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security proces.



Een niet-beveiligde website is de

nachtmerrie van elke

webdeveloper. Niet-beveiligde

websites zijn kwetsbaar voor

cyberdreigingen, zoals malware en

cyberaanvallen. Als je website

wordt gehackt, kan dit negatieve

gevolgen hebben voor zowel je

bedrijf als je klanten. Geen wonder

dat organisaties dit tot elke prijs

willen vermijden!

Hoe zorgen we ervoor dat onze

Drupal-websites altijd beveiligd

blijven, en hoe kunnen we jou

helpen hetzelfde te doen? We

vertellen het je graag!

ons proces.

We hechten veel belang aan

veiligheid, en daarom werken onze

Drupal-teams voor al onze

projecten met een

gestandaardiseerd proces.

Ausy monitort alle Drupal-

veiligheidsreleases van het Drupal-

kernproject, alsook alle modules

van het contributing ecosysteem.

Als een Drupal-veiligheidsupdate

wordt vrijgegeven, wordt ons

veiligheidsproces geactiveerd. Op

de afbeelding op de volgende

pagina zie je hoe dit proces er

precies uitziet. 
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Als het probleem een

risicoscore van 15 of meer

heeft, wordt het probleem

gelabeld als “kritiek” en

beginnen we onmiddellijk alle

getroffen projecten te

upgraden. Omdat we onze

projectcode up-to-date

houden en omdat ons test- en

implementatieproces

geautomatiseerd verloopt,

kunnen we deze upgrades snel

vrijgeven en zijn onze

projecten al enkele uren na de

veiligheidsrelease opnieuw up-

to-date.

Als het probleem een

risicoscore van minder dan 15

heeft en niet als kritiek wordt

beschouwd, wordt de upgrade

vrijgegeven in het kader van

ons maandelijks

veiligheidsupdateproces (elke

maand op een vast tijdstip).

de verschillende stappen
in ons proces.

Als er een nieuwe

veiligheidsrelease is, wordt dat

automatisch bekendgemaakt

aan alle Drupal-teamleden.

Dan wordt onze globale

projectinventaris bijgewerkt

(gaat ook automatisch) zodat we

een overzicht krijgen van de

getroffen projecten en kunnen

meten hoe ver we staan met

updates.

Na deze update wordt de

ernstgraad van het

veiligheidsprobleem

geëvalueerd aan de hand van

een risicoscore. Je kan meer

lezen over risicoscores op de

drupal-website.

https://www.drupal.org/drupal-security-team/security-risk-levels-defined


hoe behandel ik 
de drupal-veiligheidsupdates?

We geven je graag nog wat tips om

jouw Drupal-veiligheidsupdates

probleemloos te kunnen

behandelen!

1. houd je projecten altijd up-

to-date. 

Projecten moeten regelmatig

worden bijgewerkt, zelfs met

updates die geen verband houden

met veiligheidsrisico’s. Een project 

dat up-to-date is kan meestal

makkelijk worden bijgewerkt als er

veiligheidsupdate wordt

vrijgegeven. Een verouderd project

is veel moeilijker om bij te werken,

moeilijker om te testen en het

duurt langer om problemen op te

lossen doordat de

codebasewijzigingen veel groter

zijn. 

Gezien de hoogdringendheid van

upgrades als er kritieke updates

worden vrijgegeven, wil je dat de

updates snel kunnen worden

vrijgegeven en mag er geen

kostbare tijd verloren gaan met het

debuggen van je geüpgraded

projecten.



2. automatiseren. 

Upgraden, testen en

implementeren kan voor het

overgrote deel worden

geautomatiseerd. Je moet voor al

onze projecten beschikken over

deze automatiseringen, zodat je

geen tijd verliest met manuele

handelingen als er dringende

veiligheidsupdates worden

vrijgegeven.

3. proces. 

Je moet beschikken over een

proces en ervoor zorgen dat dit

goed gedocumenteerd en gekend 

is bij alle teamleden zodat er nooit

verwarring bestaat over wie wat

moet doen als er

veiligheidsupdates worden

vrijgegeven. 

Zorg ervoor dat je een overzicht

hebt van al je projecten en hun

huidige Drupal-versie en status

zodat geen enkel project tussen de

mazen van het net valt.



conclusie.

We hopen dat we je ervan overtuigd hebben dat je Drupal-

veiligheidsprocessen altijd hackerproof moeten zijn. Als je je updates

bijhoudt, zouden nieuwe veiligheidsreleases voor je website geen

enkel probleem mogen zijn. Voeg een sterk, geautomatiseerd proces

toe aan je bijgewerkte website, en je hoeft je geen zorgen meer te

maken!

Wil je graag met iemand praten over de veiligheid van jouw Drupal-
websites? Neem dan gerust contact op met Mathias Henderick.

       mathias.henderick@ausy.be

       +32 471 84 27 04

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0471/84.27.04


www.ausy.be

onze ambities.

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze 

passie voor technologie. We willen het beste 

naar boven halen in onze klanten en talenten. 

We gebruiken de kracht van technologie om 

bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden 

onze experten de kans om mee te werken 

aan de technologische oplossingen van morgen. 


