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1.

Inleiding

Informatiebeveiliging staat centraal in de
dienstverlening van Expansion. Onze klanten
kunnen erop vertrouwen dat hun documenten en
gegevens altijd veilig zijn, ongeacht of gebruik
wordt gemaakt van een on-premises- of

“Informatiebeveiliging staat
centraal”

cloudoplossing.
In dit document wordt beschreven op welke wijze Expansion invulling geeft aan
informatiebeveiliging. De maatregelen bevinden zich op verschillende niveaus:
Organisatie
Product (Xtendis)
Infrastructuur (Cloud/datacenter)
Zekerstelling en garanties
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2.

Organisatie

Expansion B.V. wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te
allen tijde streeft naar continuïteit en het vertrouwelijk en integer omgaan met
klantinformatie. Expansion B.V. voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Om
dit te kunnen realiseren heeft Expansion B.V. een managementsysteem opgezet, waarin
alle kritische momenten op het gebied van informatiebeveiliging zijn geborgd. De
werking van het informatiebeveiligingsmanagementsysteem kan door onafhankelijke
partijen worden geverifieerd en bevestigd.

2.1.

NEN-ISO 27001:2013

Expansion is NEN-ISO 27001:2013 gecertificeerd. Een belangrijk onderdeel van de
certificering dat onlosmakelijk verbonden is met het ISO-certificaat zelf is de Verklaring
van Toepasselijkheid (VvT). Dit is een document met daarin opgenomen voor elk van de
ongeveer 160 beheersmaatregelen of deze maatregel van toepassing is voor Expansion
of niet. Omdat Expansion ervoor heeft gekozen haar gehele organisatie en
dienstverlening te certificeren en niet alleen delen van de organisatie, zijn bijna alle
maatregelen van toepassing. Naast dit overzicht is ook vermeld met welke procedures
(vastgelegd in het Blue Book, het Expansion ISO Handboek) dit bereikt wordt en er is
ook een overzicht welke maatregelen te maken hebben met welke eisen uit de
ISO27001:2013.

2.2.

ISAE 3402-Type II

Met het verkrijgen van de ISAE 3402 Type II verklaring wil Expansion nog een stap
verder gaan. Deze verklaring toont aan dat Expansion in controle is over de maatregelen
die zij neemt in het kader van de informatiebeveiliging. Expansion maakt hiervoor
aantoonbaar op welke wijze de maatregelen worden ingevuld.
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3.

Product

Alle oplossingen van Expansion zijn gebaseerd op het systeem Xtendis.

Vanzelfsprekend staat ook binnen Xtendis alles in het teken van informatiebeveiliging.
De kernfunctie van Xtendis is het bewaken van de digitale duurzaamheid van
documenten. Digitale duurzaamheid houdt in dat de integriteit en authenticiteit van de
documenten gewaarborgd is. Ook stelt het eisen aan de toekomstvastheid van de
archiveringsoplossing. In de volgende subparagrafen wordt dieper ingegaan op deze
begrippen en worden andere Xtendiskenmerken beschreven op het gebied van
informatiebeveiliging.
3.1.

Integriteit

De integriteit van een document heeft betrekking op de beveiliging van de inhoud.
Xtendis geeft hier als volgt invulling aan:

Alle documenten worden in Xtendis vastgelegd in een niet-manipuleerbaar
bestandsformaat. Binnen Xtendis zijn geen functies beschikbaar om deze
bestanden te wijzigen.
Documenten worden nooit overschreven. Ieder document dat aan Xtendis wordt
aangeboden, wordt als een unieke entiteit beschouwd.
Documenten worden door Xtendis afgeschermd van directe toegang door
gebruikers. Het toevoegen en raadplegen van documenten verloopt altijd via
Xtendis-componenten. Het is dus niet mogelijk om op het niveau van het
besturingssysteem (buiten Xtendis om) bestanden te wisselen. Indien mutaties
plaatsvinden, zullen deze altijd vanuit Xtendis aangestuurd worden. Deze mutaties
zijn binnen Xtendis traceerbaar.

De mate waarin aan deze integriteit wordt voldaan kan in Xtendis worden gecontroleerd
(zie paragraaf Integriteitscontrole).
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3.2.

Authenticiteit

Met authenticiteit wordt de betrouwbaarheid van de originaliteit en de herkomst van een
document bedoeld.

Xtendis wijst aan ieder document dat wordt vastgelegd de volgende onwijzigbare
eigenschappen toe: aanmaakdatum, indexeerdatum, mutatiedatum, eigenaar, bron,
batch_id, document_id, document_guid. Deze eigenschappen stellen de
gebruikersorganisatie in staat om op ieder willekeurig document controles uit te voeren
op de authenticiteit.
3.3.

Autorisaties

Binnen Xtendis kunnen op geavanceerde wijze rechten worden toebedeeld aan
gebruikers en systemen. Rechten kunnen zich op de volgende niveaus bevinden:

Systeem
Archieven
Functies
Zones

Zones zijn onderdelen van archieven die door klanten kunnen worden gedefinieerd. Door
een document in een zone te plaatsen wordt automatisch bepaald welke
gebruikersgroepen rechten hebben (raadplegen, muteren, verwijderen). Ook kan op deze
manier worden bepaald welke systemen documenten uit Xtendis kunnen ophalen. In de
praktijk wordt deze functionaliteit vaak toegepast om te bepalen welke documenten uit
Xtendis op portalen mogen worden getoond en welke juist niet.

Binnen Xtendis wordt door middel van rechten bepaald welke medewerkers documenten
mogen invoeren en/of verwijderen (deels of volledig).

Xtendis kan ten onrechte uitgevoerde verwijderacties binnen 14 dagen herstellen.
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3.4.

Identity Management

Het gebruikersbeheer in Xtendis voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Zo kan de
sterkte van het wachtwoord dat een gebruiker toepast worden afgedwongen. Het
systeem heeft een wachtwoord-vergeten procedure waarmee gebruikers op een veilige
manier een nieuw wachtwoord kunnen kiezen.

Het rechtenbeheer in Xtendis kan worden gekoppeld aan generieke Identity Management
(IdM) oplossingen die binnen organisaties worden gebruikt. Dit kunnen zowel OnPremises (Active Directory (AD))- als Cloud (Office 365, Google, iWelcome, ADFS)oplossingen zijn.

Gebruikers worden vanuit IdM omgevingen automatisch in Xtendis aangemaakt en
mutaties worden automatisch verwerkt. Zo kan centraal beheerd worden welke
medewerkers toegang tot Xtendis krijgen. Indien een medewerker uit dienst gaat, hoeft
dit alleen binnen IdM te worden bijgewerkt, waarna Xtendis voor de betreffende
gebruiker automatisch niet meer toegankelijk zal zijn.
3.5.

2-factor authenticatie

Ondanks dat Xtendis veelal gekoppeld wordt aan Identity-Management-systemen
ondersteunt Xtendis ook 2-factor authenticatie.
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De vereiste voor meervoudige authenticatie kan per
gebruiker ingesteld worden. Hiervoor is in de cockpit een
extra tab toegevoegd bij de Gebruikersinstelling waar deze
functie aangezet kan worden.
Bij het eerste bezoek aan Xtendis krijgt de gebruiker een
QR-code in de Xtendis-Web-Interface te zien. De gebruiker
dient deze QR-code eenmalig met een Authenticator app te
scannen (bijvoorbeeld Google Authenticator).
Deze app genereert periodiek een code die de gebruiker bij
het inloggen dient in te geven als de sessie is verlopen.
De app onthoudt de link met Xtendis, dus het scannen van
de QR-code is alleen de eerste keer nodig.

3.6.

Audit Trail

Met behulp van de Xtendis Audit Trail kunnen alle handelingen binnen het systeem
worden geregistreerd. Zo kan altijd de bron van iedere gegevensmutatie binnen het
systeem achterhaald worden. Op de registraties kunnen rapportages worden gedraaid,
waarbij handelingen op basis van uiteenlopende entiteiten kunnen worden
gepresenteerd. Daarnaast kan bij ieder document een overzicht van geregistreerde
handelingen worden opgevraagd: welke gebruiker heeft welke handeling op welk
moment uitgevoerd?
3.7.

Toekomstvastheid

Om de toekomstvastheid van de documenten te waarborgen wordt binnen Xtendis zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van industriestandaarden. Zowel de documenten als de
metagegevens worden vastgelegd in bestandsformaten die wereldwijd worden toegepast.
Dit betekent dat organisaties die Xtendis gebruiken onafhankelijk zijn van de leverancier
om op lange termijn documenten te kunnen raadplegen en reproduceren. Een ander
voordeel is dat relatief eenvoudig conversies kunnen worden uitgevoerd naar nieuwe
standaarden.
De architectuur van Xtendis zorgt verder voor een onafhankelijkheid van specifieke
opslagmedia. Dit geeft organisaties de garantie dat de documenten ook met toekomstige
opslagtechnieken vastgelegd kunnen worden.
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3.8.

OWASP

Expansion houdt de belangrijkste security risico’s zoals gepubliceerd door het Open Web
Application Security Project (OWASP Top 10 Application Security Risks) nauwlettend in de
gaten en past indien nodig Xtendis hierop aan.
3.9.

Hashing, encryptie en andere toegepaste technieken

In Xtendis worden onderstaande technieken ingezet voor beveiliging. Per techniek wordt
de Xtendis taak genoemd waarin deze wordt toegepast:

Symmetrische encryptie: voor veilige opslag van gegevens in het Xtendis Beheer,
zoals servernamen, gebruikersnamen en wachtwoorden.
Asymmetrische encryptie:
o

o

met authenticatie voor:
▪

Connection strings

▪

Procesconfiguraties

▪

Externe lookup configuraties

▪

AD logon configuraties

▪

Wachtwoord wijzigen

▪

Wachtwoord resetten

met authenticatie met beperkte geldigheid voor:
▪

Aanmelden, door geauthentiseerd onderdeel

▪

Licentie

▪

Wachtwoord vergeten proces

Hashing, wordt toegepast voor wachtwoorden met SALT. Daarnaast worden
Controle Hashes toegepast op de documentbestanden.
Vertragingen: bij meerdere inlogpogingen wordt een vertraging toegepast wat de
kans op hacks verlaagt.

In aanvulling op de encryptie binnen Xtendis, kan ook nog generieke encryptie worden
toegepast. De volumes waarop de documenten worden opgeslagen kunnen worden
gecodeerd door bijvoorbeeld Windows Encrypting File System (EFS). Voor de metadata
(die in een SQL Server database worden vastgelegd) kan SQL Server Total Database
Encryption (TDE) worden toegepast. Beide vormen van encryptie zijn transparant voor
Xtendis.
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3.10. Integriteitscontrole
Met behulp van de toegepaste Controle Hashes op de documentbestanden, kan in Xtendis
pro-actief de integriteit van documenten worden gecontroleerd. Door te kiezen voor de
beheerfuntie Herberekenen Hashes zal Xtendis een overzicht verstrekken van
documenten waarvan de hash niet meer klopt. Voor deze documenten geldt dus dat hun
inhoud op ongeautoriseerde wijze gewijzigd en kunnen vervolgens geanalyseerd worden.
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4.

Infrastructuur

Bij gebruik van de Xtendis Cloud oplossing wordt het systeem vanuit het Expansion
datacenter aangeboden.

Ook hierin worden maximale veiligheidsmaatregelen getroffen.

Expansion heeft een virtueel datacenter binnen twee duurzame, carrier-neutrale
datacenters van de organisatie Previder. Beide datacenters hebben een aantal unieke
eigenschappen, die voor extreme bedrijfszekerheid zorgen. De stroomvoorziening,
koeling en connectivity zijn volledig redundant uitgevoerd. De beveiliging staat op het
hoogste niveau. Previder is ISO 27001, ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd. De opzet
van de Previder datacenters stelt Expansion in staat om Xtendis met de hoogst mogelijke
redundancy aan te bieden.

De locatie van beide fysieke datacenters bevindt zich binnen Nederland.

Back-ups worden ingevuld middels snapshots die iedere dag worden gemaakt en
standaard zeven dagen beschikbaar blijven. De back-ups worden net als de
productieomgevingen verspreid over twee fysiek gescheiden locaties opgeslagen.

Communicatie van en naar de online Xtendis omgeving vindt plaats via beveiligde
protocollen.

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van IP Whitelisting, waarbij de klantomgevingen
alleen benaderd kunnen worden vanaf adressen die door de klant zelf als vertrouwd
worden beschouwd.

Het datacenter van Expansion voldoet zowel fysiek als digitaal aan zeer zware eisen. Dit
blijkt onder andere uit de volgende zaken:
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5.

Zekerstelling en garanties

De veiligheid van de informatie wordt ook bepaald door de mate van de continuïteit.
Hierbij is van belang dat klanten geen afhankelijkheid van Expansion mogen hebben.
Expansion biedt haar klanten hier verschillende voorzieningen voor aan.
5.1.

Escrow

Klanten die Xtendis binnen hun eigen infrastructuur draaien kunnen een escrow
overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst regelt dat een klant automatisch eigenaar
wordt van de broncodes en technische documentatie in het geval Expansion ophoudt te
bestaan. Met deze codes en documentatie kan het beheer en de verdere ontwikkeling
van Xtendis door de klant zelf of door een door de klant aan te wijzen dienstverlener
worden voortgezet.
5.2.

Cloudsecure

Voor afnemers van clouddiensten (Xtendis Online) biedt een escrow overeenkomst
onvoldoende zekerheid omdat het systeem niet beschikbaar is binnen de eigen
infrastructuur.

Om die reden heeft Expansion met een onafhankelijke derde partij (Softcrow) een
bredere regeling opgezet in de vorm van CloudSecure. Deze constructie zorgt er voor dat
indien Expansion BV ophoudt te bestaan, alle benodigde rechten en overeenkomsten
overgaan naar een onafhankelijke stichting (Stichting Xtendis Secure). Het betreft hier
dus niet alleen de rechten op Xtendis, maar bijvoorbeeld ook de overeenkomsten met het
datacenter. Afnemers van Xtendis Online kunnen zich bij deze stichting aansluiten. De
stichting zorgt allereerst voor continuering van de dienstverlening in al haar facetten.
Vervolgens kunnen de leden van de stichting in alle rust een structurele oplossing kiezen.
Dit kan bijvoorbeeld de overdracht zijn van alle data naar aan andere leverancier of de
voortzetting van de dienst waarbij een nieuwe leverancier de ondersteuning en verdere
ontwikkeling verzorgt.
5.3.

Dataportabiliteit

Afnemers van de clouddiensten kunnen te allen tijde exports ontvangen van de
documenten en data die zij met Xtendis Online laten beheren. Het is mogelijk op
voorhand afspraken te maken over het exportformaat en de tariefstelling.

20170901.v03/Algemeen/WV

15

5.4.

Verwerkersovereenkomst

Bij gebruik van Xtendis Online is Expansion verwerker in de zin van de Toepasselijke
Data Protectie Wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens, die per 25 mei 2018 zal
worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijkheden van Expansion en haar klanten (de Verantwoordelijke) worden
vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Expansion heeft hiervoor een standaard
opzet.
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