
  
  
  

  
  

  
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
 073-2224444 :נוספים והזמנה פרטים ל

 אינטרנטה בלאבטחהדור הבא 
  !לא מסוגל ) SSL (מספק לך אבטחה שמפתח הצפנה ש PCIתקן 

   ?PCIמה הוא תקן 
 דורשות מאתרי המסחר האשראיחברות 
,  תשלומים באינטרנטסליקתומערכות , האלקטרוני

 Payment Card(הבינלאומי  PCIעמידה בתקן 
Industry( .דרישות ה-PCI הינם עמידה בתקנים 

. רטים ונהלי אבטחת מידעקפדניים של סטנד
לנהלים ישנם השלכות מערכתיות וטכנולוגיות וכן 

  .השלכות ארגוניות וסדרי עבודה
  

לביקורת הגוברת הן על הסוחרים והן על חברות 
האשראי על פגיעותן של מערכות המסחר 
, האלקטרוני לפרצות וגניבת פרטי כרטיסי אשראי

רמת ב משמעותית לעליה PCI-החדרת התגרום 
בטחה ותעזור להגביר את האמון של משתמשי הא

 .האינטרנט בשימוש בכרטיסי אשראי

TRANZILA  -  חברה לתוכנית ההסמכה
  בארץהמובילה בעולם ומונתה כנציגתה הבלעדית

  :לתוכנית McAfee Secureשל 
Certified PCI Compliance TM    

,  מספק פתרון חשוב למערך האבטחהSSLונים בעוד שמפתח הצפנת נת
על מנת לגנוב את , אנו נגן עליך מהשיטות בהם נוהגים האקרים להשתמש

אפילו אתרים העושים שימוש  –פרטי כרטיס האשראי של לקוחותיך 
    לא מסוגלים לכךSSLבמפתח 

 

 
הוביל לגנבת פרטי האשראי של , כמעט כל אתר שנפרץ

. SSL שימוש במפתח למרות שעשה, הלקוחות
למפתח הצפנה אין קשר לאבטחת האתר או 

  התגוננות מפני האקרים

 מספק אבטחה הדומה למצב בו תינתן הגנה לפקיד הבנק כאשר דלת הכספת פתוחה SSLשימוש במפתח 
 כאשר במציאות הוא אינו מספק את רמת האבטחה שלה הם מצפים SSLסוחרים סומכים על מפתח . לרווחה

 .ם שקיימת באתר המסחראו בטוחי

   ?PCIכיצד משיגים תקן 
 מושג על ידי מעבר של בדיקה עצמית של PCIאישור 

את . המערכות וכן ביקורות אבטחה קפדניות ברשת
, תדינאמיבדיקות האבטחה מרכיבים סריקת פורטים 

בדיקת פגיעות שירותי רשת ברמת הפורט ובדיקת 
סת על הטכנולוגיה מבוס. פגיעות אפליקציות רשת

 המתמחה McAfee Secureהמערכות של חברת 
  PCI Complianceבסריקות אבטחה ובהנפקת תעודות 
  .המעידות על ישום נוהלי אבטחת מידע

  
McAfee Secure מבצעת מיליוני בדיקות אבטחה יומיות 

הבדיקות חושפות .  אתרי אינטרנט100,000 -בלמעלה מ
חולשות ופגיעויות באתרים ומערכות מסחר אלקטרוני 

 שהוכח מחקרית "Return On Investment "ומעניקה 
  . שוניםבעשרות מחקרים
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