Vynamic Security Suite Набір Програмного Забезпечення
для Вашого бізнесу

VYNAMIC SECURITY SUITE

ВИКЛИК БЕЗПЕЦІ

Злом
Способи злому показали найбільше зростання серед логічних загроз
Джерело: VERIZON 2014 Data Breach Investigation Report

Пограбування банкоматів
«Джекпот» та інші схеми шахрайства в
банківській сфері дуже швидко зростають.

Нещодавно банк у Тайвані втратив 2 млн. доларів США у
зв’язку з пограбуванням банкомату. Гроші були вкрадені з 34
банкоматів у 20 відділеннях завдяки хакерським атакам.

GROWING RAPIDLY.

Джерело: Reuters

Підхід до забезпечення безпеки зараз вже не
ділиться на «чорне та біле».

Vynamic Security створений для сфери
САМООБСЛУГОВУВАННЯ.

Зараження шкідливим ПЗ
В жовтні 2016 року в результаті зараження шкідливим вірусом
компанії Hitachi Payments Services, більш 3.2 млн. банківських карт в
Індії були «зламані».
Джерело: Huffington Post

Атаки на банкомати шкідливим ПЗ
У 2014 році атаки на банкомати шкідливим ПЗ та програмами за схемою
«переведення в готівку» або «джекпот» призвели до збитків у розмірі 1.23 млн.
евро.
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Джерело: EAST European ATM Crime, звіт за 2015 (січень – грудень)

VYNAMIC SECURITY SUITE

Vynamic Security – КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
Захист доступу

Захист від вторгнень

Управління безпекою та
посилення захисту
Windows на основі кращих
галузевих практик

Миттєвий захист від шкідливих
програм шляхом повного
блокування програмного стеку

•

Розроблений спеціально для
сфери Самообслуговування

•

Використовує сучасні принципи безпеки
(наприклад «пісочниця»)

•

Збірні стратегії безпеки для швидкого
встановлення

•

Відповідає передовим практикам
галузі. Перевірено PCI QSA

•

Використовується з ПЗ та апаратним
забезпеченням платформи від різних
постачальників
Ефективний захист Нульового дня
від невідомих загроз

•

Шифрування жорсткого диску
Захищає жорсткий диск та дані Терміналу від
несанкціонованого доступу
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•

Іноваційне шифрування жорсткого
диску (режим прив’язки HW)

•

Зниження загальної вартості за
рахунок різних операційних
інструментів

VYNAMIC SECURITY – ЗАХИСТ ВІД ВТОРГНЕННЯ

Забезпечення активного захисту – УНІКАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Захист критично важливих компонентів – МУЛЬТИВЕНДОРНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ БАНКОМАТІВ

Ефективний передовий
захист від відомих та
невідомих загроз, включаючи
нульовий день для
мережевих автоматичних
терміналів у фінансовій та
рітейл сферах.
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Встановлення набору правил,
які виходять за рамки «що
дозволено» (встановлення
«білого списку») з урахуванням
«коли і де» з точки зору
конкретних привілеїв
(поведінкова модель) з
використанням сучасних
методик таких як «пісочниця».

Захист від несанкціонованого
використання USB-пристроїв
(накопичувач, жорсткий диск,
інші прилади) у режимі
реального часу.

Забезпечення підтримки
цілісності робочого
середовища та блокування
запуску додатків при
непроходженні перевірки
цілісності файлів.

VYNAMIC SECURITY – ЗАХИСТ ДОСТУПУ

Захист системи та контроль над користувачем, діями та доступом до інформації
Надання контрольованого доступу для сервісу
Захист від внутрішніх та зовнішніх загроз

Забезпечення
інтегрованого
багаторівневого підхіду
до захисту терміналів,
POS-приладів,
операційних систем та
даних клієнтів.

Налагодження ОС
терміналу для роботи в
обмеженому режимі
спеціального призначення,
надання тільки
фукціональних
можливостей та послуг, які
необхідні в роботі.
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Підтримка
мультивендорних,
незалежних від
пристроїв,
можливостей для
банківських та рітейл
систем.

Закріплення
ефективного контролю
за доступом завдяки
керуванню правами та
ролями профілів різних
користувачів.

Надання провідних в
інструментів, таких як
‘квиток доступу’ та ‘консоль
підтримки’, для
забезпечення захищеного
доступу при оперативній
діяльності.

VYNAMIC SECURITY – ШИФРУВАННЯ ЖОРСТКОГО ДИСКУ

Захист даних клієнтів та дотримання стандартів безпеки PCI
Захист від внутрішніх та зовнішніх загроз, втручання та крадіжок
Запобігання та попередження атак

Блокування
несанкціонованого доступу до
даних на банкоматі навіть в
режимі оффлайн, у разі
крадіжки ПК або жорсткого
диску з банкомату.
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Забезпечення захисту
критично важливих даних в
робочому режимі та захист
даних у режимі очікування.

Використання спеціального
машинного шифрування для
забезпечення доступу до
жорсткого диску та його
використання тільки у
вихідному базовому
середовищі.

Захист від запису
насанціонованих даних на
жорсткий диск з зовнішних
приладів.

VYNAMIC VIEW – МЕНЕДЖЕР БЕЗПЕКИ

Моніторинг роботи Vynamic Security
Розроблено для роботи з пакетом програмного забезпечення Vynamic Security Suite

Фіксування пов’язаних з
безпекою подій (консоль
безпеки).
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Співставлення подій для
виявлення «підозрілої»
поведінки.

Надання сигналу небезпеки,
запуск процесів автоматизації
реагування на
важливі/критичні події.

Повідомлення зацікавлених
сторін через канали зв’язку:
електронная пошта, смс,
голосове повідомлення, факс,
інтерфейс.

