
Situatie:
Steeds vaker krijgen wij de vraag van klanten of we ook een Security Information & 
Event (SIEM) koppelingen kunnen regelen. In de huidige situatie worden handmatig 
koppelingen gemaakt met externe tools door scripts uit te voeren.

Voordat de integratie van SIEM koppelingen plaats kan vinden, dienen wij te weten 
welke functies geregeld moeten worden.

Onderzoeksvragen: 
Prioriteer de functies, volgens MoSCoW methodiek, voor een SIEM gezien vanuit een 
cyber security functie.
Kan een SIEM oplossing meerwaarde bieden binnen jouw bedrijf? En waarom?

Ondersteunende informatie:
SIEM staat voor Security Information & Event Management en combineert
informatie uit alle mogelijke Security en Monitoring applicaties in je netwerk en zorgt 
ervoor dat je overzicht krijgt alsof het slechts één applicatie.

Beschikbare functies van de huidige SIEM toolings op de markt, zijn na onderzoek:
- Detecteer bedreigingen van binnenuit (bewaking)
- Monitoring and Alerting
- Monitoring en analyseren van logboekgegevens
- Overzicht dasboard 
- Bestandsbeheer
- Gedragsanalyse
- Integratie met derden
- Centraal beheer en opslag van logboeken
- Real time controle
- Tijdlijn voor visueel onderzoek
- Het genereren van rapporten 
- Antispam 
- Antivirus
- Auditing
- Documentatie en training
- Zoekgegevens indexeren

SIEM



De MoSCoW methode maakt gebruik van een prioriteringstechniek waarbij er sprake 
is van een enkelvoudige criteriaklasse. Per functie kan er een prioriteit worden 
gegeven waarbij er 4 waarderingen beschikbaar zijn, namelijk Must, Should, Could en 
Would.

Prioriteit Omschrijving 
Must (have this) Realisatie van deze functie moet in de SIEM koppeling minimaal 

terugkomen. Dit zijn belangrijkste eisen die terug moeten komen, 
zodat het product bruikbaar is.

Should (have this if at all 
possible)

Realisatie van deze functie is dringend nodig, maar zonder is het 
product ook nog wel bruikbaar.

Could (have this if it does 
not affect anything else)

Het is gewenst dat de koppeling aan deze functie voldoet, maar indien
het niet gerealiseerd kan worden dan heeft het geen negatieve effect 
op de realisatie van de requirements die zijn weergeven in de “Must 
en Should have” categorieën. 
Deze eisen zullen alleen aan bod komen als er genoeg tijd en budget 
is.

Would (like to have this in
the future, but won’t 
realise it now)

Deze eisen zullen binnen dit project niet worden meegenomen in de 
realisatie, maar kunnen in de toekomst interessant zijn.


