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Acroniemen 
 

AI Artificiële Intelligentie 
AM Asset Management 
CC Command Control 
CVE Common Vulnerabilities and Exposures 
DPI Deep Packet Inspection 
EPP Endpoint Protection Platform 
EXT External 
HMI Human Machine Interface 
I/O Input/Output 
IC4 Industrial Control and Communication Competence Center 
ICS Industrial Control System 
IDS Intrusion Detection System 
IP Internet Protocol 
IT Information Technology 
LAN Local Area Network 
ML Machine Learning 
NIC Network Integrity Control 
NMS Network Management System 
OEM Original Equipment Manufacturer 
OS Operating System 
OSI-model Open Systems Interconnection Model 
OT Operational Technology 
OVA Open Virtual Appliance 
pcap Packet Capture 
PLC Programmable Logic Controller 
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
SIEM Security Information and Event Management 
SSL Secure Socket Layer 
VLAIO Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen 
XiaK eXpertise Industriële Automatisering te Kortrijk 
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Voorwoord 
 

In dit rapport wordt op een kwalitatieve en objectieve methode onderzocht welke Network Monitoring 
Tool het best geschikt is voor het monitoren van industriële netwerken. Het monitoren van deze 
netwerken is essentieel om aanvallen vroegtijdig vast te stellen op de productiecapaciteit van een bedrijf. 

Dit onderzoek is bedoeld als leidraad voor bedrijven waar overwogen wordt om, naast eventueel het 
administratief netwerk, ook het netwerk binnenin de fabriekshallen en tussen verschillende industriële 
toestellen te monitoren.  

Graag willen we in het bijzonder Tom Witvrouwen (Kaspersky), Koen Pauwelyn (Siemens), Arik Diamant 
(Claroty) en Johan den Hartog (Nozomi Networks) bedanken voor het beschikbaar stellen van hun tools en 
tijd. Zonder hun enthousiaste medewerking zou het voor ons onmogelijk zijn geweest om deze 
vergelijkende studie op te bouwen. 
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Inleiding 
 

De complexiteit van industriële netwerken is de laatste jaren drastisch gestegen. Een modern industrieel 
netwerk is idealiter altijd bereikbaar, in real-time en heeft geen negatieve invloed op de 
productiecapaciteit. De tijd dat een Programmable Logic Controller (PLC) in een machine werd geplaatst 
zonder netwerkaansluiting is al een tijdje voorbij.  

Dit brengt natuurlijk ook de nodige uitdagingen met zich mee. Waar men vroeger met het beveiligen van 
een machine voornamelijk het fysisch en menselijk aspect bedoelde, moet op vandaag vooral ook aan de 
cyber beveiliging gedacht worden. En terecht, grote bedrijven zoals Picanol1, Asco2, havenbedrijven3 en de 
Belgische Defensie4 bleven niet gespaard. Uit een enquête uitgevoerd door IC4 in samenwerking met 
Agoria en Sirris5, verwachtte de helft van de 77 bevraagde Belgische maakbedrijven in 2020 nog slachtoffer 
te worden van een cyberaanval in het navolgende jaar. Dit terwijl 93% van de bedrijven aangeeft dat de 
huidige cyberveiligheidsstrategie niet voldoet aan de toekomstige uitdagingen, volgens een bevraging 
uitgevoerd door Kaspersky bij meer dan 330 bedrijven6. 

Het beveiligen van industriële netwerken is geen evidente zaak. Het instellen van een alles-tegen-
houdende firewall is immers geen optie. Het te gretig blokkeren van industriële protocollen kan de 
productie ernstig verstoren. Het is dus van belang om goed te weten wat er speelt op het industrieel 
netwerk, vooraleer er drastische acties ondernomen worden. 

Dat analyseren van het netwerkverkeer, achterhalen welk verkeer essentieel en noodzakelijk is en welk 
onbetrouwbaar, is de taak van een network monitoring tool. Dergelijke tools zijn reeds goed ingeburgerd 
op IT-niveau, maar nog niet op OT-niveau. Veel van dergelijke tools zijn immers niet geschikt om correct 
om te gaan met industriële protocollen. Maar welke tool is dan wel geschikt?  

  

                                                             
1 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/13/cyberaanval-legt-picanol-plat/  
2 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/01/3-weken-na-cyberaanval-kan-asco-personeel-opnieuw-aan-de-
slag/  
3 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/01/verschillende-havenbedrijven-slachtoffer-van-cyberaanval/  
4 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/12/cyberaanval-defensie/  
5 https://www.agoria.be/nl/studie-Cybersecurity-in-de-maakindustrie  
6 https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2020/09/15/the-state-of-industrial-cybersecurity-2020/  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/13/cyberaanval-legt-picanol-plat/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/01/3-weken-na-cyberaanval-kan-asco-personeel-opnieuw-aan-de-slag/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/01/3-weken-na-cyberaanval-kan-asco-personeel-opnieuw-aan-de-slag/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/01/verschillende-havenbedrijven-slachtoffer-van-cyberaanval/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/12/cyberaanval-defensie/
https://www.agoria.be/nl/studie-Cybersecurity-in-de-maakindustrie
https://ics-cert.kaspersky.com/publications/reports/2020/09/15/the-state-of-industrial-cybersecurity-2020/
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Wat is IC4 
 

IC4 staat voor Industrial Control and Communication Competence Center en is een samenwerking tussen 
het expertisecentrum XiaK van de Universiteit Gent Campus Kortrijk en de onderzoeksgroep Security & 
Privacy van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). 

XiaK staat voor eXpertise Industriële Automatisering te Kortrijk en ondersteunt sinds 2013 de Vlaamse 
industrie met een uitgebreide kennis in verschillende automatiseringstopics, zoals tracking & tracing, 
industriële communicatie, industriële softwaresystemen… 

De onderzoeksgroep Security & Privacy is ontstaan vanuit het opleidingstraject ‘Computer & Cyber Crime 
Professional’ welk de eerste binnen z’n soort was in Vlaanderen. De groep beschikt over uitvoerige kennis 
en ervaring op het vlak van onderzoek, dienstverlening en het organiseren van opleidingen binnenin het 
cybersecurity domein. 

Network Monitoring Tools: vergelijkend onderzoek 
 

De laatste decennia is de wereld van IT-software exponentieel gegroeid. Daarmee steeg het aanbod aan 
monitoring tools ook aanzienlijk. Er zijn tools van kleinere startups, tot tools van grote gevestigde waarden 
in de softwarewereld. Sommige open source en anderen met jaarlijkse licentiekosten. Het diepgaand 
onderzoeken van alle bekende network monitoring tools is praktisch een onbegonnen werk. Daarom werd 
geopteerd om dit onderzoek op te splitsen in drie delen:  

• Exploratief onderzoek 
• Kritische selectie en evaluatie  
• Praktische en functionele evaluatie 

Dit rapport zal alle delen van het onderzoek nauwgezet toelichten. Uiteindelijk wordt aan elke tool een 
objectieve score toegekend. Dit resultaat maakt het mogelijk om de verschillende tools eenvoudig en 
objectief met elkaar te vergelijken. 
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Exploratief onderzoek 
 

De eerste fase bestond uit een exploratief onderzoek. Hierin werd een uitgebreide longlist opgesteld met 
zoveel mogelijk relevante softwarepakketten. Deze tools werden gescreend. Zo werd geverifieerd of de 
tools wel de functionaliteiten bezitten om een effectieve netwerk monitoring uit te voeren. De eisen voor 
deze functionaliteiten werden relatief ruim genomen, zodat tools niet foutief uitgesloten werden van het 
verdere onderzoek.  

Verder werd er ook bijgehouden welke tools gebruik maakten van AI of effectief ontwikkeld waren voor 
OT-omgevingen. Deze eigenschappen waren niet doorslaggevend om op de longlist te geraken, maar 
werden bijgehouden voor verdere stappen in het onderzoek.  Ook werd bijgehouden wanneer de tools 
voor het laatst geüpdatet werden. Dit laat toe om in een latere onderzoeksfase beter te kunnen inschatten 
welke tools nog actief ontwikkeld & ondersteund worden. Een eigenschap die, zeker in cyber security, van 
cruciaal belang is. 

Deze tools werden verzameld uit verschillende bronnen, waaronder.: 

• Exposanten van de RSA Conference (een conferentie in de Verenigde Staten van Amerika voor IT-
security) 

• Lijst met Network Monitoring Tools, opgesteld en onderhouden door de Universiteit van Stanford7 
• Lijst met nominaties van de ICS/SCADA Security, onderdeel van de CyberSecurity Excellence 

Awards over de verschillende jaren.8 
• Cybermap, een overzicht van Israëlisch cybersecurity landschap9 

Er werden verschillende tools verzameld aan de hand van research papers waaronder bijvoorbeeld “A 
Survey of Security Tools for Industrial Control System Environments” uitgevoerd door Idaho National Lab 
in opdracht van het USDOE-office of Nuclear Energy 10 .  Verder werden er ook tools gescreend die 
voortvloeiden uit eerdere (industriële) ervaring van de IC4-onderzoekers.  

In totaal werden er 225 tools verzameld en gescreend. Een volledig overzicht is te vinden in de bijlage. Deze 
tools werden meegenomen naar de volgende fase in het onderzoek.  

 

 

  

                                                             
7 https://www.slac.stanford.edu/xorg/nmtf/nmtf-tools.html#disclaim  
8 https://cybersecurity-excellence-awards.com/  
9 https://www.cybermap.co/  
10 https://www.osti.gov/biblio/1376870  

https://www.slac.stanford.edu/xorg/nmtf/nmtf-tools.html#disclaim
https://cybersecurity-excellence-awards.com/
https://www.cybermap.co/
https://www.osti.gov/biblio/1376870
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Kritische selectie en evaluatie 
 

Niet elke tool is even sterk vertegenwoordigd in het Vlaamse industriële landschap. Bovendien zijn niet alle 
tools die opgenomen werden in het exploratief onderzoek even relevant voor de specifieke noden die een 
industriële omgeving met zich meebrengt. Het is dus noodzakelijk om een shortlist op te stellen op basis 
van de 225 tools uit het exploratief onderzoek.  

In deze fase van het onderzoek werden 26 tools grondiger onderzocht. Dit gebeurde aan de hand van 
handleidingen, installatie bestanden, demo video’s… Alle nuttige informatie die online verzameld kon 
worden, al dan niet door contact op te nemen met de ontwikkelaar of verkoper, werden verzameld en 
grondig geanalyseerd.  

De selectie van deze 26 tools werd onderbouwd door de IC4 expertise, bevestigd en ook uitgebreid door 
de input van onze industriële partners . Uiteindelijk werden ook de resultaten van de industriële bevraging 
meegenomen in de selectie. In deze vragenlijst werd gepolst naar de gebruikte network monitoring tool 
binnenin de maakindustrie sector. 

In deze fase werd er meer informatie verzameld over vier specifieke eigenschappen van elk individueel 
softwarepakket. Aan de hand van deze informatie werd een infofiche opgesteld, zodat een totaalbeeld 
verkregen werd van elke tool. Hierdoor kunnen tools eenvoudiger met elkaar vergeleken worden.   

• Management properties 

Hieronder vielen alle eigenschappen die te maken hadden met het gebruik van de software. Zo werd er 
specifiek gekeken naar de mogelijkheden van rapportering, gebruikersmanagement en basis 
eigenschappen die een network monitoring tool moeten bezitten.  

• Intelligence & statistics 

Hier werd voornamelijk onderzocht als er een vorm van artificiële intelligentie of machine learning 
aanwezig is in het softwarepakket. Dit werd ruim geïnterpreteerd. Dit kan gaan van het analyseren van 
alerts, om aan de hand van AI de kritische alerts eruit te filteren, tot het analyseren van het netwerkverkeer 
zelf. Ook de mogelijkheid om netwerkverkeer te voorspellen werd onderzocht.  
Verder werd ook gekeken naar de verschillende mogelijkheden waarop alerts konden worden gegeven.  

• Network properties 

Uiteraard een niet te missen onderdeel, de netwerkeigenschappen van een network monitoring tool. Hier 
werd voornamelijk gekeken naar de industriële protocollen die ondersteund werden, al dan niet out-of-
the-box of door middel van een plugin. Ook de mogelijkheid tot auto discovery en het ondersteunen van 
IPv6 adressen werd onderzocht.  

• Inner workings 

Dit onderdeel slaat op de interne werking van de tool. Zo werd onderzocht op welk OS de tool steunt, de 
mogelijkheid tot virtualisatie. Ook belangrijk was de nood aan agents die geïnstalleerd moesten worden op 
alle nodes binnenin het netwerk. Op zich is dit geen probleem als het gaat om hardware, zoals nieuwe 
switches. Maar het installeren van software op PLC’s wordt over het algemeen niet aangeraden.  
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Naast deze algemene onderzoeksvragen werd ook bijgehouden hoelang de tools al ontwikkeld waren en 
wanneer de laatste update effectief beschikbaar was. Er werd ook nagegaan welke vorm van licentie de 
tool hanteerde. Bijvoorbeeld, een jaarlijkse, per asset, of een gratis licentie. Ook de mogelijkheid tot een 
gratis demo werd opgenomen in dit overzicht.  

Hieronder volgt een lijst met de 26 tools die meegenomen werden in deze fase van het onderzoek. Een 
gedetailleerde beschrijving en overzicht kan in de bijlage worden gevonden. 

  

Check MK Cisco Cyber-Vision Arkime (Moloch) 
Claroty Kaspersky Industrial CyberSecurity Snort 

OpenNMS Nagios XI Apache Spot 
Dragos IC Platform Nozomi Guardian/SCADAguardian FireEye Network Security* 
Dragos Cyberlens PRTG Network Monitor Suuricata 

Microsoft Defender for IoT (CyberX) SCADAfence Platform Security Onion 
Darktrace Siemens SINEC NMS Glasswire 
Datadog tenable.OT Malcolm 

Forescout eyeInspect ZEEK  
 
* Bij gebrek aan online-informatie was het niet mogelijk om de volledige productfiche in te vullen.  
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Praktische en functionele evaluatie 
 

In deze fase van het onderzoek werd een totaalscore toegekend aan elke tool. Deze score werd bepaald 
op basis van verschillende afzonderlijke categorieën. Voor elke categorie werd er afzonderlijk bepaald hoe 
zwaar deze doorweegt in de totaalscore. Dit gewicht werd toegekend op basis van het afzonderlijk belang 
van de onderzoeksvraag.   

Hiervoor werden de tools elk afzonderlijk geïnstalleerd, geconfigureerd en getest. Zo werd de volledige 
opstartcyclus van de tool, van installatie tot in gebruik name, geanalyseerd en gescoord.  

Het testen van deze tools in een echte industriële omgeving behoorde niet tot de mogelijkheden. 
Onvoorziene functionaliteiten en omstandigheden zouden kunnen leiden tot een productieverlies, wat 
uiteraard niet wenselijk is. Voor de testen werd echter dankbaar gebruik gemaakt van onze eigen 
proefopstelling (zie onderstaande figuur). Ook werden pcap bestanden gebruikt om industrieel verkeer te 
simuleren. Een pcap bestand is een opname van het netwerkverkeer dat zich afgespeeld op en netwerk 
gedurende een bepaalde tijdspanne.  

Deze onderzoekmethode zorgde voor een objectieve en representatieve teststructuur. Het verkeer dat 
gegenereerd werd door onze proefopstelling werd op voorhand bepaald en was voor elke tool identiek. 
Ook de pcaps die gebruikt werden, waren identiek voor alle tools.   

 

De vragen bij de onderwerpen uit de vorige fase van het onderzoek konden worden opgelost door de 
bijhorende literatuur van de tool te analyseren. Hiermee worden handleidingen, datasheets en dergelijke 
bedoelt. In deze fase van het onderzoek kunnen de vragen enkel opgelost worden door de software te 
installeren en te gebruiken.  
In totaal werden vier verschillende onderwerpen geselecteerd die verder onderzocht werden.  Per 
onderwerp werden verschillende onderzoeksvragen opgesteld waarop een tool van “Uitstekend” tot 
“Zeer slecht” kon scoren. Het spreekt voor zich dat niet elke vraag even belangrijk is. Het belang van de 
aanwezigheid van tooltips verbleekt in vergelijking met het belang van frequente updates voor de 
“Thread Definitions”. Daarom werd er aan elke vraag een gewicht toegekend, gaande van “Zeer 
Belangrijk” tot “Detail”. Deze methode maakt het eenvoudig om verschillende tools, met elk een unieke 
look & feel, makkelijker en overzichtelijker met elkaar te vergelijken. 
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• Gebruiksvriendelijkheid 

Dit onderwerp is het meest voor de hand liggend. Er werd onderzocht hoe eenvoudig de software te 
installeren is. Hoeveel specifieke IT-kennis nodig is om de tool correct te installeren en te configureren. 
Hoe eenvoudig updates doorgevoerd konden worden en hoe eenvoudig de software in gebruik is. Dit 
omvat onder andere de eenvoud waarmee een inventory kon worden opgeroepen, hoe makkelijk er 
gesorteerd kan worden doorheen alerts en hoe overzichtelijk het dashboard is.  

• Algemene functionaliteiten 

Verder werden de verschillende functionaliteiten als network monitoring tool onderzocht. De mogelijkheid 
op pcap bestanden te gebruiken als simulatie of trainingsdata. Welke verschillende analysemethodes er 
toegepast worden en welke protocollen er ondersteund werden. Verder werd er ook specifiek aandacht 
besteed aan de mogelijkheid om SSL-verkeer te kunnen decrypteren.  

• Industriële mogelijkheden 

Waar bij de algemene functionaliteiten werd onderzocht naar de basis eigenschappen van een network 
monitoring tool, werd hier specifiek gekeken naar de industriële toepassingen. Welke protocollen er 
ondersteund worden en tot welk niveau in het OSI-model het netwerkverkeer geïnterpreteerd werd. 

• Score bij praktische testen 

Uiteraard werden er tijdens het testen van deze tools ook verschillende fictieve aanvallen opgezet of 
gesimuleerd. Hiermee werd de doeltreffendheid van de tools getest. 

Om voor elke tool hetzelfde netwerk en aanvallen te simuleren, werd er gebruik gemaakt van een pcap. 
Deze pcap bevat het verkeer dat typisch is voor een industrieel netwerk. Hierin werden meerdere aanvallen 
verwerkt. Het doel is dan ook dat elke tool zoveel mogelijk aanvallen detecteert. 

Geen enkele vendor heeft deze capture op voorhand van de praktische testen gekregen en de tools konden 
hier dan ook niet op afgesteld worden. 

Eén van de aanvallen is een bestandsoverdracht van een virus. Dit virus bevat een stuk code die de 
aanvaller in staat stelt om het toestel over te nemen vanop afstand. Daarnaast werd er ook een poortscan 
uitgevoerd, waarmee een aanvaller typisch zoekt naar open poorten op toestellen, die gebruikt worden 
door applicaties op het toestel. Het is via de kwetsbaarheden in deze applicatie dat een aanvaller typische 
wijze binnen kan dringen in een systeem. 

Naast deze aanvallen zijn er ook SMB-Brute-Force aanval aanwezig. Hiermee probeert de aanvaller zich 
aan te melden op een toestel a.d.h.v. het SMB-protocol. Gezien de aanvaller (nog) geen correcte login 
gegevens bezit, moet dit dus worden gegokt. Deze soort aanvallen gebeurt geregeld online. Vooral 
voorspelbare of veel gebruikte wachtwoorden zijn hier zeer kwetsbaar. Denk maar aan het wachtwoord 
“123456789”. 

Alle bovenstaande aanvallen zijn vooral aanwezig in IT-netwerken. Maar het pcap bestand bevat ook 
enkele OT-typische aanvallen. Zo wordt a.d.h.v. Modbus de registers te lezen en te schrijven van een PLC. 
Hierdoor kunnen ongewenste uitgangen aangestuurd worden van de PLC, wat tot gevaarlijke situaties kan 
leiden op de werkvloer. Denk maar aan een robotarm die plots een onverwachte beweging maakt, of 
motoren die op het verkeerde moment in actie komen.   
Daarnaast werd ook de configuratie van een PLC-programma aangepast. Hiermee kan een aanvaller de PLC 
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herprogrammeren, maar kan even goed betekenen dat een aanvaller het PLC-programma gekopieerd 
heeft.  Het is de bedoeling dat goede industriële network monitoring tools ook deze acties detecteren. 

 

Een meer gedetailleerdere uitleg over de verschillende vragen die per onderwerp opgesteld werden kan 
gevonden worden in de bijlage. 

Uit de shortlist van 26 tools werden de 6 meest interessante en veelbelovende tools geselecteerd die 
verder onderzocht werden. Deze selectie gebeurde in samenspraak met IC4 experten en industriële 
partners.  

• Claroty CTD 
• Dragos Cyberlens 
• Kaspersky Industrial CyberSecurity 
• Nozomi Guardian 
• Siemens SINEC NMS 
• Darktrace* 

Bij elke tool werd in samenspraak met de ontwikkelaars of verdelers samengezeten om de tools te 
overlopen, zodat er tijdens het onderzoek geen essentiële zaken over het hoofd werden gezien. Elke tool 
werd voor een volledige week losgelaten op een vooraf gedefinieerd industrieel netwerk. 

*Helaas is het niet evident om elke tool in praktijk te bemachtigen. Zo is het niet gelukt om een proefversie 
te bemachtigen van Darktrace. Hoewel deze wel de shortlist gehaald heeft, konden hierover geen verder 
onderzoeksresultaten gerapporteerd worden. 

Overzicht resultaten 
 

In de onderstaande figuur worden de resultaten weergegeven van het onderzoek voor alle tools. Vooral 
Siemens SINEC NMS en Cyberlens vallen, zoals verwacht, uit de boot in vergelijking met de andere tools. 
Over het algemeen scoren Claroty, Kaspersky for ICS en Nozomi Guardian redelijk gelijk. Het is vooral bij 
de ondersteuning van OT-netwerken en de praktische testen, dat er verschillen opduiken. 

Een meer gedetailleerd overzicht per tool wordt verder gegeven.  
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Siemens SINEC NMS 
 

Siemens SINEC Network Management System (NMS) is een tool ontwikkeld door Siemens. Als een de 
grootste OEM in de wereld voor industrieel materiaal lijkt het een evidentie dat deze tool mee 
opgenomen wordt in deze studie. 

Al snel bleek dat deze tool geen volledige network monitoring tool is. Verschillende eigenschappen die 
verwacht kunnen worden van zo’n tool zijn niet aanwezig.  

Deze tool is voornamelijk bedoeld om een eenvoudig en real-time overzicht te behouden van de 
industriële installatie. Zo kunnen hardware fouten gedetecteerd en gemeld worden, specifiek voor 
industriële toestellen ontwikkeld door Siemens. Een eigenschap die geen enkele andere tool voor kan 
leggen! 

Uiteindelijk werd ervoor gekozen om deze tool toch nog mee te nemen in het onderzoek, dit 
voornamelijk als referentie voor andere tools. 

 

Gebruiksvriendelijkheid 
Zoals bijna elke software van Siemens valt er weinig aan te 
merken op de gebruiksvriendelijkheid van de software. Na 
enkele klikken installeert de software zichzelf zonder 
tussenkomst van de gebruiker. Ook de handleiding ter 
ondersteuning van de installatie en gebruik van de 
software is voldoende uitgebreid.  De effectieve 
configuratie in de software is over het algemeen intuïtief 
voor personen met industriële ervaringen. 

De updatefrequentie is echter wel een negatief punt met 
één grote update sinds de release van het softwarepakket. 
Maar dit kan verklaard worden door de functionaliteiten. Gezien het hier niet echt gaan om een network 
monitoring tool is er geen noodzaak om bedreigingsbibliotheken frequent bij te werken. De 
softwarewereld binnenin de industrie is een traag veranderende wereld, wat dus resulteert in weinig 
nood om de software up te daten. 

Algemene functionaliteiten 
Zoals reeds vermeld is deze tool niet echt geschikt om netwerkverkeer te monitoren. In vergelijking met 
zulke tools scoort Siemens SINEC NMS dus niet optimaal. 

Industriële mogelijkheden 
Zoals vaker bij software geschreven door industriële OEM’s, worden voornamelijk eigen hardware 
ondersteund. Dit is ook hier het geval. Vooral Siemens PLC’s kunnen de volledige functionaliteiten van de 
software benutten. Andere toestellen kunnen toegevoegd worden, maar met beperkte functies. 

Performance 
De software werkt zonder dat er extra zaken geïnstalleerd moeten worden in het netwerk, zowel 
software als hardware. Voor kleine netwerken met weinig industriële deelnemers is helemaal geen 
krachtige hardware nodig.  
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Overzicht 
 

Gezien deze tool zich omschrijft als een “Network Management System” vertaalt dit zich uiteraard ook in 
de score. Als network monitoring tool scoort Siemens NMS dus ondermaats met een onvoldoende. Zoals 
de meeste software van Siemens zijn vooral de installatie en configuratie sterke punten. Functionaliteiten 
om netwerkverkeer te capteren of analyseren ontbreken, wat zich ook uit in een onvoldoende voor de 
praktische testen.  

De bedoelde functies van het programma, namelijk het controleren en detecteren van hardware fouten 
van Siemens PLC’s, werden in deze studie niet verder onderzocht.  

 

 
Siemens NMS 
Onvoldoende 

  
• Gebruiksvriendelijkheid 

o Installatie   Zeer Goed 
o Configuratie Zeer Goed 
o Updates  Onvoldoende 
o Gebruik  Gemiddeld 

• Algemene functionaliteiten 
o Capteren  Onvoldoende 
o Analyse  Onvoldoende 
o IT Netwerk Onvoldoende 

• Industriële mogelijkheden Goed 
• Score op praktische testen Onvoldoende 
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Dragos Cyberlens 
 

Cyberlens werd ontwikkeld in 2013 door drie medewerkers van het Amerikaans departement van 
defensie. Het doel was om een kleine maar krachtige tool te ontwikkelen dat de community hielp om snel 
en doelgericht netwerkverkeer te analyseren en ICS-omgevingen te visualiseren. Deze tool werd gratis ter 
beschikking gesteld van het publiek. De ontwikkelaars van deze tool stichtten later Dragos Security op. 

 

Gebruiksvriendelijkheid 
De laatste Cyberlens versie kan enkel geïnstalleerd worden op een 
Ubuntu 20.04 LTS besturingssysteem. Bij het aanvragen van een 
Cyberlens licentie krijgt de gebruiker een mail met daarin de 
licentie, het installatiescript en de handleiding. Het installatiescript 
moet uitgevoerd worden in de terminal, daarna komt er een GUI 
tevoorschijn waarin de gebruiker enkele parameters en de licentie 
moet invullen. Het script installeert zelf alle nodige software die 
nodig zijn om de tool te kunnen gebruiken. Nadat het script 
volledig uitgevoerd is, is Cyberlens geïnstalleerd en kan er via een 
webbrowser gesurft worden naar de interface van de tool. De tool is nu klaar voor gebruik. 

 

De tool zelf is eenvoudig in gebruik en heeft een overzichtelijke interface waarin alle functionaliteiten 
eenvoudig terug te vinden zijn. Ook geeft het dashboard een overzicht van al het verkeer dat Cyberlens 
onderzocht heeft. 

 

Algemene functionaliteiten 
Cyberlens is vooral een inventaristool die de verschillende assets binnen een industrieel netwerk in kaart 
brengt. Hierbij wordt wel een limiet geadviseerd van ongeveer 100 assets met captures van maximum 10 
GB.  
Cyberlens herkent protocollen op basis van de gebruikte poorten. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig 
per asset een overzicht te krijgen van de gebruikte protocollen. Verder analyseert de tool ook de 
verschillende commando’s binnenin enkele industriële protocollen, zoals Modbus en DNP3. 



  

14 
 

Het is ook mogelijk om een kaart te maken van alle verschillende netwerkdeelnemers en deze te filteren. 
Zo wordt een visueel overzicht gemaakt van alle toestellen binnen het netwerk. Het is ook mogelijk om 
zones te bepalen en toestellen te groeperen binnen deze zones.  

 

Binnen Cyberlens zijn er ook verschillende datatabellen met daarin informatie over verschillende 
onderdelen van het geïnventariseerde netwerk, zoals bijvoorbeeld informatie over de specifieke 
toestellen en gebruikte protocollen. De gebruiker kan door gebruik te maken van de ingebouwde filters, 
enkel de data selecteren die voor hem interessant zijn. Deze selectie kan ook afzonderlijk geëxporteerd 
worden. 

Industriële mogelijkheden 
Cyberlens ondersteunt verschillende industriële protocollen (ModbusTCP, S7Comm, …), ook hier is het 
mogelijk om zelf nog protocollen toe te voegen aan de lijst. Enkel voor ModbusTCP en DNP3 zijn de 
functiecodes geïmplementeerd binnen Cyberlens. 
 

Praktische testen 
Omdat Cyberlens een inventarisatietool is en geen echte netwerk monitoring tool, was het ook te 
verwachten dat de tool minder goed ging scoren op de praktische testen. Cyberlens ziet het verkeer van 
de verschillende aanvallen wel, maar categoriseert deze niet als aanval. 
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Overzicht 
 

Cyberlens is in eerste instantie een inventarisatie- en visualisatietool. Dit blijkt ook in de behaalde score 
voor de analytische mogelijkheden en de praktische testen. Met een gemiddelde algemene scoort deze 
tool dus niet optimaal. Ook het gebrek aan updates speelt deze tool parten.  

Op vlak van gebruiksvriendelijkheid, scoort Cyberlens relatief goed. De configuratie van de tool is heel 
eenvoudig en intuïtief waardoor de tool hier het maximum score behaalt. Voornamelijk de uitstekende 
visualisatie en inventarisatie dragen positief bij aan de algemene score van deze tool. 

 

 
Cyberlens 
Gemiddeld 

 

 

 
• Gebruiksvriendelijkheid 

o Installatie   Zeer Goed 
o Configuratie Uitstekend 
o Updates  Onvoldoende 
o Gebruik  Onvoldoende 

• Algemene functionaliteiten 
o Capteren  Uitstekend 
o Analyse  Onvoldoende 
o IT Netwerk Goed 

• Industriële mogelijkheden Goed 
• Score op praktische testen Onvoldoende 
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Kaspersky Industrial Cyber Security for Networks 
 

Kaspersky, gevestigd in Londen, is al sinds 1987 actief in de cyber-securitywereld. Initieel ontwikkelde het 
bedrijf voornamelijk antivirus oplossingen voor computers, maar geleidelijk aan werden er ook security 
tools ontwikkeld voor industriële doelen. Kaspersky Industrial Cyber Security for Networks, kortweg KICS, 
is de specifieke tak binnenin het bedrijf voor industriële security. Hieronder biedt het bedrijf zowel 
securityproducten (network monitoring/endpoint protection) als diensten aan, zoals trainingen en 
beveiligingsexpertise (Threat Intelligence).  

In dit rapport werd KICS, de network monitor tool van Kaspersky, onder de loep genomen. Deze tool 
monitort verkeer op een passieve manier en geeft verdere inzichten en analyses over de verschillende 
toestellen in een industrieel netwerk. 

 

Gebruiksvriendelijkheid 
De huidige versie van KICS werd geïnstalleerd op een CentOS Stream 8 systeem. Er wordt gewerkt met 
een installatiescript, dat binnenin een terminal van CentOS moet worden uitgevoerd. Alle installatie 
handelingen gebeuren via een terminal, er komt dus geen grafische interface aan te pas. Aan de hand van 
een uitgebreide documentatie en bijhorende afbeeldingen wordt een gebruiker voldoende ondersteund 
bij de installatie van KICS.  Nadat het installatiescript succesvol uitgevoerd is, moet enkel de vooral 
ingestelde monitorpoort van het OS binnen de tool aangewezen worden. KICS begint daarna onmiddellijk 
met het inventariseren van het industrieel netwerk.  

De web interface is eenvoudig en intuïtief om te gebruiken. Daarnaast bevat de handleiding ook de 
nodige informatie om de mogelijkheden van de tool toe te lichten en de gebruiker wegwijs te maken in 
de interface. 

KICS kan ook geïntegreerd worden met een reeds bestaande of nieuwe Kaspersky Security Center om 
daar alle alerts en logs te verwerken. Via de security gateway is het mogelijk om status updates door te 
geven aan SCADA-systemen, d.m.v. IEC 60870-5-104 of OPC DA. 

 

Algemene functionaliteiten 
 

Binnenin KICS zijn drie hoofdfunctionaliteiten aanwezig: de inventarisatie van het netwerk, de analyse en 
classificatie van het verkeer binnenin het netwerk en de analyse van de geïnventariseerde toestellen. Bij 
de analyse van de aanwezige toestellen worden de risico’s in kaart gebracht, zodat preventieve acties 
doelgerichter kunnen plaatsvinden.  

Het inventariseren van de verschillende toestellen gebeurt aan de hand van het gecapteerd 
netwerkverkeer dat binnenkomt op de monitorpoort. Dit gebeurt op een passieve manier. KICS injecteert 
zelf geen verkeer in het netwerk. Het voordeel hiervan is dat verkeer niet verstoord wordt, wat essentieel 
is bij het monitoren van industrieel netwerkverkeer. Het nadeel is dat toestellen die geen verkeer 
genereren op het netwerk, niet gedetecteerd kunnen worden door deze tool.  

Het analyseren en classificeren van gemonitorde data gebeurt aan de hand van regels die Kaspersky op 
voorhand geïmplementeerd heeft binnenin de tool. De gebruiker kan zelf ook regels toevoegen. Wanneer 
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een regel getriggerd wordt maakt KICS een event aan binnen de tool met daarin extra informatie en welk 
soort trigger het event gegenereerd heeft.  

Het is ook mogelijk om aan de hand van KICS for Nodes meer events te genereren. Deze functionaliteit 
maakt deel uit van de end-point oplossing van Kaspersky. Events gegenereerd door deze end-points 
kunnen verstuurd worden naar KICS for Networks.  

• Deep Packet Inspection (DPI) 
• Network Integrity Control (NIC) 
• Intrusion Detection (IDS) 
• Command Control (CC) 
• External (EXT) 
• Asset Management (AM) 
• Endpoint Protection Platform (EPP) 

Binnen het onderzoek zijn verschillende events voorgekomen die vijf dan deze regels getriggerd hebben. 
Zo beschrijft NIC events die niet toegelaten zijn op het netwerk. IDS categoriseert aanvallen op basis van 
anomalieën in het netwerkverkeer. Dergelijke anomalieën kunnen wijzen op brute force/ arp-spoofing  / 
… aanvallen. Ook externe (EXT) events zijn tijdens het onderzoek naar voor gekomen. Asset Management 
(AM) beschrijft alle events waarbij een niet geautoriseerde toegang of wijziging is uitgevoerd aan een 
toestel in het netwerk. Command Control geeft informatie over de detectie van ICS-events geassocieerd 
met systeem commando’s.  Endpoint Protection Platform (EEP) zijn uiteraard enkel maar van toepassing 
indien een endpoint geïnstalleerd werd.  

 

 

Het laatste onderdeel van KICS is het analyseren van een toestel op mogelijke risico’s. KICS geeft voor 
geïnventariseerde toestellen, en waar genoeg informatie over beschikbaar is, een lijst van mogelijke 
kwetsbaarheden. Zo kan er per toestel een lijst met CVE-codes opgesteld worden die mogelijks actief zijn 
binnen het toestel, ook worden er per CVE mogelijke oplossingen voorgesteld om dit te verhelpen. 

Binnen KICS is het nog niet mogelijk om een bestaande capture (PCAP) up te loaden binnen de tool en 
deze te analyseren. In dit onderzoek werd het verkeer opnieuw afgespeeld via een omweg. Op deze 
manier kon deze tool getest worden op een objectieve en vergelijkbare manier. Het inladen van pcaps 
staat wel op de roadmap van de verdere KICS ontwikkeling. 
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Industriële mogelijkheden 
 

Bij het inventariseren van gemonitorde toestellen, probeert KICS toestellen onder te verdelen naargelang 
het type. Zo kan KICS het onderscheid maken tussen o.a. PLC’s, HMI’s, SCADA, HMI, Servers, 
workstations, …  Wanneer KICS geen type kan bepalen, wordt er automatisch “Other” toegekend. De 
gebruiker kan dit handmatig overschrijven indien gewenst.  

Tijdens het onderzoek zijn verschillende OT-toestellen aangesproken geweest via het Modbus protocol. 
KICS kent de verschillende Modbus functiecodes en kan deze dan ook per toestel weergeven. Ook is er de 
mogelijkheid om per industrieel toestel tags toe te voegen met de standaardwaarde van het 
geselecteerde register om zo anomalieën op te sporen. 

 

Praktische testen 
 

Verschillende gesimuleerde aanvallen werden, zoals verwacht, waargenomen door KICS. Klassieke 
aanvallen zoals SMB-brute force of het uploaden van Trojan Horse virussen werden zonder problemen 
gedetecteerd. Er wordt zelfs meer informatie gerapporteerd bij virussen, zoals bijvoorbeeld het type 
virus. 
Het aanpassen van de PLC-configuratie werd echter niet opgepikt door de tool, ondanks het aanwezig zijn 
van de ‘PLC-Integrity Check’ functionaliteit van KICS. Een mogelijke verklaring hiervoor is de testmethode. 
Bij dergelijke testen is het onmogelijk voor de tool om zelf netwerkverkeer te initiëren. Gezien de ‘PLC-
Integrity Check’ functionaliteit steunt op het vergelijken van het PLC-project over voor gedefinieerde 
intervallen, kan deze functionaliteit niet werken bij deze onderzoeksmethode. 
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Overzicht 
 

Kaspersky Industrial Cyber Security for Networks scoort over het algemeen goed. Op vlak van 
gebruiksvriendelijkheid scoort KICS op alle vlakken een voldoende. De documentatie van KICS is 
uitgebreid en voldoende onderbouwd met afbeeldingen. Ook zijn er virusdefinitie-updates die 
automatisch geïnstalleerd worden zonder dat de gebruiker hinder ondervindt bij het gebruik van de tool. 

Bij de algemene functionaliteiten scoort KICS dan weer minder goed. Vooral het ontbreken van de 
mogelijkheid om pcaps opnieuw te analyseren wordt afgestraft. Bij de analyse van verkeer scoort KICS 
dan weer wel goed. Er zijn meerdere manieren om het verkeer te analyseren aan de hand van anomalie 
detectie en regels. 

Op vlak van industriële mogelijkheden, begrijpt KICS meerdere industriële protocollen en kan deze ook 
interpreteren. Er is ook de optie om vooraf gekende waardes in te stellen zodat KICS deze kan 
controleren aan de hand van geanalyseerde data. 

Op de praktische testen scoort KICS gemiddeld. Algemene cyber-aanvallen werden correct gedetecteerd, 
zoals verwacht. Maar er is nog ruimte om een meer gedetailleerde informatie mee te geven met de 
gebruiker. Ook het herkennen van specifieke industriële broadcast scans viel tegen.  

Kaspersky zorgt ervoor dat KICS steeds up to date blijft en brengt jaarlijks meerdere updates uit voor het 
systeem. Deze updates bevatten nieuwe toestellen en protocollen waarmee KICS aan de slag kan om 
deze te analyseren. Indien een toestel of protocol nog niet aanwezig is in het systeem, kan er bij de 
integratie van KICS gekeken worden om dit toe te voegen aan de tool. 

 

 
KISC 
Goed 

 

 

 

• Gebruiksvriendelijkheid 
o Installatie   Zeer Goed 
o Configuratie Zeer Goed 
o Updates  Zeer Goed 
o Gebruik  Zeer Goed 

• Algemene functionaliteiten 
o Capteren  Goed 
o Analyse  Uitstekend 
o IT Netwerk Goed 

• Industriële mogelijkheden Goed 
• Score op praktische testen Gemiddeld 
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Claroty 
 

Claroty is een Amerikaans bedrijf dat zich toespitst op het monitoren van industriële en kritische 
infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 2014.   
In 2021 gingen Claroty en Siemens een partnership aan.11 Hierbij werd het mogelijk om het Claroty 
Platform te integreren in de industriële routers (Ruggedcom), aangeboden door Siemens.  

Claroty analyseert al het industrieel netwerkverkeer en geeft de gebruikers inzichten over de actieve 
toestellen. Ook maakt het platform gebruik van anomaly detectie, om zo aanvallen beter te detecteren 
en classificeren. 

Gebruiksvriendelijkheid 
 

Claroty kan worden geïnstalleerd aan de hand van een ISO-bestand. Hiermee kan de gebruiker de 
software rechtstreeks installeren op fysieke hardware of op een virtuele machine. Bij de allereerste 
opstart van de tool, moeten er enkele instellingen aangepast worden. Het is mogelijk om Claroty te 
installeren als een stand-alone server, of te integreren in een netwerk van meerdere servers, die hun 
data doorsturen naar een master-server. Deze configuratie gebeurt aan de hand van een web interface. 

Deze web interface is zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk. Claroty analyseert op passieve wijze het 
netwerkverkeer en visualiseert de relevante informatie op dashboards. Het is mogelijk om de tool eerst 
in een trainingsmodus te gebruiken. Hiermee kan de tool getraind worden op specifieke bedrijfsnetwerk. 
In de onderstaande afbeelding wordt het hoofddashboard van Claroty weergegeven, met daarop de 
belangrijkste bevindingen. 

 

 

  

                                                             
11 https://www.claroty.com/resource/claroty-and-siemens-expand-partnership-with-ruggedcom-integration/  

https://www.claroty.com/resource/claroty-and-siemens-expand-partnership-with-ruggedcom-integration/
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Algemene functionaliteiten 
 

Binnenin Claroty onderscheiden zich vier belangrijke functionaliteiten. Allereerst wordt er een inventaris 
opgesteld van alle toestellen aanwezig op het netwerk. Deze functionaliteit heet Visibility. Daarnaast 
geeft Claroty ook een analyse van de aanwezige risico’s en kwetsbaarheden binnenin het netwerk. 
Uiteraard beschikt Claroty ook over een Threat Detectie, dat continu het netwerkverkeer analyseert. Als 
laatste functionaliteit is het ook mogelijk om specifieke risico’s te onderzoeken. Binnenin de tool heet dit 
Investigation. 

Zoals de naam doet vermoeden, geeft de functionaliteit Visibility de gebruiker een overzicht van alle 
toestellen, verdeling van IT en OT en de communicatie op het netwerk. Deze informatie wordt op een 
passieve manier verzameld. Het is echter ook mogelijk om op een actieve manier informatie te 
verzamelen over verschillende toestellen. Deze optie is enkel actief op vraag van de gebruiker. 

Ook geeft Claroty informatie over de aanwezige risico’s en kwetsbaarheden. Hierbij krijgt de gebruiker op 
het dashboard een lijst met inzichten. Elk inzicht bevat extra informatie over de specifieke toestellen die 
bedoeld worden. Een voorbeeld van zo’n inzicht zijn alle toestellen die communicatie opbouwen met 
externe toestellen buiten het bedrijfsnetwerk. 

 

Bij de Threat Detection maakt Claroty een Story. Een Story bestaat uit meerdere alerts en geeft, op een 
visuele manier, inzicht in mogelijke aanvallen en alle betrokken partijen. Daarnaast kunnen er ook lijsten 
opgevraagd worden met alle events die plaatsvonden op het netwerk.  

Claroty bevat ook de mogelijkheid om de verzamelde data te analyseren, onder de naam Investigation. 
Hierbij kan alle informatie omtrent DNS queries, proceswaarden en dergelijke teruggevonden worden. 
Ook overzichten per protocol en baselines kunnen worden opgesteld. 

Het is ook mogelijk om eerder gecapteerd netwerkverkeer te analyseren in Claroty. De software voorziet 
hiervoor twee manieren. Zo is het mogelijk om de netwerkpakketten af te spelen op hetzelfde moment 
wanneer ze gecapteerd werden, real-time als het ware. Zo wordt de tijd tussen twee pakketten steeds 
gerespecteerd, maar duurt de analyse dus net zo lang als het capteren. Het is ook mogelijk om alles 
onmiddellijk te analyseren. 
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Industriële mogelijkheden 
 

Claroty werd specifiek ontwikkeld om netwerkverkeer van industriële omgevingen te analyseren. Het 
mag dan ook niet verbazen dat deze tool meerdere industriële protocollen correct kan interpreteren en 
de verschillende functionaliteiten begrijpt. Dit stelt Claroty in staat om een baseline van proceswaarden 
bij te houden en elke afwijking hiervan te rapporteren aan de gebruiker. 

Het is ook mogelijk om met Claroty een audit uit te voeren op een OT-netwerk. Daarin worden de 
belangrijkste gebeurtenissen verzameld. Deze worden verzameld in een story. Het is ook mogelijk op per 
event de bijhorende netwerkpakketten te downloaden als een pcap.  

Claroty Edge 
 

Claroty beschikt ook over een externe tool, genaamd Claroty Edge. Dit is een executable die eenmalig 
uitgevoerd kan worden op de workstations van de ingenieurs. Deze tool verzamelt alle configuratie- en 
projectbestanden en leest hier de relevante data uit. Deze data wordt doorgestuurd naar de master-
server om zo een nog gedetailleerder beeld te krijgen van het industrieel netwerk. Het is ook mogelijk om 
aan de hand Claroty Edge een actieve scan uit te voeren op het netwerk, om zo alle industriële toestellen 
op een netwerk te vinden, zonder het netwerk te verstoren.  

Hoewel Claroty Edge zeker een meerwaarde biedt om een industrieel netwerk te analyseren, is dit geen 
network monitoring tool. Deze tool werd dus niet meegenomen in dit onderzoek. 

Praktische testen 
 

Claroty detecteert het merendeel van de aanvallen op het gesimuleerd netwerk. Deze werden correct 
gedetecteerd en gerapporteerd.  

Een van de beste voorbeelden hierbij is de detectie van aanpassingen aan het PLC-programma. Tijdens 
het onderzoek was Claroty de enige die dit detecteerde en rapporteerde.  

Ook de Trojan Horse upload is terug te vinden in een eigen story met de bijhorende details. Zoals 
weergegeven in de onderstaande afbeelding. 
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Overzicht 
 

Claroty scoort op alle onderdelen over gebruiksvriendelijkheid zeer goed. Vooral de eenvoudigheid van 
de installatie zorgt voor een zeer goede score. Ook de uitgebreide en goed gedetailleerde documentatie, 
onderbouwd met relevante printscreens, zorgen voor een optimale score. De tool downloadt ook 
virusdefinitie-updates van de server en installeert deze automatisch, zonder dat er een herstart vereist is.  

Ook voor de algemene functionaliteit scoort Claroty zeer goed. De tool kan zowel live als eerder 
gecapteerde data analyseren. Het is ook mogelijk om actief op het netwerk te zoeken naar toestellen, 
maar enkel op aansturen van een gebruiker. De analyse van het verkeer gebeurt op verschillende 
manieren. Zo doet Claroty aan anomalie detectie op basis van een baseline. Voor rule-based detectie 
worden dan weer de signatures van de pakketten verstuurd over het netwerk geanalyseerd. 

Claroty begrijpt en interpreteert meerdere industriële protocollen. Zo kunnen er PLC-waarden 
bijgehouden worden die dienen als baseline. Ook aanpassingen aan PLC-programma’s kunnen 
gedetecteerd worden door Claroty, voornamelijk bij Siemens PLC’s.  

Bij de praktische testen scoort Claroty zeer goed. Voornamelijk de reeds vermelde functionaliteit op 
aanpassingen aan PLC’s te detecteren legt de tool geen windeieren. Ook werden bestandsoverdrachten 
correct aangeduid als verdacht. De mogelijkheid om per verdacht incident de relevante 
netwerkpakketten te downloaden leverde ook punten op. 

 

 
Claroty 

Zeer Goed 
  

• Gebruiksvriendelijkheid 
o Installatie   Zeer Goed 
o Configuratie Zeer Goed 
o Updates  Zeer Goed 
o Gebruik  Zeer Goed  

• Algemene functionaliteiten 
o Capteren  Zeer Goed 
o Analyse  Zeer Goed 
o IT Netwerk Goed 

• Industriële mogelijkheden Onvoldoende 
• Score op praktische testen Goed 
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Nozomi Guardian 
 

Nozomi Networks is een Amerikaans bedrijf en werd opgericht in 2013. Het bedrijf spitst zich toe op de 
ontwikkeling van industriële cybersecurity tools. Daarvoor werd Nozomi Guardian ontwikkeld. Deze tool 
maakt real-time netwerk monitoring mogelijk binnenin OT-netwerken.  

Uniek is dat Nozomi Networks ook een gratis Community Edition ter beschikking stelt. Dit wel met minder 
ondersteunende grafische interfaces. 

Gebruiksvriendelijkheid 
 

Nozomi Guardian wordt geleverd als een kant en klare virtuele machine, in een ova-bestandsformaat. De 
tool moet dus enkel nog worden uitgepakt en geconfigureerd worden. Bij de eerste opstart van Nozomi 
Guardian moet de gebruiker via de terminal enkele configuratie aanpassingen uitvoeren aan de 
netwerkinterfaces. Bij het eerste gebruik wordt er ook gevraagd naar instellingen zoals hostname, 
timezone en licentie. Dit gebeurt aan de hand van een web interface. 

De interface van Nozomi Guardian is overzichtelijk en intuïtief. Meteen na het opstarten en het instellen 
van de monitorpoort begint de tool netwerk verkeer te analyseren op een passieve manier. Op het 
standaard dashboard is een overzicht te vinden van de verdeling tussen de verschillende type toestellen 
en protocollen. Ook de meest recente alerts en meldingen kunnen hier geraadpleegd worden. 

 

 

 

Algemene functionaliteiten 
 

Vergelijkbaar met andere tools, zijn er meerdere functionaliteiten aanwezig binnenin Nozomi Guardian 
om netwerkverkeer te analyseren. Een eerste functionaliteit is de inventarisatie van alle toestellen op het 
netwerk. Dit gebeurt aan de hand van het netwerkverkeer en dus passief. Indien toestellen niet volledig 
correct gecategoriseerd worden, is het mogelijk om dit manueel aan te passen per toestel. Het is ook 
mogelijk om extra modules te installeren op de toestellen die aan Smart Polling doen. Op deze manier 
wordt er actief data verzameld over de verschillende toestellen op het netwerk. 

Daarnaast voorziet Nozomi Guardian ook de functionaliteit om alerts met relevante informatie te 
genereren over gebeurtenissen op het netwerk. Binnen het tabblad Alerts wordt een overzicht gegeven 
met daarbij de reden waarom een specifiek alert gegenereerd werd.  
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Als laatste functionaliteit binnenin Nozomi Guardian is er uiteraard het analyseren van het 
netwerkverkeer. Bij het analyseren van het netwerk, onderzoekt deze de toestellen en wordt er een 
score toegekend op basis van de kwetsbaarheden die gevonden worden. Het is ook mogelijk om een 
analyse uit te voeren met eigen query’s. Zo kunnen specifieke toestellen geselecteerd worden en 
relevante details opgevraagd worden. 

Verder is het ook mogelijk om gecapteerd netwerkverkeer in de vorm van een pcap te analyseren in de 
tool. Ook hier is het mogelijk om al het verkeer in één keer te analyseren, of om de tijdstippen uit de 
gecapteerde data te respecteren. 

 

Industriële mogelijkheden 
 

Nozomi Guardian probeert op basis van karakteristieken alle industriële toestellen te voorzien van labels. 
Dit gebeurt tijdens het inventarisatieproces. 
Naast het categoriseren van toestellen, begrijpt te tool ook meerdere industriële protocollen. Van deze 
protocollen kan het netwerkverkeer geïnterpreteerd worden. Ook minimum, maximum en huidige 
waarden van variabelen uit industriële toestellen kunnen geanalyseerd worden.  
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Praktische testen 
 

Nozomi Guardian scoort relatief goed op de praktische testen van dit onderzoek. Meerdere aanvallen 
worden gedetecteerd en correct gerapporteerd. Hierbij wordt voldoende uitleg over het verdacht 
netwerkverkeer meegeven. Ook krijgt elk alert een risicoscore, deze risicoscores worden bepaald door 
het type alert dat aangemaakt wordt. Hoe hoger de risicoscore van een alert, hoe sneller een gebruiker 
deze alert moet verwerken en eventueel maatregelen nemen. Door deze risicoscores te gebruiken, kan 
een gebruiker prioriteiten stellen voor de verschillende alerts die gegenereerd worden.  

Bij het analyseren van de pcap werden er verschillende level 9 risico’s correct gedetecteerd door Nozomi 
Guardian.  
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Overzicht 
 

Nozomi Guardian scoort op vlak van gebruiksvriendelijk vrij goed. De tool wordt aangeleverd in de vorm 
van een virtuele machine die enkel nog moet uitgepakt worden met een minimale configuratie. De 
handleiding geeft voldoende informatie om de gebruiker voldoende te ondersteunen bij de configuratie 
en het gebruik van de tool. Ook worden virusdefinitie-updates automatisch geïnstalleerd zonder hinder 
voor een gebruiker. 

Bij de algemene functionaliteit testen scoort Nozomi Guardian ook goed. Het is mogelijk om zowel real-
time, als eerder gecapteerd, netwerkverkeer te analyseren. Binnenin de tool is er ook een actief 
onderdeel aanwezig dat enkel op aansturen van een gebruiker geactiveerd wordt. De analyse gebeurt 
aan de hand van verschillende onderdelen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld zelf regels toevoegen. Ook 
kan er een baseline bepaald worden van standaard verkeer, waarvan afwijkend gedrag gerapporteerd 
wordt. Er wordt ook aan signature detectie gedaan. 

Bij industriële netwerken scoort Nozomi Guardian niet overtuigend. De tool kan maar een beperkt aantal 
protocollen begrijpen en correct interpreteren.  

Bij de praktische testen kon Nozomi Guardian meerdere aanvallen detecteren en voldoende informatie 
hierover rapporteren aan de gebruiker. Het aanpassen van een PLC-configuratie werd niet gedetecteerd 
door deze tool. De Trojan-Horse aanval werd dan wel weer correct gedetecteerd en geanalyseerd.  

 

 
Nozomi Guardian 

Zeer Goed 

 
• Gebruiksvriendelijkheid 

o Installatie   Uitstekend 
o Configuratie Goed 
o Updates  Zeer Goed 
o Gebruik  Zeer Goed  

• Algemene functionaliteiten 
o Capteren  Zeer Goed 
o Analyse  Uitstekend  
o IT Netwerk Goed 

• Industriële mogelijkheden Goed 
• Score op praktische testen Gemiddeld 
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Besluit 
 

 Siemens 
SINEC NMS 

Cyberlens Claroty KICS Nozomi 
Guardian 

 Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed Uitstekend 
 Configuratie Zeer Goed Uitstekend Zeer Goed Zeer Goed Goed 
 Updates Onvoldoende Onvoldoende Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 
 Gebruik Gemiddeld Onvoldoende Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 
  
 Totaal Gemiddeld Gemiddeld Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 
 Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Onvoldoende Uitstekend Zeer Goed Goed Zeer Goed 
 Analyse Onvoldoende Onvoldoende Zeer Goed Uitstekend Uitstekend 
 IT-netwerk Onvoldoende Goed Goed Goed Goed 
  
 Totaal Onvoldoende Gemiddeld Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 
 Industriële mogelijkheden 
 OT-netwerk Goed Goed Onvoldoende Goed Goed 
  
 Score Praktische testen 
 Praktisch Onvoldoende Onvoldoende Goed Gemiddeld Gemiddeld 
  
Totaal 
Score 

 Onvoldoende Gemiddeld Zeer Goed Goed Zeer Goed 

 

In de bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle scores van alle tools. Deze scores werden 
berekend op basis van het gewicht dat voor elke individuele vraag werd bepaald. Elke tool heeft, 
onafhankelijk van andere tools, een eigen objectieve score gekregen. 

Onmiddellijk valt op dat Claroty en Nozomi Guardian het best uit dit onderzoek komen. Voornamelijk de 
praktische testen dragen bij tot deze hoogste score. KICS scoort hier iets minder op. Deze praktische 
testen gebeurden op basis van een pcap file. Deze methodiek garandeerde een gelijke testprocedure met 
vergelijkbare resultaten voor alle tools. Dit betekent echter ook dat er sommige tools, door het gebrek 
aan baseline data, niet hun potentieel maximum hebben kunnen bereiken. De fine-tuning van deze tools 
is echter zeer afhankelijk van de installateur/verantwoordelijke van deze tools en werd niet opgenomen 
in dit rapport.  

Dit onderzoek dient voornamelijk als een leidraad voor bedrijven met een uitgebreid OT-netwerk, die 
willen beginnen met het monitoren van het industrieel netwerkverkeer. We raden dan ook aan om de 
scores zelf te interpreteren naar de noden van elk individueel bedrijf. De meeste tools bieden ook, onder 
begeleiding, demo’s aan, welk een unieke gelegenheid kan zijn om de tools beter te leren kennen. 

In de bijlagen werd alle informatie verzameld in dit onderzoek weergegeven, alsook de individuele vragen 
die gebruikt worden om de finale scores te bepalen. Hierbij werd ook vermeld hoe belangrijk deze vraag 
was voor het behalen van een goede score. Ook de gedetailleerde behaalde score van elke tool kan 
worden teruggevonden in de bijlagen.   
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Bijlagen 
Long list  
 

10-Strike Network 
Monitor 

EtherCat probe Netcool/OMNIbus Silverfort 

Adrisoft Wansight 
(& wanguard) 

ExtraHop Reveal(X) Netcrunch SINEC NMS 

Aggregate NM ExtremeCloud IQ Netdetector Skilight 
AIops Fidelis NetDisco Skybox 

Airwave Flowmon Netflow analyzer 
(NetVisura) 

Solarwinds Netflow 

AKiPS Network 
Monitor 

FlowTraq NetFortris Solarwinds Network 
performance monitor 

ANTFARM Fluke Networks Netfusion SonicWall 
Aperio Foglight Netgear Insight SparrowIQ 

AppNeta Forescout eyeInspect NetOmni Spiceworks 
Arbor sightline Fortiphyd Network NetQos Performance 

Center 
Spot-It 

Argus Sensor FrameFlow NetWitness Spytech NetVizor 
Armis Fudo Pam Network Insight Statseeker 
Aruba G Data netXMS Stealthwatch (Cisco) 
Atera Garland NinjaRMM Telesoft Flowprobe 

Awake security GeNiEnd2End Network NiTo Tenable-OT 
Blackberry 

Cylance 
GFI languard NMIS The Dude 

Blox one Thread 
Defence 

Gigamon Nozomi Guardian ThetaRay 

BlueHexagon Glasswire Ntopng Thousand eyes 
CA Spectrum Google Network 

Telemetry 
Nuspire Managed 

Detection and Response 
THScope 

Cacti (meer 
dashboard) 

Gosecure nVision Totalview 

CapMon Grassmarlin Obkio NPM Trisul 
Capsa Free 

Network Analyzer 
Gurucul Observer TrueSight Automation 

for networks 
CastleRock SNMPc HHD network monitor Omnipeek ( Live Action) TSMS 

Catchpoint Hinemos Onclave Vector 
Centreon Icinga OP5 Monitor Vectra 

CERT NetSA 
Security Suite 

Icinga Monitoring openITCOCKPIT VersionDog 

Cfengine ICS Cybervision 2.0 
(vroeger Sentryo) 

OpenNMS VitalSuite (Nokia) 

Check MK IDERA – Uptime 
Infrastructure Monitor 

Opsview Voyance AIops 

Cisco 
Stealthwatch 

Indu-sol Ordr vRealize Network 
Insight 

Citrix Analytics for 
security 

Intermapper Otorio Watchtower security 
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Claroty Inventa PA Server Monitor Waterfall Security 
Cleverview for 

TCP/IP 
IPcopper Packettrap Whatsup Gold 2019 

Cloudradar IPHost Pandora FMS Zabbix (meer dashboard 
en IT, europees) 

Cloudview NMS IPhost network monitor Panopta Zeek 
Cocopacket Ixia Performance Co-Pilot Zennos Core 

Colasoft nChronos KACE System Pingplotter Cynerio 
Collectd Kaseya VSA Portnox Cybonet 
CompTIA Kentik Procentec Portnox 

Connectwise 
automate 

KICS (Kaspersky Industrial 
CyberSecurity) 

Profinet Test Tool PRO MRTG 

Corelight LANGuardian Profitap Arkime (Moloch) 
Crowdstrike Lastline Prometheus Netdata 

Cruz LiveNX (Live Action) PRTG Suricata 
Cubro Logic Monitor Radiflow Verve Security Center 

Currentware 
gateway 

LoriotPro Reveal(x) Virsec Security Platform 

Cyberlens ManageEngine Netflow 
Analyzer 

Riverbed Network 
Performance 
Management 

Snort 

Cyberlens.eu managEngine 
OPmanager 

Rockwell Automation 
FactoryTalk 

Apache Spot 

Microsoft Azure 
(CyberX) 

Microfocus NOM SandBlast Splunk 

Cymphonix Monitorpack SCADAfense FireEye 
Dragos Platform Motadata NMS Sciencelogic SL1 Suricata 

Darktrace Munin Scirius Security Platform Security onion 
Datadog Naemon Scudos Malcolm 

Deeparmor Nagios (meer dashboard) Sematext Siga Security 
Domotz Pro Nation-E Sentinel Microsoft Azure 

Security for IoT 
DynaTrace NAV Series 4000 Intellaview Solarwinds NetFlow 

Traffic Analyze 
Elevate Network 

Management 
NerveCenter SevOne  

Enigma NMS Netbeez Network 
Monitor 

ShadowPlex  

Entuity ENA Netbrain Siemens SINEMA server  
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Shortlist 
Check MK 

https://checkmk.com/  
2022-02  

Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard  
  Export Timed/Custom PDF 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Yes – Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes - Roles 
 Maps Plugin 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Predictive Monitor  
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
No 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, SMS, REST API, various systems supported 
Network properties 
 Industrial protocols Siemens, Modbus (Github) 
 IT protocols Agentless : HTTP, SNMP 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Plugin 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Possible, but not required 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins Yes ; Custom plugins possible 
 Platform 
  Language Python, C++ 
  OS Ubuntu, Debian, SLES, RedHat/CentOS 
  Virtualization Docker, Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2014-02-05 
 Active development 2022-02-14 
 License GNU GPL – Free & Enterprise Edition  
 Trail Yes (For Enterprice Edition) 
Information 
 Open Source 

https://docs.checkmk.com/latest/en/  
 

  

https://checkmk.com/
https://docs.checkmk.com/latest/en/distributed_monitoring.html
https://checkmk.com/integrations
https://docs.checkmk.com/latest/en/
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Claroty ICS 
https://www.claroty.com/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Custom/Timed, Email/PDF, API 
 Logical Grouping Yes, “Virtual Zones” 
 Webapp Yes – Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Graphs possible 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural Networks Yes – Evaluating alert-severity 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Siemens, Schneider, Rockwell,… 
 IT protocols Many 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Unclear 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes (port-mirror), but sensors possible 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language Unknown 
  OS Debian distribution 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2015 
 Active development 2022-02 
 License Enterprise 
 Trail Yes 
Information 
 OT monitor  

Collaboration with Siemens 
 

  

https://www.claroty.com/
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OpenNMS 
https://www.opennms.com/ 

2022-02 

 
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard (Helm) 
  Export Yes 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Yes 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
Yes (ALEC) 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, SMS, Custom scripts, … 
Network properties 
 Industrial protocols None 
 IT protocols HTTP, JMX, WMI, XMP, XML, NSClient, JDBC 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Possible (Minion) 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language Java 
  OS Windows, Debian, RedHat 
  Virtualization VirtualBox, Vagrant Box, VMware, docker 
Varia  
 First Release date 2010-11-08 
 Active development 2022-02-09 
 License Free & Enterprice (AGPLv3) 
 Trail / 
Information 
 Open Source 

ALEC - https://github.com/OpenNMS/alec  
 

  

https://www.opennms.com/
https://github.com/OpenNMS/alec
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Dragos IC Platform 
https://www.dragos.com/platform/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Regular  
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Yes 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes  
 Maps No 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data ? 
 Trending Prediction ? 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email 
Network properties 
 Industrial protocols Rockwell, Siemens, Schneider, Yokogawa, Honeywell, 

GE, … (see List) 
 IT protocols List 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Hardware agents 
  Distributed Monitor Yes (Dragos midpoint sensor) 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language / 
  OS Linux 
  Virtualization / 
Varia  
 First Release date 2017 
 Active development 2021-12-11 
 License Commercial 
 Trail Yes, on demand 
Information 
 https://www.dragos.com/wp-content/uploads/Dragos-Supported-Protocols.pdf  

https://www.dragos.com/resource/dragos-platform-datasheet/  
OT monitor 
Different versions available. 

 

  

https://www.dragos.com/platform/
https://www.dragos.com/wp-content/uploads/Dragos-Supported-Protocols-.pdf
https://www.dragos.com/wp-content/uploads/Dragos-Supported-Protocols-.pdf
https://www.dragos.com/wp-content/uploads/Dragos-Supported-Protocols.pdf
https://www.dragos.com/resource/dragos-platform-datasheet/
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Dragos Cyberlens 
https://www.dragos.com/cyberlens-download/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export No 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups ? 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm No* 
  Medium / 
Network properties 
 Industrial protocols DNP3, ModbusTCP, Ethernet/IP , Profinet, BACNet, 

AB-PCCC, CIP, … ** 
 IT protocols Multiple** 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 ? 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor No 
 Plugins  Lens market 
 Platform 
  Language / 
  OS Linux 
  Virtualization / 
Varia  
 First Release date 2014 
 Active development 2019/12/27 
 License Free 
 Trail / 
Information 
 *Use intended as one-time scan 

 
 

  

https://www.dragos.com/cyberlens-download/
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Microsoft Defender for IoT 
https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-defender/    

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export As Documents or to External software 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control, Cloud based 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Yes 
 AI / Deep Learning / Neural Networks Yes 
 Triggers / Alarm Yes, Details 
  Medium Email, Syslog servers, … ( Link )  
Network properties 
 Industrial protocols Multiple, but plugins possible (Horizon SDK) (link) 
 IT protocols As part of Microsoft Azure 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes, but agents possible  
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes, Horizon SDK 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2013* 
 Active development 2022 
 License Subscription based, each model 
 Trail Yes (30 day) 
Information 
 *CyberX has been acquired by Microsoft and is now integrated in their Microsoft Azure 

platform by the name “Microsoft Defender for IoT”. 
 

 

  

https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-defender/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/alert-engine-messages
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/how-to-forward-alert-information-to-partners
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/#:%7E:text=The%20Horizon%20SDK%20lets%20Microsoft,of%20Defender%20for%20IoT%20services.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/concept-supported-protocols
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Darktrace Immune System 
https://www.darktrace.com/en/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard, SIEM 
  Export PDF’s,… 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Dashboard, Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data / 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
ML, DL 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, sms, app alerts 
Network properties 
 Industrial protocols Protocol-agnostic, ModbusTCP, BACnet, CIP 
 IT protocols Protocol-agnostic 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Passive 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor Yes, vSensor, Darktrace probe 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization Yes 
Varia  
 First Release date 2013 
 Active development 2021-01 Latest big update 
 License Yearly 
 Trail Demo by representative 
Information 
 Darktrace has an enterprise and OT branche. Also available on smartphone 

 

  

https://www.darktrace.com/en/
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Datadog 
https://www.datadoghq.com/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Log Analytics API, PDFs, Syslog… 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Yes 
 AI / Deep Learning / Neural Networks ML  
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, Customizable 
Network properties 
 Industrial protocols No 
 IT protocols Basic 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Through SNMP, Autodiscovery of Agents 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless No 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language C++, Python 
  OS Linux / Windows 
  Virtualization Docker 
Varia  
 First Release date 2010 
 Active development 2022-02 
 License Monthly, free version available (max 5 Hosts) 
 Trail Yes 
Information 
 Github 

Network monitoring capabilities (link), but more a network management tool 
 

  

https://www.datadoghq.com/
https://www.datadoghq.com/blog/engineering/rethinking-ux-for-ai-driven-alerting/
https://www.datadoghq.com/solutions/machine-learning/
https://www.datadoghq.com/pricing/
https://github.com/DataDog
https://docs.datadoghq.com/network_monitoring/
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Forescout eyeInspect 
https://www.forescout.com/ 

2022-02 
 

Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export ? 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
Yes, ML 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium SIEM 
Network properties 
 Industrial protocols Profinet, OPC-UA, EtherCAT, EthernetIP, … see list 
 IT protocols See list 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor Yes (Hardware monitor sensors) 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2019 
 Active development 2021-11 
 License Commercial 
 Trail Yes 
Information 
  

 

  

https://www.forescout.com/
https://www.forescout.com/resources/eyeinspect-protocols/
https://www.forescout.com/resources/eyeinspect-protocols/
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Cisco Cyber-Vision 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-vision/index.html  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard (Global Center) 
  Export ? 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium SIEM, Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Profinet, S7, Modbus, OP-UA, Ethernet/IP … (List) 
 IT protocols Extensive (List) 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Passive, but Active possible 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes, but agents possible 
  Distributed Monitor Sensor hardware (Edge Sensors) 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization VMware vSphere 6.x, Hyper-V server 2016, 

Amazon AWS 
Varia  
 First Release date 2014  
 Active development 2021-12 
 License Commercial 
 Trail Demo by representative 
Information 
 Previously known as Sentryo 

Software 
Focus OT 

 

  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-vision/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/cyber-vision/cyber-vision-protocol-support.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/cyber-vision/cyber-vision-protocol-support.html
https://software.cisco.com/download/home/286325414/type/286325314/release/4.0.3
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Kaspersky Industrial 
CyberSecurity 

https://www.kaspersky.com/enterprise-security/industrial 
2022-02 

 

Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Syslog, KICS API, Download PDF 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes - Roles 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Yes, through MLAD 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
Kaspersky MLAD 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, Syslog, Email, use of KICS API 
Network properties 
 Industrial protocols Siemens, Schneider, Yokogawa, Mitsubishi, … see List 
 IT protocols See List 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 / 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Possible 
  Distributed Monitor Yes, hardware possible 
 Plugins  Only Kaspersky modules 
 Platform 
  Language / 
  OS CentOS Linux/Stream 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2016 
 Active development 2022-01 
 License Yearly 
 Trail Demo by Representative 
Information 
 https://help.kaspersky.com/ 

https://support.kaspersky.com/KICSforNetworks/3.1/en-US/83112.htm  
 

 

  

https://www.kaspersky.com/enterprise-security/industrial
https://mlad.kaspersky.com/
https://mlad.kaspersky.com/
https://ics.kaspersky.com/media/KICS-for-Networks-Industrial-Control-Systems-and-Protocols-support.pdf
https://ics.kaspersky.com/media/KICS-for-Networks-Industrial-Control-Systems-and-Protocols-support.pdf
https://help.kaspersky.com/
https://support.kaspersky.com/KICSforNetworks/3.1/en-US/83112.htm
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Nagios XI 
https://www.nagios.org/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Plugin 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Plugin 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Plugin 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium (Plugin) Email, SMS 
Network properties 
 Industrial protocols Modbus plugin 
 IT protocols SNMP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, FTP, SSH (+plugins) 
 SNMP Plugin 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless No 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language C 
  OS CentOS, RHEL 
  Virtualization Virtual Machine, unofficial docker 
Varia  
 First Release date 2009 
 Active development 2021-01-11 
 License Enterprise version : One time payment 
 Trail Demo, free trail 
Information 
 Network Management Tool, not really a network monitoring tool 

Nagios Core is Open Source, but without easy user interfaces 
  

https://www.nagios.org/
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Nozomi Guardian 
https://www.nozominetworks.com/products/guardian/ 

2022-02 
 

Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard, SIEM 
  Report ? 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data / 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural Networks Yes 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, SMS, ServiceNow 
Network properties 
 Industrial protocols Modbus, BACnet, Tinwcat ADS, Ethercat, S7, … see 

list 
 IT protocols See list 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Possible 
  Distributed Monitor Hardware (even portable devices) 
 Plugins  OpenAPI, to integrate with own tools 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date / 
 Active development 2022 
 License Free community edition; Subscription/perpetual 

licence 
 Trail Demo by Representative 
Information 
 License : Guardian Community Edition & Nozomi Neworks Solution 

More protocol support in Nozomi Network Solution. 
 

  

https://www.nozominetworks.com/products/guardian/
https://www.nozominetworks.com/downloads/US/Nozomi-Networks-Protocol-Support-List.pdf
https://www.nozominetworks.com/downloads/US/Nozomi-Networks-Protocol-Support-List.pdf
https://community.nozominetworks.com/features.html
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PRTG Network Monitor 
https://www.paessler.com/nl  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Custom Reports, Timed Reports 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Yes 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes 
 Trending Prediction Yes 
 AI / Deep Learning / Neural Networks / 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, push, audio alarm, SMS, Syslog, Android 
Network properties 
 Industrial protocols Through plugins (but none found) 
 IT protocols Extensive 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes, custom plugins possible 
 Platform 
  Language / 
  OS Windows 
  Virtualization / 
Varia  
 First Release date 2010 
 Active development 2022-02 
 License Perpetual license ( link ) 
 Trail 30 day full free version 
Information 
  

 

 

  

https://www.paessler.com/nl
https://www.paessler.com/prtg/pricing
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SCADAfence Platform 
https://www.scadafence.com/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard, SIEM, generate reports 
  Export ? 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp ? 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups ? 
 Maps ? 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data ? 
 Trending Prediction ? 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
No 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium ? 
Network properties 
 Industrial protocols Siemens, Beckhoff,… (see PDF) 
 IT protocols Extensive (see PDF) 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes, Passive 
 IPv6 ? 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor No - Port Mirror to Server 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language ? 
  OS ? 
  Virtualization ? 
Varia  
 First Release date 2014 
 Active development 2022 
 License / 
 Trail Demo by Representative 
Information 
  

 

  

https://www.scadafence.com/
https://cdn.logic-control.com/docs/scadafence/SCADAfence%20Platform%20OT%20Protocols%20and%20Vendors%20Support.pdf
https://cdn.logic-control.com/docs/scadafence/SCADAfence%20Platform%20OT%20Protocols%20and%20Vendors%20Support.pdf
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SINEC NMS 
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10349601 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export PDF, Webpage 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Yes 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium E-mail, Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Select few supported by Siemens* 
 IT protocols / 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Manual Scan 
 IPv6 No 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor No 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language / 
  OS Windows 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2018/11/22 
 Active development 2020/04/23 
 License Power Packs – number of devices 
 Trail 21 days 
Information 
 Documentation 

* Device monitored if it fits specific predefined profile (e.g. SNMP-profile) 
Web-based network management system for monitoring and configuring network 
infrastructures 
Has all features of Siemens Sinema Server 

 

  

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10349601
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/749/109762749/att_1012679/v1/BA_SINEC-NMS_76.pdf


  

47 
 

tenable.ot 
https://www.tenable.com/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboad, SIEM 
  Export Download PDF 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data Yes* 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
/ 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium E-mail 
Network properties 
 Industrial protocols Profinet, S7, Modbus, BACnet, Ethernet/IP, … 
 IT protocols Basics 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 / 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes, but possible 
  Distributed 

Monitor 
Yes, Hardware sensors 

 Plugins  Nessus plugins, which is integrated in tenable.ot 
 Platform 
  Language / 
  OS / 
  Virtualization Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2018 
 Active development 2022-01 
 License Annual Subscription, increases per device (link) 
 Trail 30 days, Demo by Representative 
Information 
 *If combined with Tenable.SC 

Integration possible with other Tenable products 
Documentation 

 

  

https://www.tenable.com/
https://www.tenable.com/buy
https://www.tenable.com/products/tenable-sc
https://docs.tenable.com/
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ZEEK 
https://zeek.org/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default SIEM, syslog, plugin 
  Export / 
 Logical Grouping / 
 Webapp No 
 Access Control 
  Users (Managed by OS)  
  Groups (Managed by OS) 
 Maps / 
 Inventory / 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
No 

 Triggers / Alarm Plugin 
  Medium / 
Network properties 
 Industrial protocols Modbus, S7comm 
 IT protocols List 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Passive monitor 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless No 
  Distributed Monitor No  
 Plugins  Yes, custom plugins possible 
 Platform 
  Language C++ 
  OS Linux 
  Virtualization Docker 
Varia  
 First Release date 2011/01/16 
 Active development 2022-01 
 License BSD license 
 Trail / 
Information 
 Open Source 

Formerly “Bro” 
 

  

https://zeek.org/
https://docs.zeek.org/en/current/script-reference/proto-analyzers.html
https://docs.zeek.org/en/current/cluster/
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Arkime 
https://arkime.com/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export / 
 Logical Grouping No 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups No 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
No 

 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Sort of* 
 IT protocols Sort of* 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery No 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless No 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language JavaScript; C; Vue; Perl 
  OS CentOS; Ubuntu;  FreeBSD 
  Virtualization Yes 
Varia  
 First Release date 2012/07/21 
 Active development 2022-02 
 License Open Source 
 Trail Demo possible 
Information 
 Open Source 

*Arkime does a high level decode of the ethernet, IP, IP protocol information and sees if it 
understands it. If it doesn’t supports it, Arkime will discard the packet. 
FAQ 
Github 
Only stores network traffic. No analytics / alarms 
Formerly known as “Moloch” 

 

https://arkime.com/
https://arkime.com/faq
https://github.com/aol/moloch
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Snort 
https://www.snort.org/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Command Line 
  Export Syslog , CSV, File, … (plugin) 
 Logical Grouping / 
 Webapp No, but GUI packages exist 
 Access Control 
  Users (Managed by OS) 
  Groups (Managed by OS) 
 Maps No 
 Inventory Yes, but no GUI 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data / 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural Networks Yes (plugin) 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Email, Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Modbus, Profinet, … Self implementation possible 
 IT protocols TCP, UDP, ICMP, IP 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes  
  Distributed Monitor Technically yes, but seems not supperted out-the-box 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language C++ 
  OS Various Linux distributions 
  Virtualization Virtual Machine, unofficial docker 
Varia  
 First Release date 2018/08/29 
 Active development 2021-12 
 License GPLv2 – Ruleset updates available after subscription 
 Trail / 
Information 
 Open Source 

Profinet RT paper 
Documentation 
Github 

 

  

https://www.snort.org/
https://www.snort.org/products
https://ieeexplore.ieee.org/document/7924843
https://www.snort.org/documents#OfficialDocumentation
https://github.com/snort3/snort3
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Apache Spot 
https://spot.apache.org/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Web dashboard 
  Export No 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full Control 
 Access Control 
  Users (Managed by OS) 
  Groups (Managed by OS) 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data / 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural Networks Machine Learning 
 Triggers / Alarm No 
  Medium No 
Network properties 
 Industrial protocols / 
 IT protocols UDP, TCP, ICMP, DNS 
 SNMP / 
 Auto Discovery No 
 IPv6 / 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless / 
  Distributed Monitor / 
 Plugins  / 
 Platform 
  Language Python, Javascript, Scala 
  OS Linux 
  Virtualization Docker 
Varia  
 First Release date 2015/12/13 
 Active development 2017/07/25 * 
 License Free 
 Trail / 
Information 
 *Latest release. Github merges till 2020-07-11 

Open Source 
Uses ML to process data captured from other packages 
Mainly used for gaining insights in network flow & packet analysis 

 

  

https://spot.apache.org/
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Suricata 
https://suricata.io/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Command Line 
  Export File, EVE Json, … 
 Logical Grouping / 
 Webapp No UI (install on pfsense) 
 Access Control 
  Users (Managed by OS) 
  Groups (Managed by OS) 
 Maps / 
 Inventory / 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Syslog 
Network properties 
 Industrial protocols Modbus  
 IT protocols HTTP, SSL, TLS, SMB, DCERPC, …  
 SNMP Yes 
 Auto Discovery No 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes 
  Distributed Monitor Possible 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language C, Rust 
  OS Linux, FreeBSD, OpenBSD, macOS, Windows 
  Virtualization Docker, Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2010/01/20 
 Active development 2021-11 
 License Free 
 Trail / 
Information 
 List all features 

Open Source 
Github  
Documentation 

 

  

https://suricata.io/
https://suricata.io/features/all-features/
https://github.com/OISF/suricata
https://suricata.readthedocs.io/
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Security Onion 
https://securityonionsolutions.com/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard 
  Export Multiple types* 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Full control (Package used : Kibana) 
 Access Control 
  Users OS & Packages 
  Groups OS & Packages 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data / 
 Trending Prediction / 
 AI / Deep Learning / Neural Networks / 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Multiple types* 
Network properties 
 Industrial protocols Some* 
 IT protocols Extensive* 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes, but possible : package Wazuh 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language / 
  OS Linux 
  Virtualization Docker, Virtual Machine 
Varia  
 First Release date 2016/05/07 
 Active development 2022-02 
 License Free 
 Trail / 
Information 
 Open Source 

*Security Onion is a package containing multiple other tools like : Zeek, Suricata, 
Elasticsearch,… 
Github 
Documentation 

 

  

https://securityonionsolutions.com/
https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-onion/blob/master/Verify_ISO.md
https://docs.securityonion.net/en/2.3
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Glasswire 
https://www.glasswire.com/ 

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default In application 
  Export No 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Program on device 
 Access Control 
  Users (Managed by OS) 
  Groups (Managed by OS) 
 Maps / 
 Inventory Yes  
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural Networks No 
 Triggers / Alarm Yes 
  Medium Apps 
Network properties 
 Industrial protocols No* 
 IT protocols No* 
 SNMP No 
 Auto Discovery Yes 
 IPv6 Yes* 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless No 
  Distributed Monitor Yes 
 Plugins  No 
 Platform 
  Language / 
  OS Windows, Android 
  Virtualization No 
Varia  
 First Release date 2014/08/21 
 Active development 2021-12 
 License Free version, pay for more features 
 Trail / 
Information 
 *monitors traffic per app. Does not further analyse network traffic 

 

  

https://www.glasswire.com/
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Malcolm 
https://malcolm.fyi/  

2022-02  
Management Properties 
 Reporting 
  Default Dashboard (OpenSearch) 
  Export Syslog, plugins 
 Logical Grouping Yes 
 Webapp Kibana plugin used 
 Access Control 
  Users Yes 
  Groups Yes 
 Maps Yes 
 Inventory Yes 
Intelligence / Statistics 
 Trending Network data No 
 Trending Prediction No 
 AI / Deep Learning / Neural 

Networks 
No 

 Triggers / Alarm Yes  
  Medium Email, slack, … (List) 
Network properties 
 Industrial protocols Zeek + Arkime (list) Modbus, S7comm 
 IT protocols Zeek + Arkime (list) 
 SNMP Yes 
 Auto Discovery No 
 IPv6 Yes 
Inner workings 
 Monitor properties 
  Agentless Yes, but possible 
  Distributed 

Monitor 
Possible 

 Plugins  Yes 
 Platform 
  Language Python 
  OS Linux, macOS, Windows 
  Virtualization Docker 
Varia  
 First Release date 2019/06/11 
 Active development 2022-02 
 License Free 
 Trail / 
Information 
 Open Source -  Combination of many tools (Arkime, OpenSearch, Zeek, … ) 

Github 
 

  

https://malcolm.fyi/
https://malcolm.fyi/documentation/#Alerting
https://malcolm.fyi/documentation/#Protocols
https://malcolm.fyi/documentation/#Protocols
https://github.com/idaholab/Malcolm
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Details praktische en functionele evaluatie 
 

Hoe eenvoudig is de installatie procedure? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Installatie 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld  

Hiermee wordt de moeilijkheidsgraad van de installatie procedure 
bepaald. Is er een kant en klare VM die enkel maar opgestart moet 
worden? Eventueel een .exe of script dat automatisch alles correct 
installeert? In het slechtste geval wordt er van de gebruiker verwacht dat 
de juiste software reeds aanwezig is op het toestel, of dat de source code 
nog gecompileerd moet worden. 

Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Installatie 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Hiermee wordt de uitgebreidheid van de documentatie onderzocht met 
betrekking op de installatie procedure. Is er een gedetailleerd 
stappenplan, volledig uitgerust met printscreens, of wordt er enkel 
summier uitgelegd wat een gebruiker moet doen. 

Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Installatie 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Worden er extra handelingen van de gebruiker gevraagd bij het installeren 
van de software? Denk aan de installatie van third-party software. Zonder 
deze aanpassingen kan de software niet naar behoren werken. Bv het 
manueel downloaden en installeren van winpcap. 

Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Configuratie 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Werkt de software onmiddellijk na het installeren, out-of-the-box dus, of 
zijn er noodzakelijke configuraties die vooraf aan het eerste gebruik 
moeten uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld een manuele aanpassing van 
configuratie bestanden van de software. 

Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Configuratie 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Bijvoorbeeld het aanpassen van de netwerkconfiguratie van de VM. Hierbij 
wordt ook rekening gehouden of deze aanpassingen ook invloed hebben 
op de functionaliteiten van de VM. Een IP adres aanpassen is een kleine 
aanpassing, maar het verhinderen van uitgaand verkeer dan weer een 
grote. 

Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Configuratie 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Moet de lijst van assets in het te monitoren netwerk manueel ingegeven 
worden, of detecteert de software de verschillende gebruikers 
automatisch. Al dan niet door zelf een scan uit te voeren (actief) of 
afgeleid uit het gemonitorde netwerk (passief). 

Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Configuratie 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Dit is een simpele ja/nee vraag. 
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Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Updates 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de frequentie van de updates. 
Worden er jaarlijks nieuwe grote updates uitgebracht, of enkel 
onregelmatige updates voor kleine bugfixes. 

Hoe worden de thread definitions geüpdatet? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Updates 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Gebeurt dit automatisch zonder onderbreking van de functionaliteit van 
de tool, of zijn er manuele bestanden die gedownload moeten worden en 
ingeladen in de software. 

Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Updates 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Gaat het hier om een proces op de achtergrond dat automatisch updatet? 
Of wordt er een actie van een operator vereist. Dit kan gaan van 
simpelweg op een knop drukken, tot het inladen van nieuwe bibliotheken. 

Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Updates 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Welke functionaliteiten werken niet meer tijdens het updaten van de 
software. Dit kan gaan van een dashboard dat niet meer bereikbaar is, tot 
het uitvallen van de monitoring. 

Wat is de impact van updates van de thread definitions? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Updates 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Deze vraag polst naar dezelfde impact als de vraag hierboven, maar bij een 
andere actie. 

Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Welke informatie wordt er visueel overzichtelijk gepresenteerd aan de 
gebruiker. Wordt er een grafische netwerkstructuur opgesteld, waarbij per 
deelnemer de belangrijkste parameters worden getoond, of wordt er 
enkel informatie gedeeld dmv een logstream in een command line 
prompt. 

Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Zijn er meerdere niveaus van events beschikbaar? En kunnen deze door 
een gebruiker ingesteld worden? 
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Hoe gedetailleerd zijn de alerts? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Hoeveel informatie wordt er bij een alert weergegeven, zonder dat een 
gebruiker moet gaan zoeken in onoverzichtelijke logs, of afzonderlijke tcp 
berichten. 

Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Hoeveel informatie wordt er overzichtelijk weergegeven over de 
verschillende netwerkdeelnemers. Denk daarbij aan historische data ivm 
netwerkverkeer, welke protocollen de netwerkdeelnemer voornamelijk 
gebruikt, … 

Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
 Belangrijk 

Is het mogelijk om custom zoekfuncties op te stellen, of kan er enkel 
gewerkt worden met de voor-gedefinieerde kolommen in de software. In 
het slechtste geval kan enkel aan de hand van ctrl + F gezocht worden in 
onoverzichtelijke logs. 

Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Is het mogelijk om een scripting language te gebruiken om nieuwe rules op 
te stellen? Of kan enkel gewerkt worden met de default elementen 
binnenin de software. 

Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Hierbij denken we aan emails en sms’en. Maar ook aan de mogelijkheid 
om informatie automatisch door te sturen naar een event-server die al 
opgesteld is binnenin het netwerk. 

Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Onder rapporten worden voornamelijk incident rapporten bedoeld. 
Gebeurt dit automatisch? En hoeveel informatie wordt hierin opgenomen. 
In het slechtste geval rapporteert een software enkel door 1 eventlog, 
zonder extra informatie. 

Is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Hierbij wordt onderzocht hoeveel geëxporteerd kan worden. Gaande van 
enkel basisinformatie over het netwerk tot pcap files van incidenten. 
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Is het mogelijk user-levels te definiëren? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Hierbij worden niet de gebruikers van het Operating systeem bedoelt, 
tenzij deze geïntegreerd zijn in de software. Over het algemeen gaat dit 
over de gebruikers die kunnen aanmelden op een dashboard 

Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Gaande van zeer uitgebreid met verschillende printscreens en overzicht 
van alle mogelijke situaties die voor kunnen komen, inclusief 
foutmeldingen, tot een summiere beschrijving van alle basispunten. 

Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
 Gemiddeld 

Onder trainingsmodus wordt verstaan dat de tool het netwerk leert 
kennen al dan niet om een AI te trainen om verkeer te herkennen. 

Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Onbelangrijk 

Hieronder worden tooltips begrepen, help pagina’s binnenin de software 
en verwijzingen naar online documentatie. 

Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? 
Gebruiksvriendelijkheid 
Gebruik 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Door bijvoorbeeld een 24/7 supportdienst, of eerder een ticketsysteem. 

Kan de software live netwerkverkeer capteren? 
Algemene functionaliteit 
Capteren 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Ja/nee vraag. 

Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  
Algemene functionaliteit 
Capteren 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Hierbij wordt gedacht aan pcap bestanden, of bestanden eigen aan de 
software, waarmee incidenten opnieuw kunnen worden geanalyseerd. 
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Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? 
Algemene functionaliteit 
Capteren 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Injecteert het softwarepakket verkeer om detectie mogelijk te maken. Bij 
voorkeur gebeurt dit nooit zonder dat de gebruiker de actie initieert.  

Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? 
Algemene functionaliteit 
Analyse 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Kunnen er rules gedefinieerd worden om nieuwe alerts te genereren? 

Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? 
Algemene functionaliteit 
Analyse 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Ja/Nee vraag 

Wordt er aan anomaly detection gedaan? 
Algemene functionaliteit 
Analyse 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Ja/Nee vraag 

Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? 
Algemene functionaliteit 
Analyse 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Ja/Nee vraag 

Worden basis protocollen herkend? 
Algemene functionaliteit 
 IT Netwerk 
 
Belang van de vraag? 
Zeer belangrijk 

Onder basis protocollen worden de meest courante protocollen in de IT 
bedoelt, zoals SSH, SNMP, ICMP, … 

Mogelijkheid om SSL te decrypteren? 
Algemene functionaliteit 
IT Netwerk 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Ja/Nee vraag 
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Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? 
Industriële mogelijkheid 
OT Netwerk 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Kan de tool in het ethernet pakket van een industrieel protocol kijken en 
de achterliggende actie achterhalen? 

Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? 
Industriële mogelijkheid 
OT Netwerk 
 
Belang van de vraag? 
 Gemiddeld 

Is er nood aan extra hardware tussen de PLC’s om een effectieve 
monitoring mogelijk te maken? 

Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Zeer Belangrijk 

In welke mate herkent de software een configuratie upload? Herkent de 
software dat dit om een programma upload gaat, of enkel dat er een 
verdacht transport is.  

Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Tijdens de testen werden er verdachte bestanden verstuurd over het 
netwerk. Wordt dit gedetecteerd door de software? 

Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Tijdens de praktische test werd er een portscan uitgevoerd. Werd deze 
gedetecteerd door de software? En werden er tijdens deze scan poorten 
gevonden die antwoorden? 

Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Tijdens de praktische testen werd er ook een ARP-scan uitgevoerd. Werd 
deze gedetecteerd door de software?  

Herkent activiteiten van een Trojan-horse. 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Belangrijk 

Ja/Nee vraag 
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Herkent brute force aanval op SMB-login? 
Industriële mogelijkheid 
OT Netwerk 
 
Belang van de vraag? 
Zeer Belangrijk 

Ja/Nee vraag 

Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
 Zeer Belangrijk 

Ja/Nee vraag 

Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Gemiddeld 

Werden de meeste toestellen gedetecteerd en correct gelabeld?  

Hoe goed classificeert de software IT-toestellen 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
 Gemiddeld 

Werden de meeste toestellen gedetecteerd en correct gelabeld? 

Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
 Gemiddeld 

Ja/Nee vraag 

Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Detail 

Ja/Nee vraag 

Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Onbelangrijk 

Hoeveel informatie zijn de statistieken die de tool geeft ivm het de 
incidenten tijdens de testen? 

Herkent een profinet-scan op het netwerk? 
Score op praktische test 
Praktisch 
 
Belang van de vraag? 
Zeer Belangrijk 

Tijdens de praktische testen werd er ook een profinet-scan uitgevoerd. 
Werd deze gedetecteerd door de software? 
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Resultaten praktische en functionele evaluatie
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Siemens SINEC NMS 
 

Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Hoe eenvoudig is de installatie procedure? Zeer Goed 
 Installatie Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? Uitstekend 
 Installatie Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? Uitstekend 
 Configuratie Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? Zeer Goed 
 Configuratie Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? Uitstekend 
 Configuratie Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? Uitstekend 
 Configuratie Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? Uitstekend 
 Updates Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? Onvoldoende 
 Updates Hoe worden de thread definitions geüpdatet?  Zeer Slecht 
 Updates Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? Zeer Slecht 
 Updates Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? Onvoldoende 
 Updates Wat is de impact van updates van de thread definitions Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? Uitstekend 
 Gebruik Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? Slecht 
 Gebruik Hoe gedetailleerd zijn de alerts? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? Zeer Slecht 
 Gebruik Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? Goed 
 Gebruik is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? Goed 
 Gebruik Is het mogelijk user-levels te definiëren? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? Zeer Goed 
 Gebruik Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? Onvoldoende 
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 Gebruik Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? Goed 
Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Kan het pakket live netwerkverkeer capteren? Zeer Slecht 
 Capteren Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  Zeer Slecht 
 Capteren Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? Zeer Slecht 
 Analyse Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? Zeer Slecht 
 Analyse Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? Zeer Slecht 
 Analyse Wordt er aan anomaly detection gedaan? Zeer Slecht 
 Analyse Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? Zeer Slecht 
 IT netwerk Worden basis protocollen herkend? Zeer Slecht 
 IT netwerk Mogelijkheid om SSL te decrypteren? Zeer Slecht 
Industriële mogelijkheden 
 OT netwerk Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? Slecht 
 OT netwerk Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? Uitstekend 
Score op testen IC4 
 Praktisch Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  Zeer Slecht 
 Praktisch Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. Zeer Slecht 
 Praktisch Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent activiteiten van een Trojan-horse. Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent brute force aanval op SMB-login? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? Zeer Slecht 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? Slecht 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software IT-toestellen Slecht 
 Praktisch Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? Zeer Slecht 
 Praktisch Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? Zeer Slecht 
 Praktisch Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent een profinet scan op het netwerk? Zeer Slecht 
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Dragos Cyberlens 
 

Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Hoe eenvoudig is de installatie procedure? Zeer Goed 
 Installatie Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? Zeer Goed 
 Installatie Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? Uitstekend 
 Configuratie Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? Uitstekend 
 Configuratie Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? Uitstekend 
 Configuratie Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? Uitstekend 
 Configuratie Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? Uitstekend 
 Updates Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? Zeer Slecht 
 Updates Hoe worden de thread definitions geüpdatet?  Zeer Slecht 
 Updates Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? Zeer Slecht 
 Updates Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? Zeer Slecht 
 Updates Wat is de impact van updates van de thread definitions Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? Uitstekend 
 Gebruik Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe gedetailleerd zijn de alerts? Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? Zeer Slecht 
 Gebruik Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? Goed 
 Gebruik is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? Goed 
 Gebruik Is het mogelijk user-levels te definiëren? Onvoldoende 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? Gemiddeld 
 Gebruik Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? Zeer Slecht 
 Gebruik Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? Onvoldoende 
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 Gebruik Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? Zeer Slecht 
Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Kan het pakket live netwerkverkeer capteren? Uitstekend 
 Capteren Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  Uitstekend 
 Capteren Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? Uitstekend 
 Analyse Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? Zeer Slecht 
 Analyse Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? Zeer Slecht 
 Analyse Wordt er aan anomaly detection gedaan? Zeer Slecht 
 Analyse Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? Zeer Slecht 
 IT netwerk Worden basis protocollen herkend? Uitstekend 
 IT netwerk Mogelijkheid om SSL te decrypteren? Zeer Slecht 
Industriële mogelijkheden 
 OT netwerk Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? Slecht 
 OT netwerk Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? Uitstekend 
Score op testen IC4 
 Praktisch Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  Zeer Slecht 
 Praktisch Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. Zeer Slecht 
 Praktisch Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Herkent activiteiten van een Trojan-horse. Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent brute force aanval op SMB-login? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? Uitstekend 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? Goed 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software IT-toestellen Goed 
 Praktisch Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? Uitstekend 
 Praktisch Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? Zeer Slecht 
 Praktisch Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? Gemiddeld 
 Praktisch Herkent een profinet scan op het netwerk? Zeer Slecht 
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Kaspersky Industrial Cyber Security for Networks 
 

Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Hoe eenvoudig is de installatie procedure? Zeer Goed 
 Installatie Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? Uitstekend 
 Installatie Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? Goed 
 Configuratie Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? Zeer Goed 
 Configuratie Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? Goed 
 Configuratie Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? Goed 
 Configuratie Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? Uitstekend 
 Updates Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? Zeer Goed 
 Updates Hoe worden de thread definitions geüpdatet?  Uitstekend 
 Updates Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? Uitstekend 
 Updates Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? Onvoldoende 
 Updates Wat is de impact van updates van de thread definitions Uitstekend 
 Gebruik Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? Uitstekend 
 Gebruik Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? Goed 
 Gebruik Hoe gedetailleerd zijn de alerts? Goed 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? Gemiddeld 
 Gebruik Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? Goed 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? Goed 
 Gebruik Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? Goed 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? Goed 
 Gebruik is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? Uitstekend 
 Gebruik Is het mogelijk user-levels te definiëren? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? Zeer Goed 
 Gebruik Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? Onvoldoende 
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 Gebruik Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? Goed 
Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Kan het pakket live netwerkverkeer capteren? Uitstekend 
 Capteren Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  Zeer Slecht 
 Capteren Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? Uitstekend 
 Analyse Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? Uitstekend 
 Analyse Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? Uitstekend 
 Analyse Wordt er aan anomaly detection gedaan? Uitstekend 
 Analyse Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? Uitstekend 
 IT netwerk Worden basis protocollen herkend? Uitstekend 
 IT netwerk Mogelijkheid om SSL te decrypteren? Zeer Slecht 
Industriële mogelijkheden 
 OT netwerk Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? Slecht 
 OT netwerk Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? Uitstekend 
Score op testen IC4 
 Praktisch Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? Slecht 
 Praktisch Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  Gemiddeld 
 Praktisch Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Herkent activiteiten van een Trojan-horse. Uitstekend 
 Praktisch Herkent brute force aanval op SMB-login? Gemiddeld 
 Praktisch Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software IT-toestellen Gemiddeld 
 Praktisch Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? Zeer Slecht 
 Praktisch Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? Gemiddeld 
 Praktisch Herkent een profinet scan op het netwerk? Zeer Slecht 
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Claroty 
Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Hoe eenvoudig is de installatie procedure? Uitstekend 
 Installatie Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? Zeer Goed 
 Installatie Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? Uitstekend 
 Configuratie Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? Zeer Goed 
 Configuratie Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? Goed 
 Configuratie Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? Goed 
 Configuratie Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? Uitstekend 
 Updates Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? Zeer Goed 
 Updates Hoe worden de thread definitions geüpdatet?  Uitstekend 
 Updates Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? Uitstekend 
 Updates Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? Onvoldoende 
 Updates Wat is de impact van updates van de thread definitions Uitstekend 
 Gebruik Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? Uitstekend 
 Gebruik Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd zijn de alerts? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? Goed 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? Goed 
 Gebruik Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? Goed 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? Uitstekend 
 Gebruik is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? Uitstekend 
 Gebruik Is het mogelijk user-levels te definiëren? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? Gemiddeld 
 Gebruik Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? Onvoldoende 
 Gebruik Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? Uitstekend 
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Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Kan het pakket live netwerkverkeer capteren? Uitstekend 
 Capteren Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  Uitstekend 
 Capteren Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? Goed 
 Analyse Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? Uitstekend 
 Analyse Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? Uitstekend 
 Analyse Wordt er aan anomaly detection gedaan? Uitstekend 
 Analyse Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? Zeer Slecht 
 IT netwerk Worden basis protocollen herkend? Uitstekend 
 IT netwerk Mogelijkheid om SSL te decrypteren? Zeer Slecht 
Industriële mogelijkheden 
 OT netwerk Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? Slecht 
 OT netwerk Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? Gemiddeld 
Score op testen IC4 
 Praktisch Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  Uitstekend 
 Praktisch Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Herkent activiteiten van een Trojan-horse. Uitstekend 
 Praktisch Herkent brute force aanval op SMB-login? Uitstekend 
 Praktisch Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? Uitstekend 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? Goed 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software IT-toestellen Goed 
 Praktisch Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? Uitstekend 
 Praktisch Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? Uitstekend 
 Praktisch Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? Uitstekend 
 Praktisch Herkent een profinet scan op het netwerk? Zeer Slecht 
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Nozomi Guardian 
Gebruiksvriendelijkheid 
 Installatie Hoe eenvoudig is de installatie procedure? Uitstekend 
 Installatie Hoe duidelijk/uitgebreid is de documentatie voor de installatieprocedure? Uitstekend 
 Installatie Zijn er bijkomende vereisten bij de installatie? Uitstekend 
 Configuratie Hoe eenvoudig kan de software geconfigureerd worden? Zeer Goed 
 Configuratie Zijn er noodzakelijke aanpassingen aan het OS? Onvoldoende 
 Configuratie Welke aanpassingen moeten er gebeuren om een netwerk te minitoren? Goed 
 Configuratie Is het mogelijk een configuratie te importeren/exporteren? Uitstekend 
 Updates Worden er regelmatig updates uitgebracht voor de software? Zeer Goed 
 Updates Hoe worden de thread definitions geüpdatet?  Uitstekend 
 Updates Hoe eenvoudig kunnen thread definitions geüpdatet worden? Uitstekend 
 Updates Wat is de impact op de functionaliteit van een software update? Onvoldoende 
 Updates Wat is de impact van updates van de thread definitions Uitstekend 
 Gebruik Hoe functioneel/intuïtief is het dashboard van de software? Uitstekend 
 Gebruik Hoe worden alerts gevisualiseerd op het dashboard? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd zijn de alerts? Goed 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de informatie over de netwerkdeelnemers op het dashboard? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitgebreid is de zoek functionaliteit op het dashboards? Goed 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen nieuwe custom rules aangemaakt worden? Uitstekend 
 Gebruik Is er een mogelijkheid om alerts buiten het dashboard te melden? Slecht 
 Gebruik Hoe uitgebreid kunnen er rapporten opgesteld worden? Uitstekend 
 Gebruik is er een mogelijkheid om de huidige configuratie te exporteren? Goed 
 Gebruik Is het mogelijk user-levels te definiëren? Uitstekend 
 Gebruik Hoe gedetailleerd is de algemene documentatie van de tool? Zeer Goed 
 Gebruik Is er een trainingsmodus (om de tool het netwerk te leren kennen) aanwezig? Uitstekend 
 Gebruik Hoe uitvoerig is de help functionaliteit binnenin de software? Onvoldoende 
 Gebruik Is er mogelijkheid tot support van de verkoper? Goed 
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Algemene Functionaliteiten 
 Capteren Kan het pakket live netwerkverkeer capteren? Uitstekend 
 Capteren Is het mogelijk om netwerkverkeer opnieuw af te spelen?  Uitstekend 
 Capteren Is er een actief component dat netwerkverkeer injecteert? Goed 
 Analyse Is het mogelijk om op basis van rules detectie uit te voeren? Uitstekend 
 Analyse Wordt er analyse uitgevoerd op basis van signature detection? Uitstekend 
 Analyse Wordt er aan anomaly detection gedaan? Uitstekend 
 Analyse Anomaly detection gebaseerd op (selflearning) AI? Uitstekend 
 IT netwerk Worden basis protocollen herkend? Uitstekend 
 IT netwerk Mogelijkheid om SSL te decrypteren? Zeer Slecht 
Industriële mogelijkheden 
 OT netwerk Is er een interpretatie van de context van industriële protocollen? Gemiddeld 
 OT netwerk Moeten er toestellen tussen de machines geplaatst worden? Uitstekend 
Score op testen IC4 
 Praktisch Worden configuratie uploads/downloads van PLC's herkent? Zeer Slecht 
 Praktisch Herkennen van bestanden die over het netwerkverkeer verstuurd worden?  Zeer Slecht 
 Praktisch Detecteert een portscan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Detecteert een ARP-scan uitgevoerd door een aanvaller. Gemiddeld 
 Praktisch Herkent activiteiten van een Trojan-horse. Uitstekend 
 Praktisch Herkent brute force aanval op SMB-login? Gemiddeld 
 Praktisch Herkent modbus acties (schrijven of lezen)? Uitstekend 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software OT-toestellen? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe goed classificeert de software IT-toestellen Goed 
 Praktisch Hoe eenvoudig kunnen verbindingen van buitenaf het netwerk gevonden worden? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe gedetailleerd zijn de alerts in deze testen? Gemiddeld 
 Praktisch Hoe nauwkeurig zijn de network statistics? Uitstekend 
 Praktisch Herkent een profinet scan op het netwerk? Uitstekend 
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