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PREDSTAVITEV

Paymet Card Industry Data Security Standard

Nevarno plačevanje

..Sodobni potrošniki smo odvisni od plačevanja blaga in storitev s plastičnim denarjem – plačilnimi karticami. Pri tem gre za izmenjavo
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Kdo je najbolj zaželena tarča
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Sodobni potrošniki smo odvisni od plačevanja
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izvedbo transakcije s plačilno kartico trgovec
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podatke o plačilni kartici in njenem imetniku.

PCI DSS – Paymet Card Industry Data
Security Standard

Podatki na kartici, ki jih je potrebno varovati

Pred napadi se je mogoče zaščititi na različne
načine, uspešno dobro prakso predstavljajo
standardi iz družine PCI:
• PCI DSS – Data Security Standard je namen
jen trgovcem, procesnim centrom in bankam
• PCI PA DSS – Payment Application Data Securi
ty Standard je namenjen razvijalcem program
ske opreme za procesiranje plačilnih kartic
• PCI PTS – PIN Transaction (PTS) Security Re
quirements je namenjen izdelovalcem opre
me za procesiranje plačilnih kartic
PCI DSS je globalni varnostni standard. Namen
jen je vsem organizacijam, ki zajemajo, obdelu
jejo, hranijo ali posredujejo podatke o plačilnih
karticah in njihovih imetnikih. Sprejet je bil na
pobudo vodilnih izdajateljev plačilnih kartic.

kovnjake najdete v podjetju Simt, d. o. o. Pod
jetje zaposluje strokovnjake, ki imajo dolgoletne
izkušnje in dobre reference na področju varo
vanja informacij, hkrati pa so izkušeni strokov
njaki na področju kartičnega poslovanja. Tem s
svojim znanjem stojijo ob strani izkušeni spe
cialisti, ki vsak zase obvladujejo specifične
tehnične zahteve iz standarda.
Strokovnjaki podjetja Simt vam lahko pomagajo
skozi vse faze vzpostavljanja skladnosti s stan
dardom PCI DSS:
1.	Skupaj z vami ugotovijo, kje se nahajajo po
datki, ki jih je potrebno varovati. Podatke lah
ko poiščejo z ustreznimi orodji; kjer pa to ni
mogoče, izvedejo analizo.
2.	Zaradi svojih specifičnih znanj o kartičnem
poslovanju vam pomagajo ugotoviti, kje bi
bilo izvajanje poslovnih procesov mogoče
tudi brez teh podatkov.
3.	Predlagajo uvedbo potrebnih nadzorstev tam,
kjer po ugotovitvah prve faze kritični podatki
ostanejo:
• Pomagajo vam pripraviti tiste ukrepe in nad
zorstva, ki predstavljajo organizacijsko in teh
nično skladnost s standardom.
• Posebno pozornost namenijo skladnosti z
zahtevo uvedbe beleženja revizijskih sledi. V ta
namen predlagajo vzpostavitev ustrezne SIM
rešitve (Security Information Management).
• Pozornost posvečajo tudi ostalim tehničnim
nadzorstvom kot so kriptiranje podatkov,
preprečevanje izgube podatkov (DLP – Data
Loss Prevention), kontrola dostopa (fizični in
logični dostopi), varen oddaljen dostop in
podobno.
(P.R.)

Najbolj varno
shranjevanje in arhiviranje
podatkov in digitalnih vsebin
Kako se odziva trg

Finančne institucije in trgovci so tako postavlje
ni pred dejstvo, da mora njihovo poslovanje in
rokovanje s plačilnimi karticami postati skladno
z zahtevami, ki jih postavlja PCI DSS. Na prvi
pogled nemogoča in nerazumna zahteva. Tu
lahko zavezancem za izpolnjevanje zahtev stan
darda priskočijo na pomoč strokovnjaki, ki vedo,
kako vzpostaviti ustrezno varnost. Tovrstne stro

Zakaj so trgovci izpostavljeni kraji

Prednosti, ki jih prinaša spoštovanje
zahtev PCI DSS standarda:

Trgovci se tveganj v povezavi s plačilnimi
karticami pogosto ne zavedajo, saj naj bi bi
la njihova najpogostejša praksa taka:
• 81% trgovcev hrani številke kartic (PAN)
• 73% trgovcev hrani datum veljavnosti
kartice

• z aščita osebnih podatkov potrošnikov,
• ohranjanje in povečanje zaupanja
potrošnikov zaradi večje ravni varnosti
podatkov,
• zaščita pred finančno izgubo zaradi zlorab,
• zaščita ugleda podjetja.

osuplje
podatkov?
si info@simt.si
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