral patterns in all fields of 
coverage (users, files, machines, and network 
traffic). 

 

Determination of the rules and/or the creation of 
warning and/or the determination of the risk level, 
based on a response to the search pattern and in 
real-time. 

 

Enabling number of users to carry out activities in 
parallel, based on user permissions, and without 
the need for disconnection of another user for 
execution of the activity. 

 

Løsningen må støtte 
dynamisk analyse (dvs. 
sandbox). 

Manually submit files to sandbox analysis.  

Løsningen må støtte søk og 
spørringer på tvers av 
organisasjoner 

Search for the occurrence of 
process/file/network/user activities across all 
endpoints in the environment. 

 

Løsningen må støtte 
diagnostiserende 
undersøkelser og 
etterforskning. 

• Running process\file.  

• Machine level.  

• Memory activities.  

• Obtain memory dump. 

 

  

XDR – RESPONSE: INVESTIGATION & REMEDIATION  



Komplett mal for innkjøp av XDR Cyberbeskytt 5 

 

EGENSKAP IMPLEMENTATION   LØSNING 

Løsningen må støtte isolering 
og håndtering av ondsinnet 
tilstedeværelse og aktivitet, 
lokalt på endepunktet. 

Capability of running a coordinated command 
(such as CMD interface). 

 

Running script or a file from a network location or 
mapping a drive. 

 

Shutting down an endpoint and/or a server.  

Isolation of an endpoint/ server from the network.  

Deletion of a file (including active run files).  

Put a file into quarantine (including active run 
files). 

 

Kill a process.  

Removal and/or deletion of a service/scheduled 
task. 

 

Locking a local user account or a domain user.  

Zeroing user password.  

Blocking telecommunications based on destination 
(domain address or IP address). 

 

Disconnection of network cards.  

Change of IP address.  

Capability of editing a HOST file.  

Renewed operation of an end station and/or a 
server. 

 

Løsningen må støtte isolering 
og håndtering av ondsinnet 
tilstedeværelse og aktivitet i 
hele miljøet. 

Active Directory: disable user, reset password 

Firewall/proxy: block IP, block domain, block port. 

 

Løsningen må støtte 
responsautomatisering. 

Preset response playbooks that are provided off-
the-shelf. 

 

Customized response playbooks that are crafted by 
the operator. 

 

 

 

 

XDR – MONITORING & CONTROL 
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EGENSKAPER IMPLEMENTATION   LØSNING 

Løsningen må støtte 
File Integrity 
Monitoring (FIM). 

Enforce policy on fixed environments to alert on any file 
change. 

 

Løsningen må ha 
innebygd 
sårbarhetsanalyse 

Discover missing security updates within systems and 
applications. 

 

Løsningen må 
Inventory 
Management. 

Map and correlate all assets within the environment such 
as endpoints, servers, installed apps, user accounts and 
generated periodic reports. 

 

Løsningen må ha 
loggsamling og 
oppbevaring. 

Collect authentication and activity logs, and retain them 
for the period of time that is required by various 
regulations. 

 

Løsningen må omfatte 
trusseljakt. 

Search for malicious presence by known IOC.  

Løsningen må støtte 
scanning av ubetjente 
angrepsflater. 

Search for risk susceptible files, processes, network 
connections and user accounts with unchanged 
passwords.  

 

 

EGENSKAPER IMPLEMENTATION   LØSNING 

Løsningen må ha fleksible 
serverdistribusjonsalternativer 
for å matche forskjellige typer 
miljøer. 

On-prem  

SaaS  

Hybrid  

Løsningen må støtte rask og 
sømløs installasjon på tvers av 
alle endepunkter / servere i 
miljøet. 

Require time for deployment across 5000 
endpoints. 

 

Løsningen må støtte 
automatisk distribusjon på 
endepunkter / servere som ble 
koblet til miljøet etter den 
første installasjonen. 

Autonomously discover newly added machines 
and have the agent installed on them without 
need of manual configuration. 

 

Løsningen må ha et lett 
fotavtrykk for minimal 
innvirkning på endepunkt / 
serverytelse. 

~25 MB of system memory (RAM) consumed on 
each endpoint/server. 

 

~2-5% amount of system CPU processing 
capacity consumed on each endpoint platform. 

 

Løsningen må gi en kryptert 
kommunikasjon mellom 

  

XDR - INFRASTRUKTUR  
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administrasjonsserveren og 
agentene på endepunktene / 
serverne. 

Løsningen må støtte alle vanlig 
brukte operativsystemer. 

EOL systems: Windows XP\Vista, Server 2003 

Windows 7 and above 

Windows server 2008 R2 and above  

Linux main distros: Fedora, Ubuntu, Debian, 
Centos, Red Hat, Suse  

MAC OSX Maverick and above  

 

Løsningen må støtte tilkobling 
til Active Directory. 

Granular authentication to the UI. 

Deployment to various OU groups with AD. 

 

Løsningen må sameksistere 
med all programvare og 
egenutviklet programvare på 
endepunktene \ serverne. 

Seamless operation of the protected 
endpoint/server without bluescreens or process 
crashes. 

 

Løsningen må gi full beskyttelse 
for endepunkter og servere 
som er frakoblet fra 
organisasjonens nettverk. 

Threat protection mechanism that do not rely on 
connectivity to the management server. 

 

Løsningen må samle 
endepunkt, fil, prosess, 
brukeraktivitet og 
nettverkstrafikk på en helt 
selvstendig måte. 

Eliminate the need of manual configuration of 
rules or policies or reliance of additional devices. 

 

 

EGENSKAPER LØSNING 

Løsningen må ha muligheten til å spesifisere en liste over regler for ekskludering av varsler for de 
valgte objektene. 

 

Løsningen må støtte distribusjon på flere nettverk som rapporterer til ett enkelt 
administrasjonskonsoll. 

 

Løsningen må ha muligheten til å eksportere den gjeldende konfigurasjonen av programmet for 
senere å bli importert til den samme eller en annen datamaskin. 

 

Løsningen må ha muligheten til å aktivere / deaktivere visse typer varsler.  

Løsningen må ha muligheten til å rangere alvorlighetsgraden av sikkerhetsvarsler.  

Løsningen må gi en sentral innsamling og behandling av varsler i sanntid.  

Løsningen må ha muligheten til å blokkere tilgang til programinnstillingene for sluttbrukere.  

XDR – DRIFT/OPERATION  
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Løsningen må gi en sentral distribusjon av oppdateringer uten behov for brukerinngrep og å starte 
endepunktet / serveren på nytt. 

 

Løsningen må ha muligheten til å spesifisere en plan for nedlasting av oppdateringer, 

inkludert muligheten til å deaktivere automatisk oppdatering. 

 

Løsningen må tildele en risikoscore til alle objekter i det beskyttede miljøet.  

Løsningen må støtte loggføring av hendelser, varsler og oppdateringer.  

Løsningen må støtte integrasjon med e-postinfrastruktur for å varsle sikkerhetspersonell i tilfelle 
alarmering. 

 

Løsningen må støtte integrering med vanlige SIEM-produkter.  

Løsningen må støtte standardiserte og tilpassbare rapporter.  

 

 

OM SIKKERHET LEVERT AV VIKT SOM ENESTE PARTER MED CYNET I NORGE 

Gjennom samarbeidet mellom Vikt og Cynet tilbys verdens første autonome beskyttelsesplattform som ut-av-boksen 

integrerer XDR-endepunkt, forebyggende bruker og nettverks beskyttelse samt gjenkjenning og detektering med 

automatisert respons via en enkelt lett agent med minimal ressursbruk. Cynet 360-teknologien kompletteres av en 24 

\ 7 MDR-tjeneste, som muliggjør ende-til-ende beskyttelse innen rekkevidde for enhver organisasjon uavhengig av 

sikkerhetsteamets størrelse og ferdighet. 

 

 


