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VIDEO 

 

Link: https://youtu.be/kitd64dxMPg  

https://youtu.be/kitd64dxMPg?fbclid=IwAR18yz1doJRABUxvK_pWmygVvyWCvSt9j7WOLGI68VLL-68oYAFIldL861k
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1 INLEDING 

 

Op vraag van Aperture Laboratories heb ik een proof-of-concept uitgewerkt van 

een secure AGDLP & GPO opstellingen in hun nieuwe Active Directory. Bij deze 

opstelling heb ik rekening gehouden met de rollen en divisies binnen het bedrijf. 

Ik heb ook rekening gehouden met hun extra eisen en security eisen. 

De documentatie is geschreven in de vorm van een handleiding. Door de 

stappen te volgen wordt het gewenste resultaat bereikt. 

Op de eerste pagina vind u een video waarin de hele opstelling wordt 

gepresenteerd. 
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2 VOORBEREIDING  

 

2.1 Server 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, heb ik voorbereidend werk 

gedaan. In eerste instantie heb ik de Windows server 2019 gedownload. Ik 

maak daarbij gebruik van mogelijkheid om deze 180 dagen gratis te gebruiken.  

• Open de Virtual box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb de netwerkinstellingen tussen de twee virtual boxen op elkaar 

afgestemd. Ik ga gebruik maken van een intern netwerk en ik heb gekozen voor 

de naam ‘to internet’.
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2.2 Personeelsbestand in Excel 

Ik heb de personeelsleden van Aperture ingegeven in een Excel bestand.  

In de eerste rij heb ik de titels ingegeven: First Name, Last Name, Name, Job 

Title, Division, Function en de kolom Organizational Unit.  

Job Title is de functie die de persoon heeft. Division is de afdeling waarin de 

persoon werkt dus dat zijn Skin en face care division, Cosmetic division en 

Personal care division. Function is de subafdeling waarin de persoon werkt. Dit 

kunnen sales, marketing, management en customer service zijn. De laatste 

kolom kan ik pas invullen zodra ik OU’s heb aangemaakt in de Active Directory. 

Verder heb ik alle gegevens overgenomen van de organisatiestructuur van de 

opdracht.  

Voorlopig sla ik het bestand op als een Excel bestand. 
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3 CONFIGURATIE WINDOWS COMPUTER 

EN SERVER 

3.1 Virtuele computer 

3.1.1 Ip en ping server 

 

3.1.2 Login administrator 
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3.2 Server 

3.2.1 Ip and ping computer 

 

3.2.2 Login administrator server 
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4 OU 

Ik heb me gebaseerde op het organigram om een logische indeling te krijgen 

van de Organizational Units (OU). Een OU is een container in het Active 

Directory-domein die verschillende objecten kan bevatten zoals andere 

containers, groepen, gebruikers- en computeraccounts. Een OU kan makkelijk 

gekoppeld worden aan GPO’s en er kunnen ook koppelen en machtigingen 

toegewezen worden aan groepen of gebruikers.  

4.1 OU’s aanmaken 

• Open de Active Directory. 

• Kies voor Tools / Acitve 

Directory Users en Computers. 

 

• Maak nieuwe OU’s aan vanuit 

het domein dat je aangemaakt 

hebt. In mijn geval vertrek ik 

vanuit berkmans.local, klik 

rechts en kies voor new en 

operationals unit. Maak 

‘Aperture’ aan. OpApterture klik 

je opnieuw rechts en kies voor 

new en operationals unit. Maak 

nu CEO en op dezelfde manier 

Cosmetics_division, 

Personal_care_division en 

Skin_and_face_care_division. 

• Vanuit Cosmetics_division maak 

je vier OU’s aan namelijk 

Customter_Service, Manager, 

Marketing en Sales. 

• Doe hetzelfde voor de twee 

andere afdelingen. 

 

 

 

Nu zijn de OU’s van de onderneming 

Aperture Laboratories aangemaakt. In volgende stappen worden er Group 

policies aan gekoppeld. 
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4.2 Aanpassen Personeelsbestand 

• Je klikt op de OU CEO rechts en kiest voor Properties. Je kopieert het pad 

uit dit dialoogvenster en plakt het in de kolom Organizational Unit. Doe 

dit voor alle OU’s en plak bij het desbetreffende personeelslid. 

• Activeer de advanced features via het menu View / Advanced Features  

 

• Kopieer de distinguished name en plak in het Excel bestand in de kolom 

Organizational Unit. 

 

• Sla het personeeslbestand op als csv door te kiezen voor Bestand / 

Opslaan als. Kies voor opslaan als CSV UTF-8 (door komma’s 

gescheiden) 
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Het resultaat ziet er als volgt uit. 
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4.3 Code in PowerShell 

In PowerShell wordt de code gemaakt om gebruikers aan te maken en de juiste 

gebruiker in de correct OU te plaatsen.  

Geef onderstaande code in in PowerShell. Deze code dient om nieuwe 

gebruikers aan te maken van de mensen in het personeelsbestand, de gegevens 

van het csv bestand in te vullen in de juiste velden van de nieuwe gebruikers en 

elke personeelslid in de juiste OU te plaatsen. 

• Geef eerst het echo commando in om te controleren of de juiste 

gegevens ingevuld worden door te printen. 

 

In onderstaand schermafdruk worden de nieuwe gebruikers aangemaakt en in 

de juiste OU geplaatst. 
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Er wordt bij elke gebruiker een wachtwoord toe

gekend.  

 

Als wachtwoord koos ik Tristan1. Er wordt ingesteld dat het wachtwoord moet 

gewijzigd worden indien de gebruiker voor de eerste keer aanmeldt. 

 

 

 

Besluit 

Door het CSV bestand in te laden, heb ik het juiste personeelslid in de juiste OU 

geplaatst. 
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5 ADGLP  

 

AGDLP is een afkorting voor Accounts, Global Group, Domain Local Group en 

Permissions. 

 Het is een strategie gebaseerd op rollen en het doel is om flexibel te werken 

door groepen te gebruiken.    

Het idee is als volgt Accounts zitten in Global Groups, deze zitten dan weer in 

Domain Local Groups. Op de Domain Local Groups worden Permissies 

toegepast. 

Ik heb deze techniek toegepast om de mensen van sales read/write access te 

geven op de shared folder INVOICES. Deze techniek gebruikte ik ook om het 

management read access te geven tot INVOICES. 

Bij de mensen van Marketing moeten het programma NodeJS geïnstalleerd 

worden. Ik maak hiervoor de shared map MSI op de C-schijf en geef de juiste 

permissies. 

Ik maak ook de gedeelde map Wallpaper op de C-schijf en geef de juiste permissies. 

 

Stappen 

• Maak de gobal groups Sales, Marketing en Management aan door in Active 

Directorie rechts te klikken op users en te kiezen voor new / group. 
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• Kies bij General voor Global en security. 

 
• Voeg Members toe op het tabblad members door add te klikken. 

 

• Maak de groepen RW_acces_to_Invoices, read_acces_invoice en de group 

install_nodejs aan.  

• Deze hebben als group scope Domain Local en group type Security. 

• Als members heeft read_acces_invoice management en 

RW_acces_to_Invoices heeft sales als member. 

• De group install_nodejs heeft de group marketing als member. 
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• Daarna stel je de permissies in per shared folder.  

• Open de verkenner, maak de map invoices aan en klik rechts op deze 

map. Kies voor de properties en ga naar het tabblad share. Klik op de 

knop Share en voeg de group read_acces_invoices toe via add. De 

permissies read voor read_acces_invoices. Voor RW_Acces_to_invoices 

hebben read en write rechten.   
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In onderstaande schermafbeelding zie je de permissies voor de verschillende 

groepen voor de gedeelde map Invoices. 
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Maak de map MSI aan in de verkenner en plaats hierin het installatiebestand 

van NodeJS. Het is een MSI-bestand. Maak van deze map een shared map 

met onderstaande instellingen. 

In onderstaande schermafbeelding zie je de permissies voor de verschillende 

groepen voor de gedeelde map MSI. 
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Maak de share folder WallPaper aan op de C-schijf. Plaats hierin het rode 

bureaublad met als naam red.jpeg en het blauwe met als naam blue.jpeg.  

In onderstaande schermafbeelding zie je de permissies voor de verschillende 

groepen voor de gedeelde map WallPaper. 
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6 GPO 

 

Ik gebruikte groep policies om een rood bureaublad in te stellen bij de mensen 

van de Cosmetic divisie en een blauw bureaublad voor de andere gebruikers. 

Bij de mensen van Marketing moeten het programma JodeJS geïnstalleerd 

worden. Hiervoor gebruik ik ook een GPO en ook ADGLP. 

• Open Active Directory 

• Kies voor Tools / Group Policy Management 

 

  



23 

  

Klik rechts op Aperture en kies voor New / Group Policy. 

 

• Ga naar de properties en kies voor User configuration / Policies / 

Adminstrative Template / Desktop / desktop wallpaper. Vul het pad in en 

de naam van het bestand bij wallpaper name. 

• Kies bij style voor Fill. 
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Om het programma NodeJs te installeren voor de mensen van marketing stel je 

volgende policy in. 

Maak een nieuwe group policy aan. 

• Ga naar de properties en kies voor User configuration / Policies / 

Software installation. Browse naar het NodeJS msi bestand. 
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• Ga naar de properties en stel onderstaande in. 
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7 TESTEN 

 

De zaken die ik instelde, test ik in deze fase.  

Onderstaand zaken heb ik ingesteld.  

Iedereen moet het bijgeleverde bedrijfsbureaublad krijgen. Rood voor de 

Cosmetics divisie en Blauw voor de anderen.  

Alle mensen van Marketing moeten NodeJS krijgen geïnstalleerd.  

Alle mensen van Sales moeten read/write access krijgen op een shared folder 

genaamd ‘Invoices’ hoger management (General managers & CEO) moet read 

access krijgen op deze folder. 

Ik log aan als één van personeelsleden en controleer of de alles naar behoren 

werkt. 

7.1 Aperture laboratotires 
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7.2 Anna Yost 

Allereerst log ik aan als Anna Yost. 

Ze is de salesmanager bij de afdeling cosmetics. Ze moet een rode achtergrond 

en ze kan in de map INVOICES een map aanmaken en een bestand. Node.js 

mag niet geïnstalleerd zijn want ze werkt niet bij marketing. 

7.2.1 Ingelogd achtergrond kleur 
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7.2.2 Read & write toestemming map invoices 
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7.2.3 Geen nodeJS  
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7.3 Brigitta Rosoni  

Vervolgens meld ik aan als Brigitta Rosini.  

Ze is CEO dus zij moet kunnen lezen in de map invoices. 

Ze moet een blauwe achtergrond hebben en geen nodeJS. 

7.3.1 Achtergrond kleur blauw 

 

 

7.3.2 Read  toestemming map invoices 
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7.3.3 Geen write toestemming map invoices 

 

]   

 

7.3.4 Geen nodeJS 
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7.1 Bernelle Cupley  

Bernelle werkt bij de personal care divisie. Ze moet dus een blauwe achtergrond 

hebben en zou nodejs geïnstalleerd moeten hebben. Ze mag geen toegang 

hebben tot de map INVOICES. 

7.1.1 Ingelogd achtergrond kleur 

 

7.1.2 Geen toestemming map invoices 
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7.1.3 NodeJS 
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8 SECURITY 

 

Ik heb de Edge Security Templates gedownload en uitgepakt. Ik heb een GPO 

aangemaakt met deze templates. Er zijn een honderdtal verschillende manieren 

om browsersecurity toe te passen. 

• Gebruik onderstaande link om de templates te downloaden. 

https://docs.microsoft.com/nl-NL/troubleshoot/windows-client/group-

policy/create-and-manage-central-store 

• Maak een GPO aan 

• Ga naar de properties en kies voor Computer configuration / 

Adminstrative Template / Classic Adminstrative Template / Micrososft 

Edge. 

• Browse naar het bestand msedge. 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/nl-NL/troubleshoot/windows-client/group-policy/create-and-manage-central-store
https://docs.microsoft.com/nl-NL/troubleshoot/windows-client/group-policy/create-and-manage-central-store
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9 BESLUIT  

 

Ik ben blij dat ik gekozen heb voor Case Study 2. Alhoewel het een heel 

uitdagend en tijdroven project was, ben ik tevreden over het resultaat. Ik heb 

veel bijgeleerd over Active Directory en PowerShell. Dankzij deze opdracht heb 

ik OU’s, ADGLP en GPO’s in praktijk kunnen toepassen. 

Ik heb zowel een handleiding als een video van 10 minuten gemaakt over het 

proof-of-concept van de onderneming Aperture. Alle eisen en voorwaarden zijn 

in dit project verwerkt. 

Dankzij het lesmateriaal en Youtube filmpjes heb ik mijn kennis over de 

verschillende topics uitgediept. Door de leerstof in de praktijk toe passen, heb ik 

veel inzichten verworven die ik nooit uit de boeken had kunnen halen.  

 

  


