
Automate Security.
Get proactive.



Een korte introductie
                            Wie is:                                                               Wie is:

Patchman

● Security oplossing voor (hosted) 
webapplicaties

● 2011 eerste prototype geboren bij 
Nederlandse webhost

● 2014 opgericht als Patchman B.V.
● 2017 krachten gebundeld met 

SiteLock
● 2018 Patchman telt 400+ hosting 

partners, beveiligt 7.5 miljoen 
websites op >9000 servers.

Bart Mekkes

● Business development executive & 
product specialist

● Actief in hosting sinds ± 2010
● Technische roots: Tier 3 support, 

sysops & product
● Sinds 2016 formeel onderdeel van 

Patchman
● Ondersteun partners en 

grootschalige deployments



Waarom ben ik hier?
    

RealHosting & Patchman

RealHosting heeft eerder dit jaar Patchman geïntegreerd op zowel reguliere 
hostingpakketten als Private cloud. 

RealHosting kiest hiermee voor een duurzame en klantgerichte investering in de 
proactieve beveiliging van haar hosting en clouddiensten.

(en dit biedt mij de kans hier te zijn)



Waarom ontstond 
Patchman?



De vervelende waarheid 

ABUSE KOST VEEL GELD 
EN TIJD

DE HELFT VAN ALLE 
SITES IS KWETSBAAR

ÉÉN OP DE DRIE
KLANTEN VERHUIST

Iedere maand wordt 1-5% van 
gehoste websites gehackt. 
Ieder incident kost tijd en 
middelen om op te lossen, 

gaat ten koste van de 
klantrelatie.

52,7% van alle websites 
gebruikt een CMS, waarvan 

gemiddeld 80% verouderd is. 
Dat maakt ± 46% van de 

gemiddelde hosting klanten 
kwetsbaar.

 

Volgens onderzoek 
(StopBadware, Commtouch) is 

een hack de voornaamste 
reden achter Churn. 28% van 
hosting klanten kiest voor een 

andere provider.



Pijn aan beide kanten

Hosting provider / partner

● Afhankelijk van de 
eindgebruiker voor security

● Moet vaak noodgedwongen 
klanten 'criminaliseren' ten 
koste van de relatie

● Veroorzaakt veel werk in 
meerdere lagen; abuse, 
support, systeembeheer

Eindgebruiker / site owner

● Draagt verantwoordelijkheid, 
maar vaak zonder nodige 
expertise

● Voelt zich slachtoffer, maar 
wordt ook vaak verwacht voor 
een oplossing te zorgen

● Krijgt een negatieve associatie 
met het hosting product 



Enter Patchman:
Door Automatisch Patches toe te passen om beveiligings-

lekken te dichten, maakt Patchman een verouderde WordPress, 
Drupal, Joomla, WooCommerce, Magento of Prestashop applicatie 

net zo veilig als de laatste release.

Daarnaast wordt op basis van een uitgebreide malware database ook 

malware gedetecteerd en in quarantaine geplaatst.



Patches vs traditionele updates

Patch

● Richt zich alleen op security 
vulnerabilities

● Verandert niets aan 
functionaliteit of 
dependencies

● Verandert de applicatie versie 
niet, compatibel met latere 
update

● Veilig te automatiseren

Update

● Update de applicatie, 
verandert functionaliteit en 
hoogt de versie op.

● Breekt vaak 
plugin/theme/extensie 
dependencies

● In de meeste gevallen niet 
veilig te automatiseren



Waarom (deze) CMS applicaties?
Meest voorkomende aanvalshoek & breedste toepasbaarheid

Traditioneel CMS, wereldwijd
• WordPress: 31,7% van alle websites; CMS marktaandeel van 60,1%
• Joomla: 3.1% van alle websites; CMS marktaandeel van 5.9%
• Drupal: 2.0 % van alle websites; CMS marktaandeel van 3.8%

(Self-hosted) Ecommerce in Nederland

• Magento: Ecommerce marktaandeel van 15,47%
• WooCommerce: Ecommerce marktaandeel van 11,41% 
• PrestaShop: Ecommerce marktaandeel van 4,23%



Onder de motorkap
Patchman bestaat uit:

De Patchman Agent

Eenvoudig te installeren software die lokaal op het hosting platform draait als 
daemon en fungeert als de ogen en handen van Patchman. De agent is 
verantwoordelijk voor: periodieke of handmatige scans, malware detectie en 
removal, en uiteraard Patches.

De Patchman Portal

De centrale Cloud-based interface die de mogelijkheid biedt om resultaten in te 
zien, en Patchman te beheren en configureren.



Onder de motorkap



Een flexibele oplossing
'Policies' bieden volledige controle over hoe Patchman detecties afhandelt

• Patch een kwetsbaar bestand direct bij detectie, of na een wachttijd. 
• Configureer of eindgebruikers/resellers ingelicht worden, welke notificaties ze 

ontvangen, en wanneer. 
• 'Customize' email notificatie templates en content—gebruik vertrouwde logo's en 

branding. 
• Kies of je eindgebruikers toegang tot het Patchman Portal wilt geven vanuit het 

eigen control panel account, waar ze zelf detecties kunnen inzien en bepaalde taken 
kunnen uitvoeren. 

Tip: Het is mogelijk meerdere policies te maken en toe te kennen per server(-group), of 
zelfs per user.
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But wait; there's more
Patchman biedt ook: Webapplicatie detectie en Malware quarantaine

• Patchman detecteert 42 (CMS) webapplicaties, inclusief versie/branch en 
installatie-pad

• Vind verouderde software, de bijbehorende gebruikers, of benut de bredere 
statistieken als onderbouwing voor nieuwe strategieën. 

• Patchman detecteert malware op basis van een uitgebreide Malware-database met 
beschikking over miljoenen signatures uit verscheidene bronnen.

• Gevonden malware wordt bij detectie direct in quarantaine geplaatst (afhankelijk 
van Policy), maar kan bij twijfel altijd teruggezet worden.
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In de praktijk:

Wat heb ik eraan?



Patchman in meerdere lagen

Krijg inzicht en overzicht Voorkomen > genezen Informeer en onderwijs

Detecteert automatisch 
applicatieversies,  

kwetsbaarheden en malware, 
over de breedte van een geheel 

hosting platform

Door het 'point of entry' van 
potentiële hacks aan te pakken 
bestrijdt Patchman de oorzaak 
van het probleem, niet enkel de 

symptomen.

Informeer klanten, geef tips en 
voorlichting over security best 
practises, en benut een uniek  

gericht kanaal voor verdere 
dienstverlening



Flip het script
Voorkom abuse met brede doch menselijke automatisering

• Wacht niet op de hack: benader klanten op een positieve, proactieve manier
• Toon betrokkenheid: "We hebben deze beveiligingslekken voor je opgelost."
• Licht voor op het gebied van security en de beste update-gewoontes.
• Houd klanten op de hoogte, gelukkig, en voorkom klantverloop.
• Bied mogelijkheden: Gebruik bijvoorbeeld Patchman's automatische 

notificaties om gericht aanvullende dienstverlening aan te bieden. 

Maak van security een samenwerking, maar bescherm tegelijkertijd jezelf en jouw 
servers tegen abuse en de afhankelijkheid van eindgebruikers.



Hoe krijg ik het?

Je hebt het al!
(en dat is best wel heel erg gaaf)



Vragen?
Dit is het moment!

(… maar later mag ook)


