D ATA E R A S U R E C A S E S T U D Y

Blancco a Vietnámi Kereskedelmi Banknál

A kiberbiztonság és a különböző szabályozói elvárásoknak való megfelelés
világszerte komoly kihívások elé állítja a szervezeteket. Vietnámban 2019-ben
fogadtak el egy új kiberbiztonsági törvényt, amely több globális szabályozást
is honosított. Ezek közül a pénzügyi szervezetek számára kiemelten fontos
a PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), vagyis az öt nagy
kártyatársaság közösen létrehozott adatbiztonsági szabványa, mely a
bankkártyaadatok biztonságos kezelésének szabályait tartalmazza.
Ma a minősített adattörlés – főleg aktív adatkörnyezetben – fontos része
a Vietnámi Kereskedelmi Bank végponti védelmének, melynek segítségével
a bank csökkenti az adatszivárgás kockázatát.

Kihívás
A Vietnámi Kereskedelmi Banknak szüksége volt egy adattörlési megoldásra
azért, hogy adatai teljes életciklusának során biztosítsa az információk
biztonságát. Az adatfertőtlenítő megoldás a garancia arra, hogy az
ügyféladatok minden életciklusban védettek. A banknál gyakran előfordult,
hogy az adattároló elromlott, majd azt a garanciális javítást biztosító szolgáltatóhoz kellett visszaküldeni – ilyenkor megnőtt az adathordozón tárolt
adatok szivárgásának kockázata.
Ugyanakkor az adattörlési folyamatok korábban rendkívül emberierőforrásigényesek voltak: az adatokat manuálisan törölték, véletlenszerűen felülírták
adatokkal, vagy fizikailag, kézzel semmisítették meg az adathordozókat.
Az emberi munka azonban magával hordozza a hiba lehetőségét, amellett,
hogy drága, és az adatszivárgás kockázata is igen magas. A banknak egy
hatékonyabb megoldásra volt szüksége, mely biztonságosan és tanúsítottan
törölte az adatokat, ezzel is eleget téve a pénzügyi szektorra nehezedő
globális szabályozói kihívásoknak.

A Blancco Data Erasure Management megoldást vásároltuk meg, amely jól támogatja a belső
adatvédelmi szabályzat betartását, és nagymértékben csökkenti az adatszivárgás kockázatát.
A projekt a Blancco segítségével valósult meg, gyorsan és kényelmesen. A Blancco Management
Console segítségével tanúsított adattörlési folyamatot állítottunk fel, melyet hatékonyan
tudunk követni és menedzselni.
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Megoldás
A Vietnámi Kereskedelmi Bank a Blancco adattörlési megoldásainak teljes
portfólióját vásárolta meg, a hardveres és szoftveres megoldást egyaránt.
A laptopok, asztali gépek és szerverek merevlemezeinek és SSD-inek
törléséhez a bank a Blancco Drive Erasert használja. A Windows- és
Linux-környezetekben létező fájlok és mappák törléséhez a Blancco File
megoldást vetik be. Virtuális környezetekben történő törléshez a
Blancco Virtual megoldást használják, és Blancco LUN -t a LUN-törléshez.
Továbbá, a vállalat megvásárolta a Mobile Diagnostics & Erasure megoldást a mobiltelefonok törléséhez. A munka felgyorsításához hardveres
megoldásokat is beszereztek: Array Server Eraser HDD- és SSD-lemezek
törlésére, és az Ontrack Eraser Degausser gépet a fizikailag törött
merevlemezek és szalagok végleges fizikai megsemmisítéséhez.
A Vietnámi Kereskedelmi Bank a fenti megoldásokat egyfelől a biztonságos
adattörléssel kezelhető fenyegetések menedzselésére használja, másfelől
biztosítja a megfelelést a nemzeti törvényeknek és a globális szabványoknak.

A Vietnámi Kereskedelmi Bankról
Az 1988-ban alapított hanoi székhelyű Vietnámi Kereskedelmi Bank
(VietinBank) vezető pénzügyi szervezet és banki csoport, mely kulcsfontosságú szervezet Vietnám pénzügyi és banki rendszerében.
A vállalatnak 155 helyi fiókja és 958 tranzakciós irodája van az ország
minden régiójában. A VietinBank 90 ország több mint 1000 bankjával
tart fenn kiterjesztett kapcsolatokat.

A Blanccóról
A Blancco az iparági szabvány adattörlés és mobileszköz-diagnosztika
területén. A Blancco adattörlési megoldások több ezer szervezet számára
biztosítják azokat a szükséges eszközöket, melyek egy plusz réteg
biztonságot adnak a végponti eszközvédelemhez az IT-eszközök
biztonságos törlésével. Minden törlési folyamat tanúsított és ellenőrzött,
100 százalékban megváltoztathatatlan.
Minősített adattörlési megoldásainkat a világ 18 kormányzati testülete
tesztelte, minősítette, elfogadta és javasolta. Nincs még egy olyan
biztonsági vállalat, mely ezt a magas szintű megfelelőséget biztosítaná
partnereinek a kormányzati ügynökségek, hatóságok és független
tesztelőlaboratóriumok elvárásaival szemben.

Ha szeretne többet tudni a Blancco termékeiről, keresse fel a blancco.hu weboldalt.

