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Azure Sentinel SIEM

Kom hurtigt i gang
Det er nok hverken viden eller systemer du mangler.
Som ansvarlig for it-sikkerhed er det ofte overblik
og tid – og dermed muligheden for at komme hurtigt
i gang, der er brug for. Ambitionen for denne
Quickguide om Azure Sentinel SIEM samt vores
Kickstart Kit er netop at hjælpe dig med dét.
Din virksomhed bliver angrebet konstant. Azure
Sentinel SIEM hjælper DIG med at opdage truslerne.
Også dem, du ikke har kunne se indtil nu. Det svarer
lidt til at tænde lyset og opdage alt dét, der
gemmer sig i mørket: så vær forberedt på at blive
overrasket.

I denne Quickguide får du:
• En 3-trins guide til at komme hurtigt i gang
• Et tip til at udnytte gratis Microsoft produkter og features
• En Sentinel detekteringsregel lige til at kopiere – uden beregning
• Introduktion til VENZO’s Sentinel Kickstart Kit

Azure Sentinel SIEM

Opdag trusler
du ikke kunne se før
Med Azure Sentinel får du et overblik over alle
de events, der sker i dit IT-miljø – og ser hvor potentielt farlige de er. Det kan være på en server,
mobiltelefon, netværksenhed, dine cloudapplikationer og services, din e-mail gateway –
eller endda data undervejs mellem assets.
Helt åbenlyst værdifuldt.
Men dét, der gør Azure Sentinel SIEM ekstra
stærkt og vigtigt – især for dit security team
– er, at du kan strukturere, evaluere, matche,
berige, analysere og søge på event data på
tværs af alle datakilder. Lynhurtigt.
Tag f.eks. data fra en firewall, berig dem og
sammenlign dem med data fra andre kilder.

Med Azure Sentinel SIEM kan du
også automatisere og opsætte alert
resolution, incident response
actions og routine tasks.

På den måde opdager du afvigelser med
det samme, og kan identificere både
risika-bel adfærd og trusler, som er sluppet
ind i dit IT-system.
Afhængig af jeres specifikke t russelprofil og
de risici, der er relevante at imødegå for din
virksomhed, kan du implementere uses cases,
der afdækker trusler, du ikke kunne se før.
Med Azure Sentinel SIEM kan du også automatisere og opsætte alert resolution, incident response actions og routine tasks (SOAR
features). Det giver dit sikkerhedsteam tid
til dét allervigtigste, nemlig: at begrænse og
reagere på de kritiske trusler, der rammer din
virksomhed.

Eksempel

Silent BEC
Hvad nu, hvis en hacker får adgang til en
brugerkonto, som tilhører en vigtig medarbejder
i økonomiafdelingen?...
... Og, i stedet for at ødelægge noget, blot
stille og roligt læser alle e-mail korrespondancer til medarbejderen – måske i månedsvis –
og indsamlede viden om investeringer og
udestående fakturaer og lignende. Lige indtil
den rette mulighed opstår for at sende en
anmodning om en pengeoverførsel, som ingen vil
undre sig over.
Den type angreb kaldes også “Silent BEC”
(BEC = Business Email Compromise) – og vi
bruger dét som eksempel igennem quickguide for
at forklare hvordan Azure Sentinel SIEM hjælper
dig med at opdage og imødegå den slags angreb.

3-trins Quick Guide til Azure Sentinel SIEM

Kom i gang på
få minutter
Måske har du allerede overvejet SIEM? Og udsat
dét? For det kan være svært at komme i gang.
De fleste SIEM-systemer er dyre at implementere
og komplicerede at drive og administrere.
SIEM er vigtigt. Både af de helt åbenlyse it-sikkerhedsmæssige årsager. Men også på grund af krav og
regulativer f.eks. i forbindelse med at beskytte
per-sondata. Det stigende antal af avancerede og
mål-rettede angreb (Advanced Persistent Threats =
APT) har derfor ført til, at ikke kun større
virksomheder, men også mindre organisationer er
begyndt at bruge et SIEM system for at styrke
deres forsvar.
Og med Azure Sentinel behøver det ikke være
svært, tidskrævende eller dyrt. Helt bogstaveligt
tager det kun nogle få minutter, som du kan se
herunder! Og du bruger i første omgang kun
licenser, som er gratis eller funktionalitet, som du
allerede har adgang til via Microsoft Azure.

Trin 01
Implementering
Bare rolig. Du behøver ikke indkøbe og installere highperformance/high-availability servere og dyre produktlicenser,
siden Azure Sentinel er cloud-baseret og kræver ingen ekstra
licens.
(Valgfrit: Ca. 5 min) – Undersøg om du allerede har en Azure
subscription, hvis ikke, kan du oprette en gratis prøvekonto her.
Ca. 5 min - Log på portal.azure.com med din konto, og opret en
Log Analytics workspace, som skal bruges senere til at indsamle
data, som beskrevet her. Giv din workspace et nemt-genkendeligt
navn, som for eksempel ”ws-sentinel” (ws = workspace).
Ca. 2-3 min – Du skal sikre dig, at din konto har ”Contributor”
rettigheder på din Azure subscription, og søge efter ”Azure
Sentinel” på portal.azure.com. Klik på ”Azure Sentinel” og klik ”Add”.
Så kan du vælge din workspace, som du har oprettet tidligere.
Dit Sentinel SIEM-system er nu klar til at kunne indsamle data!

Trin 02
Dataindsamling
Vi anbefaler at starte med gratis logkilder. Det giver
dig mulighed for at teste Sentinel, uden at skulle
betale noget med det samme.
Tip:
Hvis du bruger Microsoft sikkerhedsprodukter, såsom
bl.a. ”Cloud App Security”, ”Defender for Endpoints”
(tidligere kaldt ”Defender ATP”), eller ”Defender for
Office” (tidligere kaldt ”Office ATP”) – eller hvis du
bruger Office 365 (for eksempel Sharepoint, Teams,
OneDrive), findes der en masse datakilder som du
kan bruge gratis.
(Læs mere her under ”Frequently asked questions”)
De fleste datakilder kan du slå til med 3-4 kliks.
Log på portal.azure.com, og søg efter ”Azure Sentinel”
og klik på det. Klik på din workspace. Klik på ”Data
connectors”. Søg efter en datakilde-integration (”data
connector”), som for eksempel ”Office 365”. Klik på
den ønskede connector, og klik ”Open connector
page”. Følg anvisningerne på siden for at slå din
ønskede datakilde til. Du ville kunne se data komme
ind i tabellerne under ”Logs” i din Azure Sentinel
workspace.

Eksempel

Silent BEC
Dataindsamling
Det er vigtigt at overveje, hvilken
Use
case eksempel:

data du har

brug for. Det er afhængigt af, hvilke trusler du
gerne vil opdage i dit miljø. Vi bruger truslen
”Silent Business Email Compromise” som eksempel.
For at kunne opdage denne trussel, har du brug
for data fra din e-mail-gateway – og muligvis
også sign-in data for at opdage hvordan en konto
oprindelig blev kompromitteret.
I vores eksempel bruger virksomheden Outlook
og har Defender for Office implementeret som
sikkerhedsløsning. I det tilfælde vil vi anbefale
at slå følgende Data Connectors til i Sentinel:
”Office 365” (giver os bl.a. adgang til metadata
fra Outlook) og ”Defender for Office” (giver
os synlighed i email events og emails, der blev
detekteret som ondsindet). Data fra Office 365 og
Defender for Office 365 er gratis.
Valgfrit: Hvis du vil have indsigt i den
oprindelige kompromittering af en konto, kan vi
anbefale at slå ”Azure Active Directory” (Signin logs) connectoren til. Azure Active Directory
connector data bliver beregnet pr. indsamlet GB
pr. dag (ca. 0,0002 GB pr. bruger konto pr. dag).
Se priser pr. GB pr. dag her.

Trin 03
Opret detekteringsregler
Detekteringsregler i Sentinel bliver skrevet
i et sprog, der hedder ”Kusto Query Language” (KQL). Sproget ligner meget SQL eller
søgesprog fra andre SIEM-løsninger. Du kan
lære sproget ved hjælp af gratis online guides
og tutorials, bl.a. her.
Der findes en masse god inspiration og templates til regler i Sentinel, som kan nemt slås
til. Bl.a. hvis du klikker på ”Analytics” og derefter på ”Rule templates” i Azure Sentinel, kan du
finde færdig-fabrikerede detekteringsregler.
Læs mere her.
Du kan også finde gode søgeforespørgsler til
at analysere din data og finde usædvanlige

events under ”Hunting” i Azure Sentinel. Der
har du også mulighed for at filtrere, og finde
kun søgninger for de datakilder, som du har
adgang til.
Du kan oprette en ny regel ved at gå til ”Analytics” og klikke på ”Create” -> ”Scheduled
query rule” i Azure Sentinel. Du kan vælge et
navn, mappe din regel til MITRE-ATT&CK-rammeværket, og konfigurere hvor ofte din regel
skal køre.
Du har også mulighed for at køre automatiske
aktioner, når din regel opdager en trussel. Du
kan læse mere om oprettelse af regler her.

Eksempel

Silent BEC
Opret detekteringsregler
I en Silent BEC angreb, har en angriber fået
adgang til en mailkonto i jeres organisation og
har konfigureret videresendelse af mails til
en ekstern mailboks for at kunne følge med i
korrespondancen.
Der er mange forskellige muligheder for at opdage
om en konto bliver kompromitteret, bl.a. med at
sørge for succesfulde brute-force angreb imod en
konto i Azure Active Directory Sign-in logs.
En anden god detekteringsregel, som bruger
gratis logkilder, finder aktiviteter hvor
videresendelsesregler blev konfigureret på en
mailboks. Man kan også berige sit data set med
andre gratis datakilder fra internettet.
I følgende eksempel viser og forklarer vi en
detekteringsregel, som er skrevet i ”Kusto Query
Language” (sproget, der bruges i Azure Sentinel).
Hvis du vil bruge reglen i din Azure Sentinel, kan
du bare kopiere den i query-feltet under ”Logs”,
udskifte virksomhedsdomænerne i ”DomainWhitelist”
med dine egne domæner, og så klik på ”Create” og
vælg ”Scheduled query rule” Læs mere her.

Bemærk, at nedestående regel
opdager når nogen har konfigureret
en Outlook-indbakke til at
videresende mails til en ekstern
mailadresse. Der findes to andre
muligheder (næsten identiske
med nedenstående eksmepel)
for at konfigurere videresendelse
af mails, som er ikke dækket af
nedenstående detektionsregel:

01

02

En admin kan oprette en såkaldt
”transport rule” direkte på en
mailboks for at videresende
mails. Disse regel kan du finde i
OfficeActivity-tabellen vil at søger
efter ”Operation” med navnet
“New-TransportRule” eller ”SetTransportRule”.

Man have videresendelsesregler
konfigureret ved at bruge en
delegeret adgang. Det ville ske
direkte på mailboksen. For at
kunne finde disse ændringer, skal
man søge efter en ”Operation”
med navnet ”Set-Mailbox” og finde
alle aktiviteter, der indeholder
”ForwardingSmtpAddress” eller
”ForwardingAddress”.

Gratis detekteringsregel

Silent BEC regel i Kusto
Se en detaljeret forklaring på næste side

// Detect forwarding rule setup on inbox to forward emails to external mail account
// *************************************************
// Step 1: Getting additional data for enrichment
let GeolocationData = external_data(Network:string,GeonameId:long, ContinentCode:string, ContinentName:string,
CountryCode:string, CountryName:string, IsAnonymousProxy:bool, IsSatelliteProvider:bool)
["https://raw.githubusercontent.com/datasets/geoip2-ipv4/master/data/geoip2-ipv4.csv"];
//*************************************************
// Step 2: Defining forwarding rule names for lookup
let RuleTypes = dynamic([ "ForwardTo" , "ForwardAsAttachmentTo", "RedirectTo", "DeliverToMailboxAndForward"]);
//*************************************************
// Step 3: Whitelist (internal) company domain names
let DomainWhitelist = dynamic(["insert_your_company_domain_here.com","add_ your_other_domains_here.dk"]);
//*************************************************
// Step 4: Whitelist (internal) company domain names
OfficeActivity
| where Operation in ("New-InboxRule", "Set-InboxRule")
| extend Parsed = parse_json(Parameters)
| where Parsed has_any(RuleTypes)
//*************************************************
// Step 5: Enrich with geolocation and apply optional country code blacklist
| evaluate ipv4_lookup(GeolocationData, ClientIP, Network, return_unmatched = true)
//| where CountryCode in("RU","SE","US")//Optional blacklist
//*************************************************
// Step 6: Parse out forwarding destination, port, and IP metadata from additional parameters
| extend ForwardDestination = case(
Parsed[0].Name in(RuleTypes) and isnotempty(Parsed[0].Value), Parsed[0].Value
,Parsed[2].Name in(RuleTypes) and isnotempty(Parsed[2].Value), Parsed[2].Value
,Parsed[3].Name in(RuleTypes) and isnotempty(Parsed[3].Value), Parsed[3].Value, "")
| extend RuleName = case(
Parsed[3].Name == "Name" and isnotempty(Parsed[3].Value), Parsed[3].Value
,Parsed[4].Name == "Name" and isnotempty(Parsed[4].Value), Parsed[4].Value, "")
| parse kind=regex ClientIP with "[[]" IPAddress1 "]:" Port1
| parse kind=regex ClientIP with IPAddress2 "[:|-]" Port2
| extend IPAddress = iif(isnotempty(IPAddress1), IPAddress1, IPAddress2)
| extend Port = iif(isnotempty(Port1), Port1, Port2)
| extend ForwardDestination = split(ForwardDestination,";")
| mv-expand ForwardDestination to typeof(string)
//*************************************************
// Step 7: Exclude whitelisted company domain names and summarize all data by unique forwarding destination
// (with the latest event when an inbox rule was created or updated)
| where not(ForwardDestination has_any(DomainWhitelist)) // Exclude company domains
| summarize TimeGenerated = arg_max(TimeGenerated, *) by ForwardDestination

Gratis detekteringsregel

Silent BEC regel i Kusto
Se og kopier koden på forrige side
Step 1
Først henter vi data fra en gratis datakilde på
github for at kunne berige vores data med
informationen om hvilket land en kilde-IP kommer
fra. Vi gemmer dataet i tabellen ”GeolocationData”.
OBS: Ved brug af eksterne datakilder skal du
sikre, at kilden er aktiv og opdateret. Vi bruger
kun data som berigende information og ikke som
udgangspunkt for vores detekteringsregel, da der
kunne opstå falske positiver, hvis datakilden ikke
er opdateret.
Step 2
Derefter definerer vi to lister: En liste indeholder de
regler, som vi vil kigge på, og hedder ”RuleTypes”.
Step 3
Den anden liste, ”DomainWhitelist”, som vi
opretter, indeholder de e-maildomæner, som vores
virksomhed ejer. Det gør vi for at kunne ekskludere
interne adresser senere, og dermed kun generere
en alarm, hvis nogen videresender mails til
eksterne adresser.
Step 4
Vi tager data fra Office 365, som ligger i
tabellen ”OfficeActivity”, og filtrerer kun for
de aktiviteter, hvor en bruger har oprettet en
videresendelsesregel på en Outlook-indbakke.
Desuden behandler vi supplerende metadata
i json-format (fra kolonnen ”Parameters”), og
gemmer det i en ny kolonne ”Parsed”.

Step 5
Nu tilføjer vi den tidligere hentede geolokationsdata til vores data om indbakkeregelkonfigurering.
Valgfrit: Hvis man gerne vi lave en mere specifik
detektionsregel, kan man tilføje en ”blacklist”
for bestemte lande, og kun generere en alarm
hvis nogen har logget på fra et bestemt land og
konfigureret en videresendelsesregel. I vores kode
er det udkommenteret (med ”//”), siden vi gerne vi
lave en lidt bredere regel.
Step 6
I dette trin behandler vi vores supplerende
data fra kolonnen ”Parsed” for at udtrække
videresendelsesdestinationen, titlen på
videresendelsesreglen og port for de
regelkonfigureringsaktiviteter, der matcher
vores definerede regeltyper (RuleTypes).
Desuden deler vi vores data op i flere rækker,
hvis en videresendelsesregel sender mailene
til flere forskellige adresser. Med funktionen
”split” sikrer vi, at vi har en datarække per
videresendelsesdestination.
Step 7
Til sidst ekskluderer vi alle videresendelses-
destinationer, som indeholder vores virksom
hedsdomæne (interne videresendelser).
Derefter opsummerer vi alt data efter
videresendelsesdestinationen (med den seneste
tid, hvor en regelkonfigurering blev fortaget), for at
genere en datarække per destinationsmailadresse.

Få et Kickstart Kit
(hurtigt og nemt)

Vil du hurtigt i gang med Azure Sentinel, konfigu
rering af dataindsamling og opsætning af detekteringsregler, der passer til din virksomhed’s trusselbillede, så kunne VENZO’s Sentinel Kickstart
Kit være noget for dig.
Vores Kickstart Kit indeholder:
• V
 i konfigurerer dataindsamling af gratis log
kilder (og valgfrit ekstra logkilder, efter jeres
ønsker) i Azure Sentinel
• VENZO’s sikkerhedsspecialister analyserer
jeres data og trusselsprofil, og implementerer
detekteringsregler, der passer til jeres organisation
• 
Vi giver gode råd og anbefalinger til jeres
SIEM-roadmap, og hjælper jer med at priori
tere datakilder (logindsamling) i jeres organisation
• Du får en valgfri workshop med vores specialister – valg fra temaer såsom ”Sikkerhedshændelseshåndtering i Azure Sentinel”, ”Threat
Hunting i Azure Sentinel”, ”Konfigurering af
Sentinel, logindsamling og drift af log agenter

Vi går så meget i dybden,
som du ønsker det – og
workshoppen tilpasses
til jeres behov og de
deltagere, som du vælger.

Kontakt os

Læs mere

