הדור הבא לאבטחה באינטרנט
תקן  PCIשמספק לך אבטחה שמפתח הצפנה ) (SSLלא מסוגל !
בעוד שמפתח הצפנת נתונים  SSLמספק פתרון חשוב למערך האבטחה,
אנו נגן עליך מהשיטות בהם נוהגים האקרים להשתמש ,על מנת לגנוב את
פרטי כרטיס האשראי של לקוחותיך – אפילו אתרים העושים שימוש
במפתח  SSLלא מסוגלים לכך
כמעט כל אתר שנפרץ ,הוביל לגנבת פרטי האשראי של
הלקוחות ,למרות שעשה שימוש במפתח .SSL
למפתח הצפנה אין קשר לאבטחת האתר או
התגוננות מפני האקרים
שימוש במפתח  SSLמספק אבטחה הדומה למצב בו תינתן הגנה לפקיד הבנק כאשר דלת הכספת פתוחה
לרווחה .סוחרים סומכים על מפתח  SSLכאשר במציאות הוא אינו מספק את רמת האבטחה שלה הם מצפים
או בטוחים שקיימת באתר המסחר.

מה הוא תקן ? PCI

כיצד משיגים תקן ? PCI

חברות האשראי דורשות מאתרי המסחר
האלקטרוני ,ומערכות סליקת תשלומים באינטרנט,
עמידה בתקן  PCIהבינלאומי ) Payment Card
 .(Industryדרישות ה PCI-הינם עמידה בתקנים
קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע.
לנהלים ישנם השלכות מערכתיות וטכנולוגיות וכן
השלכות ארגוניות וסדרי עבודה.

אישור  PCIמושג על ידי מעבר של בדיקה עצמית של
המערכות וכן ביקורות אבטחה קפדניות ברשת .את
בדיקות האבטחה מרכיבים סריקת פורטים דינאמית,
בדיקת פגיעות שירותי רשת ברמת הפורט ובדיקת
פגיעות אפליקציות רשת .הטכנולוגיה מבוססת על
המערכות של חברת  McAfee Secureהמתמחה
בסריקות אבטחה ובהנפקת תעודות PCI Compliance
המעידות על ישום נוהלי אבטחת מידע.

לביקורת הגוברת הן על הסוחרים והן על חברות
האשראי על פגיעותן של מערכות המסחר
האלקטרוני לפרצות וגניבת פרטי כרטיסי אשראי,
תגרום החדרת ה PCI-לעליה משמעותית ברמת
האבטחה ותעזור להגביר את האמון של משתמשי
האינטרנט בשימוש בכרטיסי אשראי.
 חברה לתוכנית ההסמכהTRANZILA
המובילה בעולם ומונתה כנציגתה הבלעדית בארץ
של  McAfee Secureלתוכנית:
Certified PCI Compliance TM

 McAfee Secureמבצעת מיליוני בדיקות אבטחה יומיות
בלמעלה מ 100,000 -אתרי אינטרנט .הבדיקות חושפות
חולשות ופגיעויות באתרים ומערכות מסחר אלקטרוני
ומעניקה " " Return On Investmentשהוכח מחקרית
בעשרות מחקרים שונים.

www.tranzila.com/pci
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