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1. Inleiding  

De Explore Next Generation Firewall (NG-FW) is een hoogwaardige multitenant-beveiligingslaag 

die tussen het Explore-privénetwerk en het openbare internet wordt geplaatst. Zo heeft elke 

klant zijn eigen gepersonaliseerde firewallbescherming. 

Wanneer de NG-FW wordt besteld, is deze vooraf geconfigureerd met standaardpolicy's die 

standaardinternetdiensten mogelijk maken. Deze worden beschreven in de bijlagen bij deze 

handleiding. 

De NG-FW kan worden beheerd door: 

- de eigen IT-afdeling van de klant door middel van het configuratieplatform; 
- Proximus, door contact op te nemen met de Proximus Service Desk. 

Het doel van deze gebruikershandleiding is om de klant te informeren hoe deze toegang kan 

krijgen tot het configuratieplatform van de NG-FW en zijn beveiligingsconfiguratie stap voor stap 

te kunnen beheren. 

2. Proximus Service Desk  

 

De Service Desk vormt de interface tussen de klant en Proximus voor alle aspecten van de Dienst, 

inclusief ontvangst, opname, registratie en escalatie van incidenten en andere aanvragen. De 

Service Desk kent resources toe (eerste lijn, tweede lijn, experts) en communiceert regelmatig 

met de klant.  

Proximus verschaft de klant gecentraliseerde toegang tot de Service Desk via de telefoon of een 
portal. De Service Desk is enkel toegankelijk voor gemachtigde vertegenwoordigers van de klant 
(24/7), elke dag van het jaar, via de volgende kanalen:  
 

Toegang tot de Service Desk  
Telefoon  • 0800/14888 

Portal  https://www.proximus.be/login  
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3. Presentatie Next Generation Firewall  

3.1 Presentatie van het product 

De Next Generation Firewall van Proximus is gebaseerd op firewalltechnologie van de VM-Series 

van Palo Alto Networks. Palo Alto Networks is een toonaangevende speler op het vlak van 

netwerk beveiliging. De VM-Series van Palo Alto Networks biedt een geïntegreerd geheel van 

essentiële beveiligingstechnologieën. 

Op basis van één eenvoudig te implementeren en te beheren platform biedt het bescherming 

tegen geavanceerde bedreigingen, inclusief firewall, applicatiecontrole, bescherming tegen 

geavanceerde bedreigingen, IPS en URL Filtering. De Threat Prevention-beveiligingsdiensten 

zorgen bovendien voor geautomatiseerde bescherming tegen de gesofisticeerde bedreigingen 

van vandaag. 

Er is ook een SSL-teleworkingfuncte beschikbaar. 

De mogelijkheden van de firewall en de geactiveerde beveiligingsdiensten zijn afhankelijk van de 

gekozen Proximus-bundel. De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare bundels:  

Proximus-aanbod Beveiligingsfunctie van Palo Alto Networks 

Next Generation Firewall  Application firewall protection 

Advanced Security  Antivirus 

Anti-Spyware 

Vulnerability Protection 

URL Filtering 

WildFire sandboxing 

Teleworking  GlobalProtect 
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3.2 Firewallconnectiviteit 

De Explore Next Generation Firewall (NG-FW) wordt geplaatst tussen het Explore-privénetwerk 

en het openbare internet. 

De firewall omvat twee interfaces: 

- inside interface: verbonden met het Explore-privénetwerk; 
- outside interface: verbonden met het openbare internet en geconfigureerd met het 

publiek IP-adres. 

Proximus zorgt voor deze connectiviteit en leeft de bijbehorende SLA na. 

De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de netwerkarchitectuur van deze NG-FW-

oplossing: 

 

 

De toegang tot het dashboard voor het beheer van de firewall is alleen mogelijk vanuit de inside 

interface. De configuratie van de firewall bestaat uit het definiëren van policy's tussen de inside 

en outside interface. 
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Aangezien het publiek IP-adres op de outside interface wordt geconfigureerd, wordt Network 

Address Translation (NAT) toegepast. Er is een specifieke beheersinterface voor Proximus om 

de firewall te beheren en te bedienen.  

 

3.3 Eerste toegang tot het dashboard van de Next 
Generation Firewall 

Voor toegang op afstand tot de firewall wordt gebruikgemaakt van het beveiligde HTTPS-

protocol. U hebt vanaf uw interne netwerk toegang tot deze firewall via eender welke 

webbrowser. Vooraleer u toegang krijgt tot de homepage van de firewall, moet u zich 

authenticeren en wordt u verzocht het standaardwachtwoord dat u van Proximus hebt gekregen 

te wijzigen. U ontvangt via e-mail uw identificatiegegevens en het webadres om toegang te 

krijgen tot uw firewall.  

Klik dan op de ontvangen weblink om toegang te krijgen tot uw firewall en volg de door de firewall 

gevraagde procedure om het wachtwoord te wijzigen. De firewall toont ook de voorwaarden die 

u moet toepassen om het nieuwe wachtwoord in te stellen. Volg deze regels, want anders zal de 

firewall het nieuwe wachtwoord niet aanvaarden en u vragen om een ander wachtwoord in te 

stellen. 

Stappen om toegang te krijgen tot de firewall: 

1. Klik op de volgende link: https://ngfw.explore.proximus.com   
2. Voer in de portal de van Proximus ontvangen inloggegevens in. 
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Wanneer u voor het eerst inlogt op de firewall, moet u de volgende gegevens gebruiken: 

Name : customer 

Password : NGFW_3xplore 

!! De gebruikersnaam is ook hoofdlettergevoelig; zorg ervoor dat u 'customer' invoert met een 

kleine 'c'! 

Logt u voor het eerst in op de firewall, dan verschijnt er een bericht dat u vraagt  uw inloggegevens 

(wachtwoord) te wijzigen. Er wordt sterk aanbevolen om uw wachtwoord te wijzigen wanneer u 

voor het eerst toegang hebt tot uw firewall.  

  

Old Password: voer het van Proximus ontvangen wachtwoord in. 

New Password: voer uw nieuwe wachtwoord in, rekening houdend met de instructies van de 

portal. 

Confirm New Password: voer uw nieuwe wachtwoord nogmaals in. 

 

Om uw wijziging te bevestigen klikt u vervolgens op de knop 'Change password'. 

Als het nieuwe wachtwoord door de firewall wordt aanvaard, wordt u gevraagd uw nieuwe 

gegevens nogmaals in te voeren. 

Na de authenticatie door de firewall krijgt u een welkomstboodschap.    
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Nadat u dit venster gesloten hebt, krijgt u toegang tot de hoofdpagina van de Palo Alto 

Networks-gebruikersinterface van uw firewall. Zie afbeelding hieronder.  

 

Opmerking: krijgt u geen bericht om het wachtwoord te wijzigen, volgt dan de procedure 'How 

to change your password?' om het van Proximus ontvangen standaardwachtwoord te wijzigen. 

3.4 Hoe uw wachtwoord veranderen? 

Selecteer linksonder op de pagina de ingelogde 'customer'-gebruiker. 
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:  

 

Er verschijnt een nieuw venster met de vraag om het huidige wachtwoord 'NGFW_3xplore' in te 

voeren, alsook het nieuwe wachtwoord dat u wilt gebruiken om in te loggen op uw firewall.  

Klik dan op OK om uw nieuwe wachtwoord te bevestigen. 

 

 

 

Om de wijziging toe te passen moet u ze vastleggen: klik op 'Commit' rechtsboven in de 

grafische gebruikersinterface: 

 

 

Klik op de knop 'Commit' om uw wijzigingen te bevestigen.  
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Uw login en wachtwoord mogen alleen door u worden gebruikt. Proximus beschikt over aparte 

inloggegevens voor toegang tot de firewall. Als u uw wachtwoord verliest, moet u contact 

opnemen met de Service Desk om een reset van uw wachtwoord te vragen. 
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4. Overzicht van de Next Generation Firewall 
webinterface 

Deze grafische interface geeft toegang tot de firewall met behulp van HTTPS: de beste manier 

om de meeste administratieve taken uit te voeren. De PA-webinterface bestaat uit vijf 

hoofdrubrieken: 

- Application Command Center (ACC): een analytische tool die bruikbare informatie 
verschaft over de activiteit binnen uw netwerk. 

- Monitor: firewallrapporten en -logs die u kunt gebruiken om de activiteit op uw netwerk 
te monitoren. 

- Policies: dit tabblad geeft de webinterfaces van de firewall die u kunt gebruiken om 
policy's te configureren (beveiliging, NAT, Policy Based Forwarding, QoS, ...). 

- Objects: dit zijn de elementen die u toelaten policyregels op te stellen, te plannen en te 
zoeken, en Security Profiles bieden bescherming tegen bedreigingen in policyregels. Dit 
tabblad beschrijft hoe de Security Profiles en Objects te configureren die u kunt gebruiken 
met Policies. 

- Network: dit laat u toe om de netwerkinstellingen en parameters van uw firewall te 
configureren als veiligheidszones, interfaces en VLANS en routering (virtuele routers). 

- Device: gebruik de volgende rubrieken als referentie voor elementaire 
systeemconfiguratie en onderhoudstaken op de firewall.  

 
Tip: gebruik de contextuele hulp om meer te weten te komen over de verschillende elementen 
die aanwezig zijn op de pagina die u bekijkt.  
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4.1.1 Tabblad ‘Application Command Center’ (ACC) 

Het Application Command Center (ACC) is een analytische tool die bruikbare informatie verschaft 

over de activiteit binnen uw netwerk. Het maakt gebruik van de firewall-logs om verkeerstrends 

op uw netwerk grafisch weer te geven.  

 

De rubriek ‘Network Activity’ geeft u een overzicht van het verkeer en de gebruikersactiviteit op 

uw netwerk. De belangrijkste widgets van deze rubriek zijn: 

- De widget Application Usage geeft de top tien weer van de applicaties die op uw netwerk 
worden gebruikt; alle overige applicaties die op het netwerk worden gebruikt, worden 
samengevoegd en weergegeven als 'andere'. De grafiek toont alle applicaties per 
applicatiecategorie, -subcategorie en applicatie. Gebruik deze widget om te zoeken naar 
applicaties die op het netwerk worden gebruikt. Hij informeert u over de belangrijkste 
applicaties die bandbreedte verbruiken, het aantal sessies, bestandsoverdrachten, de 
applicaties die de meeste bedreigingen triggeren en toegang tot URL's. 

- De widget User Activity toont de top tien van de meest actieve gebruikers op het netwerk 
die het grootste verkeersvolume hebben gegenereerd en de meeste netwerkresources 
hebben gebruikt om content te verkrijgen. Gebruik deze widget om topgebruikers te 
monitoren volgens gebruik gesorteerd op bytes, sessies, bedreigingen, content 
(bestanden en patronen) en bezochte URL's. 

- De widget Source IP Activity geeft de top tien weer van IP-adressen of hostnamen van 
de apparaten die voor activiteit op het netwerk hebben gezorgd. 

- De widget Destination IP Activity geeft de IP-adressen of hostnamen weer van de 
toptienbestemmingen van de gebruikers op het netwerk. 

- De widget Rule Usage geeft de toptienregels weer die het meeste verkeer op het 
netwerk hebben toegelaten. Gebruik deze widget om de meest gebruikte regels te 
bekijken, de gebruikspatronen te monitoren en om na te gaan of de regels effectief zijn in 
het beveiligen van uw netwerk. 

De rubriek 'Threat' geeft een overzicht van de bedreigingen op het netwerk. Deze informatie is 

gebaseerd op het matchen van handtekeningen in Antivirus, Anti-Spyware en Vulnerability 

Protection-profielen en virussen die door WildFire worden gerapporteerd. 

De rubriek 'Blocked Activity' richt zich op verkeer dat belet werd om in het netwerk te komen. 

- De widget Blocked Application Activity toont de applicaties die op uw netwerk werden 
geweigerd en laat u toe de bedreigingen, content en URL's te bekijken die u buiten uw 
netwerk hebt gehouden. 

- De widget Blocked User Activity toont gebruikersverzoeken die werden geblokkeerd door 
een match op een Antivirus-, Anti-Spyware-, File Blocking- of URL Filtering-profiel dat is 
gekoppeld aan een beveiligingspolicyregel. 

- De widget Blocked Threats toont de bedreigingen die met succes werden afgeweerd op 
uw netwerk. Deze bedreigingen werden gematcht met antivirushandtekeningen, 
kwetsbaarheidshandtekeningen en DNS-handtekeningen die beschikbaar zijn via de 
dynamische contentupdates op de firewall. 
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- De widget Blocked Content geeft de bestanden en gegevens weer die werden 
geblokkeerd voor toegang tot het netwerk. De content werd geblokkeerd omdat de 
beveiligingspolicy de toegang weigerde op basis van criteria gedefinieerd in een File 
Blocking-beveiligingsprofiel of een Data Filtering-beveiligingsprofiel. 

- De widget Security Policies Blocking Activity geeft de regels van de beveiligingspolicy  
weer die het verkeer naar uw netwerk blokkeerden of beperkten. Omdat deze widget de 
bedreigingen, de content en de URL's toont die geen toegang tot uw netwerk kregen, 
kunt u hem gebruiken om de effectiviteit van uw policyregels na te gaan. Deze widget 
toont niet het verkeer dat werd geblokkeerd vanwege 'Deny-rules' die u in de policy hebt 
gedefinieerd. 

U kunt individuele widgets zo nodig verwijderen en toevoegen op alle ACC-tabbladen. Om een 

widget toe te voegen aan een van de ACC-tabbladen, selecteert u de 'pen' links van de 

tabbladnaam. Er verschijnt een nieuw venster, waarmee u widgets kunt toevoegen en 

personaliseren. Zie figuur hieronder.   

 

Klik dan op de 'Add Widget'-dropdownlijst en selecteer alle widgets die u in deze rubriek wenst 

toe te voegen. 
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Om een widget te verwijderen, klikt u op het -symbool in de titelbalk. 

4.1.2 Tabblad ‘Monitor’ 

Deze rubriek van de grafische gebruikersinterface biedt u alle logs die u nodig hebt om het 

verkeer van uw netwerk te monitoren. 

- Traffic logs: slaan op het verkeer dat door de firewall komt. Opmerking: de 
firewallpolicy's moeten de juiste loginstellingen hebben om logs te kunnen verzamelen 
- standaard:  

 
- Threats: centraliseert alle veiligheidsalarmen die door de firewall worden gegenereerd.  

De types kunnen variëren (virus, malware, enz.).  Bepaalde beschermingen, zoals 
Antivirus, maken deel uit van het Advanced Security-pack dat als optie beschikbaar is bij 
Proximus, evenals URL Filtering en WildFire. 

- User-id logs: toont gebeurtenissen met betrekking tot de Palo Alto UserID™-functie. 
- System logs: omvat configuratiewijzigingen op uw firewall (onder meer Proximus-

interventies). 
- Authentication: centraliseert gebeurtenissen met betrekking tot toegangsauthenticatie 

(doorgaans met betrekking tot de functies Teleworking en UserID™).   
 

- Unified: toont de recentste log entry’s voor Traffic, Threat, URL Filtering en WildFire 
Submissions in één overzicht. Dankzij het collectieve logoverzicht kunt u deze 
verschillende logtypes samen doorzoeken en filteren (in plaats van elke logset 
afzonderlijk te doorzoeken). Of u kunt kiezen welke logtypes worden weergegeven: klik 
op de pijl links van het filterveld en selecteer Traffic, Threat, URL en/of WildFire om 
alleen de geselecteerde logtypes weer te geven. 

 

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/user-id.html
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 Vanuit het Monitor-tabblad kunt u ook 

verschillende soorten rapporten configureren, die 

de firewall onmiddellijk (op verzoek) of volgens een 

planning genereert. 

 

Bijvoorbeeld om een gepersonaliseerd rapport te 

genereren:   

1. Selecteer Manage Custom Report. 
 
2. Klik op Add en voer vervolgens de naam van het 
rapport in.  
 
3. Om een rapport te baseren op een 
voorgedefinieerd sjabloon klikt u op Load Template 
en kiest u het sjabloon. U kunt het sjabloon 
vervolgens bewerken en opslaan als een 
gepersonaliseerd rapport. 
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4. Selecteer de Database die u voor het rapport wilt gebruiken. 
5. Vink Scheduled aan en definieer de filtercriteria: selecteer Time Frame, Sort By order, 

Group By preference en selecteer de kolommen die in het rapport moeten worden 
weergegeven. 

6. Selecteer optioneel de Query Builder-attributen als u de selectiecriteria verder wilt 
verfijnen.  
 
Voorbeeld: de volgende figuur (gebaseerd op de Traffic Log-database) toont een query 
die matcht als de Traffic Log-entry in de voorbije 24 uur werd ontvangen en afkomstig 
is van de untrust-zone. 

 
 

 
7. Om de rapportinstellingen te testen, selecteert u 'Run Now'. Wijzig de instellingen indien 

nodig om de informatie die in het rapport wordt weergegeven te wijzigen. 
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8. Klik op OK om het gepersonaliseerde rapport op te slaan. 
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4.1.3 Tabblad ‘Policies’ 

Dit gedeelte van de grafische gebruikersinterface laat u toe om alle policy's te definiëren die u in 

uw firewall  moet configureren: 

- Beveiligingsregels 
- Network Address Translation  
- Application Override 
- Authenticatie  

 

Standaard is de firewall voorgeconfigureerd door Proximus, inclusief enkele beveiligings- en 
NAT-regels.  Deze policy's worden in het oranje weergegeven en kunnen niet worden gewijzigd. 
Deze standaardpolicy’s hebben geen impact op het verkeer van de klant, maar zijn er om de 
basisfuncties van de firewall te waarborgen, zoals toegang tot het Explore-netwerk, of toegang 
tot de beheersinterface door de klant.   
De klant kan hier indien nodig zijn eigen toegangspolicy's aan toevoegen; ze zullen automatisch 
op correcte wijze tussen de oranje voorgedefinieerde Proximus-policy's worden geplaatst.   
 
De onderstaande figuur illustreert een voorbeeld van klantenpolicy's die in de firewall zijn 
geïmplementeerd.   
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4.1.4 Tabblad 'Objects' 

Objecten zijn de elementen waarmee u policyregels kunt opstellen, plannen en doorzoeken, en 
Security Profiles bieden bescherming tegen bedreigingen in policyregels. 
 
Addresses en Address groups: laten toe om IP-subnetten, -reeksen, of -FQDN (die kunnen 
worden gegroepeerd) te definiëren die in een firewallpolicy moeten worden gebruikt. 
 
Applications (en Application groups/filters): deze Next Generation Firewall komt met een 
complete, voortdurend geactualiseerde lijst van applicaties (geleverd en onderhouden door Palo 
Alto). In de applicatiepagina vindt u alle bekende applicaties, die gebruikt kunnen worden om 
next-generation filtering uit te voeren. Als ze in een firewallpolicy worden gebruikt, laten deze 
applicaties een meer granulaire en nauwkeurige filtering toe dan de TCP/UDP-poortfiltering, die 
algemeen beschikbaar is bij firewalls van de vorige generaties. 
Met behulp van het veld Search vindt u gemakkelijk de applicatie die u zoekt en kunt u alle details, 
afhankelijkheden, enz. bekijken. 
Zie hieronder voor een meer gedetailleerde uitleg over het gebruik van applicaties, 
applicatiegroepen en filters in uw policy's. 
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Services en Service Groups bieden de mogelijkheid om TCP- en/of UDP-poorten te configureren 

om te matchen in firewallpolicy's, hetzij in combinatie met applicatiefiltering (bijvoorbeeld om een 

applicatie te beperken tot bepaalde poorten), hetzij in standalone als u niet wilt filteren op 

applicatieniveau. 

Tags is een functie die overal in de firewall beschikbaar is en die het mogelijk maakt om naar 

specifieke trefwoorden (tags) te verwijzen in plaats van direct naar de objecten. Ze kan worden 

gebruikt met uiteenlopende objecten. Met IP-adressen kunt u bijvoorbeeld een dynamische 

adresgroep aanmaken die alle Addresses met de tag 'teleworking' zal bevatten, en deze 

gebruiken in een firewallpolicy (zie screenshot hieronder).    

 

Elk nieuw Address dat dezelfde tag krijgt, wordt automatisch toegevoegd aan de Address Group, 

en het verwijderen van de tag uit een Address maakt dat het ook uit de groep zal worden 

verwijderd. Het is een krachtige functie die wij u adviseren te gebruiken waar nodig. 

Opmerking: het kan zijn dat u een  van uw wijzigingen moet doen voordat de 

dynamische groep wordt geüpdatet met de eigenlijke objecten die overeenkomen met de tag. 

External dynamic list is een adresobject gebaseerd op een geïmporteerde lijst van IP-adressen, 

URL's of domeinnamen die u kunt gebruiken in policyregels om verkeer te blokkeren of toe te 

staan.  Proximus kan die lijst aanvullen als dat nodig is. Met een actief Promixus Advanced 

Security-pack biedt Palo Alto Networks® twee Dynamic IP Lists: Palo Alto Networks - High risk 

IP addresses en Palo Alto Networks - Known malicious IP addresses. De firewall ontvangt 



  

Proximus NV van publiek recht  
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, België, BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1  

  

 

Pagina 22 van 60 

Sensitivity: Unrestricted 

dagelijks updates voor deze feeds door middel van antiviruscontentupdates.

 

Custom Objects houden verband met de geavanceerde beveiligingsfuncties en worden 

geconfigureerd door Proximus, met uitzondering van de URL-categorie. Ze zijn bedoeld om te 

worden gebruikt in combinatie met hun bijbehorende beveiligingsprofielen (zie hieronder). 

Security Profiles bevat alle geavanceerde beveiligingsfuncties die zijn opgenomen in het 

Proximus Advanced Security-pack. Voor elke functie zijn er een of meer standaardprofielen die 

niet kunnen worden gewijzigd of verwijderd en deel uitmaken van de standaardconfiguratie van 

Palo Alto, en een Proximus-standaardprofiel (in het oranje) dat kan worden gebruikt, maar ook 

niet kan worden gewijzigd.  

Om uw eigen profiel aan te maken, kunt u ofwel van nul af aan starten, ofwel een bestaand 

profiel klonen .  Het nieuw aangemaakte object kan dan vrij worden geconfigureerd 

volgens uw behoeften en gereferentieerd in beveiligingspolicy's. 
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4.1.5 Tabblad 'Device' 

In dit hoofdstuk worden verschillende elementen met betrekking tot de toestelconfiguratie in het 
algemeen beschreven, waaronder: 

- URLFiltering timers 
- App-ID settings 
- Configuratie en personalisering van Response pages: Response pages worden gebruikt 

in uiteenlopende situaties, zoals URL Filtering, Teleworking, enz. U kunt een 
gepersonaliseerde versie van elke pagina uploaden, of de details van de gebruikte pagina 
raadplegen. 

 
- Local User database kan worden gebruikt om gebruikers te authenticeren vóór ze door 

de firewall (Teleworking of UserID™) mogen.  
 

- GlobalProtect Client toont de versie van de Teleworking-client die wordt voorgesteld 
op de Teleworking-portal (onderhouden door Proximus). 

 
- Dynamic updates geeft u informatie over de verschillende abonnementupdates, met 

een status, planninginformatie en release notes (onderhouden door Proximus). 
 

- Licences: op deze pagina ziet u de status van de verschillende licenties die op de firewall 
zijn geïnstalleerd.  Proximus staat in voor de updates en het onderhoud van alle licenties 
m.b.t. het door u aangekochte pack.  Het aantal licenties is afhankelijk van de opties die 
op het product actief zijn. 
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5. Change handling met specifieke 
toegangsrechten voor de klant 

5.1 Algemeen: Configuratiewijzigingen in de firewall 
vastleggen  

In deze handleiding leert u hoe u de gebruikersinterface kunt gebruiken om de meeste 

instellingen en parameters van de Next Generation Firewall te configureren. Houd er rekening 

mee dat de configuratiewijzigingen die met deze interface worden aangebracht, niet onmiddellijk 

operationeel worden. Om een configuratiewijziging toe te passen, klikt u op de knop 'Commit' 

rechtsboven in de webinterface.  

Dit geldt voor alle updates in de firewallconfiguratie. 

 

 

5.2 Algemeen: Hulppagina's 

De firewall wordt geleverd met contextuele hulp, die nuttig kan zijn als u meer details over 

bepaalde opties zoekt. Zoek het 'Help'-icoon, dat in de meeste configuratiepagina's aanwezig is, 

om toegang te krijgen tot de hulppagina's. 
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5.3 Configuratie van een beveiligingspolicy 

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste configuratie die u op de firewall zult moeten implementeren. 

Proximus configureert automatisch een reeks standaardpolicy's, die u kunt zien in de rubriek 
‘Policies’ van de grafische gebruikersinterface (read-only policy's).  Deze policy's hebben geen 
impact op het verkeer van de klant, maar zorgen er wel voor dat er op elk ogenblik 
basisconnectiviteit voorhanden is in en door de firewall. Met andere woorden: deze policy's zijn 
NIET van toepassing op het beheer van uw verkeer. 

 
Deze policy's kunnen door de klant niet worden gewijzigd of verwijderd. Maar u kunt uw eigen 
beveiligingpolicy’s eraan toevoegen om het verkeer dat via uw netwerk gaat, te beheren.    
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Om de klant van bij het begin een basistoegang tot internet te bieden, voorziet Proximus vooraf 

een 'Web_Access'-policy, die alle verkeer van het interne netwerk naar het internet mogelijk 

maakt, samen met een standaard-NAT-regel. Deze policy moet door de klant worden aangepast 

of zelfs vervangen om te voldoen aan zijn vereisten inzake internettoegang. De NAT-regel 

daarentegen kan niet worden verwijderd, maar kan worden overschreven door andere NAT-

regels.  

Als de klant intekent op de dienst 'Advanced Security', wordt op deze policy een reeks 
beveiligingsprofielen toegepast om de klant te beschermen tegen kwaadaardig verkeer 
(virussen, malware, spyware, ...). Zie rubriek 4.1.4 Tabblad 'Objects' voor meer informatie over 
het personaliseren van beveiligingsprofielen. 
 

 

5.3.1 Wat betekent 'Next Generation'?   

 

Deze Next Generation Firewall stelt u in staat om beveiligingspolicy's te specificeren op basis van 

een nauwkeurige identificatie van elke applicatie die via uw netwerk loopt. In tegenstelling tot 

traditionele firewalls, die applicaties alleen identificeren op basis van protocol en poortnummer, 

maakt de Next Generation Firewall gebruik van pakketinspectie en een bibliotheek met 

applicatiehandtekeningen om onderscheid te maken tussen applicaties die hetzelfde protocol en 

dezelfde poort hebben en om potentieel schadelijke applicaties te identificeren die gebruikmaken 

van niet-standaardpoorten. 

Om het veilige gebruik van applicaties mogelijk te maken, volledige zichtbaarheid en controle te 

behouden en de organisatie te beschermen tegen de nieuwste cyberdreigingen, kunt u 

beveiligingspolicy's definiëren voor specifieke applicaties of applicatiegroepen in plaats van 

bijvoorbeeld één enkele policy te gebruiken voor alle verbindingen op poort TCP 80. Voor elke 

geïdentificeerde applicatie kunt u een beveiligingspolicy specificeren om verkeer te blokkeren of 

toe te staan op basis van de bron- en bestemmingszones en -adressen (IPv4 en IPv6). Elke 
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beveiligingspolicy kan ook beveiligingsprofielen specificeren om bescherming te bieden tegen 

virussen, spyware en andere bedreigingen. 

Beveiligingspolicy’s verwijzen naar beveiligingszones en stellen u in staat om verkeer op uw 
netwerk toe te staan, te beperken en te traceren op basis van de applicatie, de gebruiker of de 
gebruikersgroep en de dienst (poort en protocol).  
 
Opmerking: hoewel dit niet de aanbevolen manier is, is het toch mogelijk om terug te vallen op 
de 'klassieke' TCP/UDP-poortfiltering in plaats van gebruik te maken van applicatiegebaseerde 
filtering.  Daartoe activeert u gewoon alle applicaties in uw policy en specificeert u de 
TCP/UDP-poorten om te filteren in het tabblad 'Service/URL Category'. 

5.3.2 Hoe een beveiligingspolicy aanmaken? 

STAP 0: Maak alle benodigde objecten die u in uw policy nodig zult hebben aan 
in het tabblad 'Objects'.   

Opmerking: in de meeste gevallen zal het systeem u toestaan om ook objecten rechtstreeks 

binnen de policy aan te maken, maar we raden u sterk aan om de benodigde objecten aan te 

maken voordat u de policy aanmaakt, omdat dit de organisatie ervan zal vergemakkelijken, 

zeker wanneer het er veel zijn. 

 

STAP 1: Klik in de grafische gebruikersinterface van de firewall op het tabblad 
'Policies' en selecteer 'Security'. Zie de figuur hieronder.  En voeg een 
beveiligingsregel toe. 
 

- Selecteer Policies > Security en klik op Add.  
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STAP 2: Definieer de policynaam en het type regel.  
  

- Voer een beschrijvende naam in voor de regel in het tabblad General.  
- Selecteer Rule Type (behoud de standaardwaarde). 
- (optioneel) Voeg een of meer Tags voor de policy toe. 

 

 

  
 
 

STAP 3: Definieer de overeenkomstige criteria voor de bronvelden in het pakket.  
  
  

- Selecteer in het tabblad Source een Source Zone.  De zones zijn: 

o Inside (Explore-kant): dit is de trust-zone waar al uw Explore-verbindingen zich 
bevinden. 

o Outside (internetkant): dit is de untrust-zone (het internet). 
o Een derde zone (Teleworking) wordt gedefinieerd als de klant heeft ingetekend 

op de dienst Teleworking: al het verkeer van/naar de gebruikers op afstand 
(Teleworkers) zal in relatie staan tot die zone. 

 
- Specificeer een of meer bron-IP-adressen (of adresgroepen) of laat de waarde staan op 

'any'.   

- Specificeer een Source User of laat de waarde op 'any' staan. 
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STAP 4: Definieer de overeenkomstige criteria voor de bestemmingsvelden in 
het pakket.  

  
- Specificeer in het tabblad Destination de Destination Zone. 
- Geef een Destination IP Address op of laat de waarde ingesteld op 'any'. 

  

 
  

 
STAP 5: Specificeer de applicatie die de regel zal toestaan of blokkeren. 
 
De best practice is om altijd applicatiegebaseerde beveiligingspolicyregels te gebruiken in plaats 
van poortgebaseerde regels, en de Service altijd in te stellen op application-default, tenzij u een 
restrictievere lijst van poorten gebruikt dan de standaardpoorten voor een applicatie. 
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- Voeg in het tabblad Applications de applicatie toe die u veilig wilt activeren. U kunt 
meerdere applicaties selecteren, of gebruikmaken van applicatiegroepen of 
applicatiefilters. 

- Houd in het tabblad Service/URL Category de dienst ingesteld op application-default om 
ervoor te zorgen dat alle door de regel toegestane applicaties alleen op hun 
standaardpoorten zijn toegestaan. 

-  

 

 
STAP 7: Definieer welke actie u wilt dat de firewall neemt voor verkeer dat 
matcht met de regel. 
 
Allow—(standaard) Laat het gematchte verkeer toe. 
Deny—Blokkeert gematcht verkeer en legt de standaard-Deny-actie op die werd gedefinieerd 
voor de geblokkeerde applicatie. Om de standaard voor een applicatie gedefinieerde Deny-actie 
te bekijken, kunt u de details van de applicatie bekijken (Objects > Applications). 
Omdat de standaard-Deny-actie per applicatie verschilt, kan de firewall de sessie blokkeren en 
een reset voor een applicatie sturen, en voor een andere applicatie de sessie stilzwijgend 
blokkeren. 
Drop—Blokkeert de applicatie stilzwijgend. Er wordt geen TCP-reset naar de host of de 
applicatie gestuurd. 
Reset client—Stuurt een TCP-reset naar het toestel aan de klantzijde. 
Reset server—stuurt een TCP-reset naar het toestel aan de serverzijde. 
Reset both—Stuurt een TCP-reset naar de toestellen aan zowel de klant- als de serverzijde. 
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STAP 8 (optioneel): Configureer de loginstellingen. 

- Kies het moment waarop een log entry moet worden geschreven (begin of einde of 
beide).   
Opmerking: tenzij er - op zijn minst - één wordt geselecteerd, zal er geen log worden 
geschreven voor die specifieke policy; er zal dus geen rapportering of troubleshooting 
voor dat verkeer mogelijk zijn. 

- Standaard zijn de loginstellingen ingesteld op 'Log at Session End', wat voor het meeste 
verkeer prima is. 

 
- Log Forwarding: laat deze instelling op de standaardwaarde staan, zodat Proximus een 

kopie kan ontvangen van de logs, die worden gebruikt voor ondersteuning en globale 
verkeersanalyse voor eventuele beveiligingsmaatregelen die we kunnen nemen om al 
onze klanten te beschermen tegen bepaalde dreigingen.
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STAP 9: Voeg beveiligingsprofielen toe om de firewall in staat te stellen al het 
toegestane verkeer te scannen op bedreigingen. 
                (Alleen voor klanten die intekenen op de dienst Advanced Security)  
  

- In het tabblad Actions selecteert u 'Profiles' in de keuzelijst 'Profile Type' en vervolgens 
selecteert u de individuele beveiligingsprofielen die u aan de regel wilt koppelen 
(standaardversie van Proximus of gepersonaliseerde versie). 
Zie rubriek 5.1.3 Hoe beveiligingsprofielen aanmaken? voor meer informatie over het 
aanmaken van gepersonaliseerde beveiligingsprofielen. 

Opmerking: Proximus implementeert geen File Blocking- en Data Filtering-functies in zijn 
beheerde product. 
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STAP 10: Sla de policyregel op in de lopende configuratie op de firewall. 
  

- Doe een van uw wijzigingen (u kunt een beschrijving van de wijzigingen toevoegen 

om ze gemakkelijker te kunnen traceren).  

 

5.3.3 Hoe gepersonaliseerde beveiligingsprofielen aanmaken? 

Met beveiligingsprofielen bedoelen we alle beveiligingsfuncties die we kunnen implementeren 
bovenop de standaardfirewallinspectie. Een NGFW is in staat om de content van de pakketten te 
analyseren tijdens de duur van een sessie om zo schadelijk of onwettig verkeer op te sporen en 
te blokkeren. Beveiligingsprofielen zijn objecten die het mogelijk maken om deze geavanceerde 
functies te configureren. Het gaat om extra veiligheidscontroles die moeten worden uitgevoerd 
op toegestaan netwerkverkeer. Zo zorgen ze voor een meer granulaire controle op het 
toegestane verkeer. Beveiligingsprofielen voeren daarom extra veiligheidscontroles uit op het 
toegestane verkeer. 

De Proximus Managed Next Generation Firewall biedt verschillende soorten beveiligingsprofielen 
aan: 

• Antivirus 
o Detecteert geïnfecteerde bestanden die met de applicatie worden overgedragen. 

• Anti-Spyware 
o Detecteert spywaredownloads en verkeer van reeds geïnstalleerde spyware. 

• Vulnerability protection (IPS) 
o Detecteert pogingen om bekende softwarekwetsbaarheden te exploiteren. 

• URL Filtering  
o Classificeert en controleert webbrowsing op basis van content. 

• WildFire Analysis (cloudgebaseerde malwareanalyse) 
o Stuurt onbekende bestanden naar de WildFire-dienst met het oog op 

malwareanalyse. 
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Als best practice wordt aanbevolen om de voorgedefinieerde standaardbeveiligingsprofielen van 
Proximus te implementeren. Deze standaardbeveiligingsprofielen worden toegepast op de 
initiële standaardconfiguratie en volgen deze naamgevingsconventie: Sec_Prof_xx_PXM, 
waarbij 'xx' wordt vervangen door het profieltype (AV voor Antivirus, VP voor Vulnerability 
protection, enz.).   

Opmerking: standaard is er ook een ingebouwd profiel voor de meeste beveiligingsfuncties, dat 
deel uitmaakt van het PanOS-systeem en niet kan worden verwijderd of gewijzigd (hieronder in 
het wit). Wij raden u aan om ze niet te gebruiken, maar de voorkeur te geven aan de Proximus-
versie (in het oranje), omdat we die profielen kunnen updaten om ons aan te passen aan nieuwe 
bedreigingen en, als ze gebruikt worden in een policy, automatisch nieuwe bescherming toe te 
passen op al onze beheerde klanten. 

 

5.3.3.1 Configuratiestappen voor een gepersonaliseerd profiel 

Indien u de door Proximus voorgestelde standaardconfiguratie moet wijzigen, zijn dit de stappen 

die u moet volgen. 

De onderstaande procedure neemt URL Filtering als voorbeeld, maar ze kan gemakkelijk aan 

elk ander type profiel worden aangepast: 
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STAP 1: Kloon het Proximus-standaardprofiel. 

 Kies uit het juiste profieltype (linkerpaneel) het Proximus-standaardprofiel en klik op . 

 

Er verschijnt een pop-upvenster dat u informeert over de naam van het toekomstige profiel. Er 
wordt aanbevolen om het vinkje bij 'Error out on first detected error in validation' uit te schakelen, 
omdat dit in sommige zeldzame gevallen problemen kan veroorzaken in het kloonproces. 
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STAP 2: Pas het profiel naar behoefte aan. 

Selecteer het nieuw aangemaakte profiel en breng de nodige aanpassingen aan. Geef het een 

gemakkelijk te onthouden naam. Als u klaar bent, klikt u op 'OK'. 

 

STAP 3: Wijs het profiel toe aan een beveiligingspolicy. 

 

STAP 4: Leg uw wijzigingen vast. 
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5.3.3.2 Mogelijke acties per beveiligingsprofiel  

Actie Beschrijving Antivirus-

profiel 

Anti-

Spyware-

profiel 

Vulnerability 

Protection-

profiel 

Gepersonaliseerd 

Object-Spyware 

en Vulnerability 

URL Filtering-

profiel 

Standaard Onderneemt de 

standaardactie die 

intern is gespecificeerd 

voor elke threat 

signature. 

Voor antivirusprofielen 

neemt het de 

standaardactie voor de 

virus signature. 

V V V — — 

Allow Staat het verkeer van 

de applicatie toe. 

V V V V V 

Alert Genereert een alarm 

voor elke 

verkeersstroom van een 

applicatie. Het alarm 

wordt opgeslagen in het 

bedreigingslogboek. 

V V V V V 

Drop Blokkeert het verkeer 

van de applicatie. 

V V V V — 

Reset 

Client 

Voor TCP wordt de 

verbinding aan 

clientzijde gereset. 

Voor UDP wordt de 

verbinding geblokkeerd. 

V V V V — 

Reset 

Server 

Voor TCP wordt de 

verbinding aan 

serverzijde gereset. 

Voor UDP wordt de 

verbinding geblokkeerd. 

V V V V — 
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Reset 

Both 

Voor TCP wordt de 

verbinding op zowel 

client als server 

gereset. 

Voor UDP wordt de 

verbinding 

geblokkeerd. 

V V V V — 

Block Blokkeert de toegang 

tot de website. Als de 

sitetoegang tot een 

URL-categorie is 

ingesteld op 

blokkeren, worden de 

User Credential 

Submission-rechten 

automatisch ook 

ingesteld op 

blokkeren. 

— — — — V 

Continue Toont een pagina aan 

gebruikers die hen 

waarschuwt om de 

pagina niet verder te 

openen. Om toegang 

te krijgen tot de 

website moet de 

gebruiker op Continue 

klikken. 

— — — — V 

Override Toont een 

responspagina die de 

gebruiker vraagt om 

een geldig 

wachtwoord in te 

voeren om toegang te 

krijgen tot de site. 

Configureer URL 

Admin Override-

instellingen (Device > 

Setup > Content ID) 

om het wachtwoord 

en andere override-

instellingen te 

beheren. 

— — — — V 
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Voor meer informatie over de verschillende gepersonaliseerde elementen op elk profiel, 

raadpleegt u de contextuele hulp.  

 

5.3.3.3 Details URL Filtering  

• Als u de categorie van een website wilt vinden, kunt u deze link gebruiken:  
https://urlfiltering.paloaltonetworks.com/  

 Opmerking: ook toegankelijk via de URL Filtering-configuratiepagina.  

 

 
 

• Volledige lijst van de categorieën van de PAN-DB URL-filtering: 
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000C
m5hCAC 
 

• Meer details over het configureren van URL Filtering: 
https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering 
 

. Voor meer informatie over de verschillende gepersonaliseerde elementen voor URL Filtering 

raadpleegt u de contextuele hulp . 

 

  

https://urlfiltering.paloaltonetworks.com/
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cm5hCAC
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cm5hCAC
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cm5hCAC
https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering
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5.4 Configuratie van een NAT-policy 

5.4.1 Implementatie en theorie over Palo Alto NAT  

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/networking/nat/configure-

nat   

 

In Palo Alto-firewalls is Network Address Translation gescheiden van de filteringregels voor de 

firewall. Daarom is het belangrijk om de flowlogica van de firewall te begrijpen om uw 

firewallpolicy’s voor het gebruik van NATIVE- of NATted-adressen correct te definiëren... 

NAT-regels zijn gebaseerd op bron- en bestemmingszones, bron- en bestemmingsadressen en 

applicatiediensten (zoals HTTP). Net als beveiligingspolicy's worden NAT-policyregels in 

volgorde vergeleken met het inkomende verkeer en wordt de eerste regel die met het verkeer 

matcht toegepast. 

Het is belangrijk om uw NAT-regels te organiseren van meer specifiek naar minder specifiek, om 

correct te matchen met het verkeer.   

Opmerking: een standaard-NAT-regel wordt standaard geïmplementeerd door de Proximus-
sjablonen om standaard internettoegang te bieden. Die is van het type Dynamic IP And Port, en 
komt overeen met de RFC1918 ranges + FW INSIDE-interface range (voor testdoeleinden).  
Deze regel zou moeten volstaan voor de meeste behoeften inzake internettoegang, maar als u 
iets specifiekers nodig hebt, moet u weten dat dit altijd NA uw eigen NAT-regels zal worden 
geplaatst. In principe zal dit dus niet interfereren met uw eigen NAT-implementaties, omdat uw 
regels altijd eerst met het verkeer zullen matchen. 

 

 

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/networking/nat/configure-nat
https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/networking/nat/configure-nat
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1 Pakket komt de firewall binnen  

2 Indien er nog geen sessie bestaat (over het algemeen het geval bij een nieuwe configuratie)  
3 NAT wordt geïnspecteerd voor het opzoeken van de route, maar NIET toegepast→ dit is 

belangrijk in het geval van een statische NAT-invoer!  Zie het voorbeeld van TYPICAL STATIC 

NAT FROM INTERNET TO SERVERS  
4 De firewallpolicy's worden gecontroleerd   
5 NAT wordt toegepast op het pakket 

6 Pakket wordt doorgestuurd 

Voor een compleet overzicht van de pakketverwerkingslogica van de firewall: Day in the Life of a 

Packet (Palo Alto KB) (schema ook beschikbaar in hi-res) 

 

https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClVHCA0
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClVHCA0
http://live.paloaltonetworks.com/t5/image/serverpage/image-id/12862i950F549C7D4E6309
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5.4.2 Typische regel voor internettoegang (DIPP/NAPT) 

- Ga naar Policies > NAT >  en creëer een nieuwe NAT-policy. 
 
Voer in het tabblad 'General' het volgende in: 

- Een unieke naam 
- Een beschrijving 
- Een of meer tags 
- Stel het NAT-type in op IPv4 (standaard) 

 

 
 
Voer in het tabblad 'Original Packet' het volgende in: 

- Een Source Zone (doorgaans Inside) 
- Een Destination Zone (doorgaans Outside) 
- (optioneel) Een of meer bronadressen (IP, subnet of pool) die matchen met de NAT-

regel
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Voer in het tabblad 'Translated Packet' het volgende in: 

- Het type Source Address Translation = Dynamic IP And Port.  
- (laat Destination Address Translation ongewijzigd) 

 

 
 
 
Type 1: Translated Address: bij gebruik van een IPPack-adres 

- Voeg ten minste 1 IP-adres toe aan de lijst, dat een Address- of Address group-object 
kan zijn dat eerder werd aangemaakt.   

- Elke entry in de lijst zal door de NAT-regel in volgorde worden gebruikt. Zie hieronder 
meer informatie i.v.m. de NAT-oversubscription. 

- Deze adressen moeten worden gerouteerd naar de Outside peers opdat de NAT kan 
werken. 

-  
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Type 2: Interface Address: bij gebruik van het IPWAN-adres 

- Alleen loopback.100 kan worden gebruikt voor NAT 
- Gebruik IN GEEN GEVAL de interfaces ethernet1/1 of ethernet1/2 als NAT-adres. 

 

 
 
 
Opmerking: standaard verschilt de NAT oversubscription rate afhankelijk van het VM-model. De 
NAT oversubscription rate is het aantal keren dat hetzelfde vertaalde IP- en poortpaar 
gelijktijdig kan worden gebruikt.   
 
 

Vergeet geen   te doen van uw aanpassingen.  

 

5.4.3 Typische statische NAT van internet naar servers  

Statische NAT-regels hebben geen voorrang op andere vormen van NAT. Daarom moeten de 

statische NAT-regels boven alle andere NAT-regels in de lijst op de firewall staan om te kunnen 

werken. 

- Ga naar Policies > NAT >  en creëer een nieuwe NAT-policy. 
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Voer in het tabblad ‘General’ het volgende in: 
- Een unieke naam 
- Een beschrijving 
- Een of meer tags 
- Stel het NAT-type in op IPv4 (standaard) 

 

 
 
Voer in het tabblad 'Original Packet' het volgende in: 
 

1. Dezelfde Source Zone en Destination Zone (doorgaans Outside). 
2. De internetdienst van uw server, anders worden ALLE inkomende verbindingen 

vertaald. 
3. Het internetadres van uw server. Dit is het openbare adres dat wordt gebruikt om uw 

server te bereiken vanaf de buitenwereld (kan lid zijn van een IPPack of het WAN IP).  
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Voer in het tabblad 'Translated Packet' het volgende in: 

- Het type Destination Address Translation = Static IP . 
- (optioneel) Specificeer een poort of een reeks poorten. Als er geen poort is 

gespecificeerd, wordt de oorspronkelijke poort gebruikt. 
- (laat Source Address Translation ongewijzigd) 

 

 
 
  
 
 

Opmerking: de policyregels van uw firewall zullen worden toegepast op de echte 
bestemmingszone, maar met als bestemming het publieke IP-adres (en de poort, indien 
vertaald) van de server, niet het interne IP-adres. Ga naar Implementatie en theorie over Palo 
Alto NAT voor verdere toelichting. 
 
Voorbeeld: 

 

Vergeet niet een te doen van uw wijzigingen  
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6. Teleworking (GlobalProtect) 

Klanten die op deze dienst intekenen, kunnen hun gebruikers toegang op afstand verlenen. De 

dienst wordt voorgesteld in twee formules: Local Authentication en Authentication using Active 

Directory Services. 

Local Authentication wordt verkocht per pakket van 5 opeenvolgende gebruikers, van wie de 

gebruikersnaam en het wachtwoord moeten worden geconfigureerd in de firewall voor 

authenticatie.   

Active Directory steunt op AD (LDAP)-configuratie tussen de firewall en de AD-server van de 

klant om toegang tot de Teleworking-dienst mogelijk te maken. In dit geval is er geen beperking 

van het aantal opeenvolgende gebruikers. Deze formule maakt geen deel uit van het 

zelfbeheerde pakket en moet worden geconfigureerd met de hulp van een Explore-technicus. 

6.1 Hoe gebruikers en wachtwoorden op de NGFW 
definiëren? 

STAP 1: Gebruikers toevoegen.  

• Selecteer Device > Local User Database > Users. En selecteer dan onderaan de pagina Add 
of Clone. 
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• Geef de gebruiker een naam en klik op OK. 
 

 
 
Opmerking: Proximus legt bepaalde voorwaarden op voor het definiëren van 
wachtwoorden. Als uw wachtwoord niet aan deze regels voldoet, kunt u de 
volgende foutmelding krijgen: 
 

 
 
 

• Voeg indien nodig andere gebruikers toe.  
U kunt zoveel gebruikers configureren als nodig, maar vergeet niet dat het 
aantal opeenvolgende verbindingen afhankelijk is van uw abonnement bij 
Proximus (pakketten van 5).   
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STAP 2: Voeg de gebruikers toe aan de voorgedefinieerde groep. 

• Selecteer Device > Local User Database > User Groups.  Er is al een voorgedefinieerde 
groep waaraan de klant zijn gebruikers moet toevoegen: UserGrp_Local_TWK. 

 

 

 

STAP 3: Doe een commit van uw wijzigingen.  
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6.2 Installatie van de clientsoftware  

GlobalProtect vereist dat er een clientsoftware wordt geïnstalleerd om de connectiviteit van de 
firewall tot stand te brengen. Dit moet voor elk toestel eenmaal worden uitgevoerd (en vereist 
administratierechten). Er zijn verschillende manieren om de software te installeren, afhankelijk 
van het besturingssysteem dat u gaat gebruiken. 

Android, (Apple) IOS of Windows Mobile: u moet de app downloaden in de desbetreffende app 
store. 

 

 

Voorbeeld met Android 
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Windows en MAC: u mag inloggen op de firewallportal om de app te downloaden. Volg de 
instructies hieronder: 

• Start een webbrowser en log in op de portal. 

De URL die u moet gebruiken om voor het eerst in te loggen op de portal zal door 

Proximus worden geleverd als u op deze dienst hebt ingetekend. Het formaat is 

https://<cust_shortname>..teleworking.proximus.com (vervang <cust_shortname> 

door de naam die werd opgegeven bij uw Explore-contract). 

Opmerking: de ondersteunde browsers zijn te vinden via de volgende link:  

  https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/8-1/globalprotect-

admin/globalprotect-clientless-vpn/supported-technologies#  

 
• Voer op de inlogpagina van de portal uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik 

vervolgens op LOG IN. 

 

 
• Na de authenticatie van de gebruiker wordt gevraagd om de GlobalProtect-agent te 

downloaden en te installeren (Windows en MAC).  
 
Om te beginnen downloaden, klikt u op de softwarelink die overeenstemt met het 
besturingssysteem dat op uw computer draait. Als u niet zeker weet of het 
besturingssysteem 32 bit of 64 bit is, vraagt u het aan uw systeembeheerder voordat u 
verder gaat. 

 

 

https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/8-1/globalprotect-admin/globalprotect-clientless-vpn/supported-technologies
https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/8-1/globalprotect-admin/globalprotect-clientless-vpn/supported-technologies
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• Voer de volgende stappen uit om de agent te installeren. 

• Open het software-installatiebestand. 
• Voer de software uit wanneer u erom wordt gevraagd ('run'). 
• Voer de GlobalProtect Setup Wizard uit wanneer u erom gevraagd wordt. 
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• Sta de applicatiewijzigingen aan uw toestel toe. Er zijn beheerdersrechten 
vereist om de GlobalProtect-client voor het eerst te installeren. 
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• Na de installatie van de agent sluit u de wizard. 
Nu kunt u de agent lanceren en verbinding maken met de gateway. 
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6.3 Eerste aansluiting voor een Teleworker  

• Start de GlobalProtect-agent.  

Voer het IP-adres of de FQDN van uw gateway in - 

<cust_shortname>.teleworking.proximus.com - (geleverd door Proximus). 

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (verstrekt door uw beheerder). 
En klik daarna op 'Connect' om de verbinding op te zetten. 
 

 

Als de authenticatie succesvol is, bent u verbonden met uw bedrijfsnetwerk en toont 
het statuspaneel de status Connected of Connected - Internal. Als uw beheerder een 
GlobalProtect-welkomstpagina instelt, wordt deze weergegeven nadat u hebt 
ingelogd. 
 
Om uw connectiviteitsstatus te controleren, klikt u op het GlobalProtect-icoon van uw 
laptop en kijkt u of de status is ingesteld op 'Connected'. 
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          Setting-knop 

 
U kunt ook de configuratie van de clientagent controleren door op de Setting-knop te 
klikken.  
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Belangrijk! U dient de firewallpolicy's te controleren tussen de Teleworking-
zones en zowel de Inside- als de Outside-zones om er zeker van te zijn dat 
alle vereiste toegangen zijn toegestaan. 
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7. Wilt u graag meer weten? 

7.1 Nuttige Palo Alto-websites  

https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/ bevat veel nuttige informatie over specifieke 

configuratiebehoeften. Voer trefwoorden in en ga op zoek naar een oplossing. U vindt ze zeker! 

https://eu.wildfire.paloaltonetworks.com/wildfire/dashboard geeft een overzicht van 
WildFire-activiteit in heel Europa (verwijder 'eu.' uit de URL voor een wereldwijde versie). 
Controleer intekeningen op andere firewallbestanden (of die van u, op basis van Serial#). 
PAN account nodig   
 
https://live.paloaltonetworks.com/ is een community voor alle Palo Alto-gebruikers.   

7.2 Palo Alto-opleidingen 

Hoewel uw firewall grotendeels voorgeconfigureerd is door Proximus, wilt u misschien meer 

weten over dit systeem voor het luik dat u zelf kunt beheren. Uiteraard is er geen verplichting 

om deze opleidingen te volgen.   

Om toegang te krijgen tot de opleidingen moet u een geldig account hebben op de 

opleidingswebsite van Palo Alto: https://www.paloaltonetworks.com/services/education. 

Als serviceprovider kan Proximus u enkele specifieke e-learningmodules aanraden die focussen 

op de selfmanagementactiviteiten die u mogelijk moet uitvoeren. 

Vergeet niet dat uw firewall geen echt Palo Alto-systeem meer is, en bepaalde functies dus 

onbeschikbaar kunnen zijn of er anders uitzien dan in de opleiding wordt beschreven. Merk ook 

op dat we vandaag versie 8.1.7 van PanOS draaien. 

 

Opleiding 1: FIREWALL 8.1 ESSENTIALS: CONFIGURATION AND MANAGEMENT (EDU-110) E-

LEARNING 

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/educ

ation/edu-110-8x-datasheet.pdf 

Te volgen modules: 

- Next Generation Security Practices 

https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/
https://eu.wildfire.paloaltonetworks.com/wildfire/dashboard
https://live.paloaltonetworks.com/
https://www.paloaltonetworks.com/services/education
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/edu-110-8x-datasheet.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/edu-110-8x-datasheet.pdf
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- WildFire 
- User-ID 
- Security and NAT policies  
- App-ID 
- Content-ID 
- Monitoring and Reporting 
- URL Filtering 

 

Opleiding 2: FIREWALL 8.1: OPTIMIZING FIREWALL THREAT PREVENTION (EDU-114) E-

LEARNING 

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/educ

ation/edu-114-8x-datasheet.pdf 

Te volgen modules: 

- Module 1: The Cyber-Attack Lifecycle 
- Module 2: Blocking Packet and Protocol-based Attacks 
- Module 3: Blocking Threats from Known-Bad sources 
- Module 4: Blocking Threats Using App-ID 
- Module 5: Blocking Threats Using Custom Applications 
- Module 8: Blocking Threats in Allowed Traffic 
- Module 11: Viewing Threat and Traffic Information 

  

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/edu-114-8x-datasheet.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/edu-114-8x-datasheet.pdf
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-  

8. Glossarium 

App-id Palo Alto-functie die het mogelijk maakt om 

applicaties te herkennen op basis van de 

handtekening (database). 

WildFire Beveiligingsfunctie van Palo Alto die een specifieke 

licentie vereist. WildFire is een sandboxsysteem dat 

het mogelijk maakt 'zero-day' bedreigingen te 

identificeren door middel van verschillende 

onderzoekstechnieken die beschikbaar zijn in de 

cloud. 

GlobalProtect Palo Alto-oplossing voor netwerktoegang op 

afstand (Teleworking).   

 


