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MasterCard chráni banky proti kyberútokom
MasterCard predstavil SafetyNet, novú generáciu zabezpečovacích zariadení

Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách, dnes oznámila spustenie SafetyNet-u, nástroja,
ktorý má znížiť riziko kyberútokov proti bankám a
spracovateľom
platieb na celom svete.
SafetyNet bude využívať celosvetovú sieť
spoločnosti MasterCard, aby identifikoval potenciálne útoky skôr,
ako sa uskutočnia, v niektorých prípadoch dokonca skôr, ako ich banka
alebo spracovateľ platieb vôbec zaregistrujú. S využitím systému
viacvrstvovej ochrany sa snažíme zabezpečiť, aby boli naši partneri byť
vždy o krok popredu pred veľkoplošnými útokmi, pri ktorých
sa používajú čoraz sofistikovanejšie metódy na získanie údajov k účtom
a prelomenie bezpečnostných prvkov.
Spotrebitelia na celom svete považujú ochranu a bezpečnosť svojich platieb
pri nákupoch za kľúčovú prioritu. Spoločnosť MasterCard sa preto snaží zaistiť,
aby boli platby a údaje súvisiace s platbami zabezpečené, bez ohľadu na to,
kde sa práve nachádzate. Využívame pri tom viaceré nástroje, ktoré sa spájajú
vo viacvrstvovom systéme, založenom na spolupráci s vydavateľmi,
spracovateľskými bankami, maloobchodníkmi a spotrebiteľmi.
Ajay Bhalla, riaditeľ divízie zabezpečovacích riešení triedy Enterprise spoločnosti
MasterCard, k tomu uviedol:
„S pomocou nástroja SafetyNet urýchľujeme
príchod novej generácie bezpečnostných riešení, ktorých úlohou je zabrániť
podvodom alebo útokom skôr, ako si mnohí z našich partnerov vôbec všimnú,
že k nim dochádza. Dokážeme to vďaka tomu, že Safety Net funguje
ako inteligentná technológia, ktorá dokáže v reálnom čase odhaliť podvod
a zamietnuť transakciu skôr, ako dôjde k reálnemu ohrozeniu.“
Soločnosť MasterCard sa naďalej snaží o to, aby sa jej najnovšie bezpečnostné
nástroje používali a uplatňovali v praxi čo najjednoduchšie. Safety Net preto
funguje ako doplnok bezpečnostných nástrojov vydávajúcej banky, no zároveň
pridáva do platobného systému novú úroveň ochrany. Vďaka sofistikovaným
algoritmom dokáže monitorovať rôzne kanály a geografické umiestnenia
a poskytovať každému trhu a partnerskej firme čo najprimeranejšiu úroveň
podpory. SafetyNet predstavuje ďalší moderný nástroj v oblasti bezpečnosti,
ktorá je pre MasterCard prioritou, pričom je plne integrovaný do globálnej
platobnej siete.
„Na World Retail Congress v Paríži som si vypočul priamo od maloobchodníkov
všetkých úrovní, ako si predstavujú budúcnosť bezpečnosti platieb. Všetci
vieme, že ochrana a bezpečnosť sú prvoradou prioritou každého, kto sa snaží
uskutočniť platbu a že prípady porušenia bezpečnosti a bombastické titulky
v médiách dokážu vážne naštrbiť dôveru spotrebiteľov. Dnešné vyhlásenie
posilňuje našu vedúcu pozíciu v oblasti ochrany a bezpečnosti na celom svete,
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čo len podčiarkujú naše najnovšie snahy v oblasti biometrickej autentifikácie
pomocou rozoznávania hlasu a tváre.
Spoločnosť MasterCard zaujíma v oblasti ochrany a bezpečnosti viacvrstvový
prístup. Pre spotrebiteľa tak existujú rôzne bezpečnostné prvky, napríklad čip
EMV na vašej bankomatovej karte, alebo obrazovka SecureCode, ktorá sa objaví
pri on-line odhlasovaní sa z bankového účtu. Spustením nástroja SafetyNet robí
spoločnosť MasterCard ďalšie kroky k lepšiemu zabezpečeniu platobných údajov
a transakcií tak u maloobchodníkov ako aj u vydavateľov,“ dodáva Ajay Bhalla.
Spoločnosť MasterCard je lídrom v oblasti ochrany a bezpečnosti platieb
a pokračuje v inováciách a vzdelávaní, aby zabezpečila, že všetky súčasné
aj budúce technológie budú aj naďalej bezpečné. Využíva pritom viacvrstvový
prístup, ktorý pomocou najlepších nástrojov na svete umožňuje napĺňať potreby
spotrebiteľov, obchodníkov, spracovateľských bánk a vydavateľov. SafetyNet je
najnovším zo série ochranných nástrojov, ktorý bude chrániť vydavateľov
pred veľkoplošnými útokmi a pomáhať zachovávať dôveru maloobchodníkov
a spotrebiteľov.

O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách, je technologická spoločnosť v odvetví celosvetových platieb.
Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepojuje spotrebiteľov, finančné
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