Cégismertető
Történet
Az AperSky Tanácsadó Kft. 2008-ban jött létre, mint független magyar szakértői és tanácsadó cég. Cégünk szakmai profiljába elsősorban a bankkártyák, bankkártyához kapcsolódó
fizetési rendszerek, informatikai megoldások területén végzett szaktanácsadás tartozik. Ügyfeleink számára teljes körű szolgáltatást nyújtunk, beleértve az üzleti specifikáció elkészítését,
szakmai projektvezetést és a technikai megvalósítást is. Munkánk során a bankkártyás fizetések
biztonságtechnikai hátterének kialakítása, vizsgálata és tesztelése is jelentős szerepet játszik.
Szakértőink a bankkártya iparágban értékes és széleskörű tapasztalataikat meghatározó piaci
szereplőknél, nemzetközi tranzakció feldolgozó cégeknél, valamint a legjelentősebb hazai és
regionális bankoknál szerezték.
2010 első felében cégünk – a PCI Security Council által támasztott komoly biztonsági, minőségbiztosítási, szakmai és pénzügyi követelményeinek megfelelve – hivatalos Qualified Security
Assessor (QSA) minősítést szerzett, amely lehetővé teszi számunkra hivatalos PCI DSS
QSA auditok végrehajtását.
A www.pcisecuritystandards.org oldalon megtalálható a QSA minősítésű cégek aktuális listája,
valamint név szerint ellenőrizhetőek a regisztrált és minősített PCI DSS szakértők. Az AperSky
Tanácsadó Kft. Magyarországon jelenleg egyedülálló módon négy magyar QSA minősítésű auditor kollégával együttműködve nyújtja PCI DSS szolgáltatásait.
Az Ügyfél – legyen az Bank, Kereskedő vagy Szolgáltató – kizárólag QSA minősítésű cégen
keresztül jelenthet hivatalosan a PCI SSC és a kártyatársaságok felé a hivatalos PCI DSS QSA
Assessment vizsgálatokkal kapcsolatban.
Az AperSky Tanácsadó Kft. kiemelt figyelmet fordít a folyamatos magas szakmai színvonal biztosítására, részt vesz a PCI SSC által koordinált minőségbiztosítási programban is,
amely kiterjed az elvégzett munkák, kibocsátott jelentések és bizonyítványok, valamint ügyfélértékelések PCI SSC általi rendszeres ellenőrzésére, értékelésére. Cégünk emellett rendszeres
PCI SSC által végzett minőségügyi auditon esik át, amely szintén hozzájárul a fenti minőségcélok
fenntartásához.

AperSky – professzionális PCI DSS támogatás
Cégünk, mint QSA Assessor magas szintű pénzügyi és jogi felelősséggel tartozik az

általa elvégzett vizsgálatokkal és annak alapján kibocsátott bizonyítványokkal, dokumentumokkal kapcsolatban – az Ügyfelek mellett – a kártyatársaságok és a PCI SSC felé
Cégünket jelenleg 2 millió dollár kárösszegig felelősségbiztosítás védi az elvégzett PCI
DSS vizsgálatokra vonatkozóan
Cégünk magyarországi központtal látja el tevékenységét, magyar nyelvű QSA Assessment
folyamat támogatására képes, így rugalmasabban tud alkalmazkodni az Ügyfelek
igényeihez
A Qualys Inc. partnereként cégünk hivatalos – PCI DSS megfeleléshez szükséges –
technikai vizsgálatokat is kínál az Ügyfelek számára, így minden szempontból teljes körű
PCI DSS támogatást biztosít

Szakértő tanácsadóink
Tanácsadóink évtizedes, főleg multinacionális cégeknél szerzett tapasztalattal rendelkeznek a
bankkártya szakma minden területén, melynek köszönhetően szakszerű támogatást nyújtanak
Ügyfeleink számára. Jelentős szakértelemmel bírnak az informatikai biztonság területén is, egyes
tanácsadóink informatikai rendszerelemzéssel és tervezéssel, valamint szoftverfejlesztéssel is
foglalkoznak. Jelenleg négy magyar nyelvű tanácsadónk rendelkezik hivatalos QSA minősítéssel, ezáltal mind a PCI DSS felkészülési, mind pedig a tanúsítási fázisban professzionális szakmai felkészültséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésére.
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Cégismertető
Referenciáink
Ügyfeleink védelme érdekében a PCI DSS termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó
referenciáinkat belső szabályozásunknak megfelelően írásban kizárólag név nélkül
publikáljuk. Az ismertetett referencia lista nem teljes körű.
Egy 12 országra kiterjedő, több mint 2 000 üzletegységet üzemeltető nemzetközi Kereskedő
számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatásokat nyújtja regionális szinten:

PCI DSS felkészülési program:

 Gap elemzés végrehajtása
 PCI DSS Remediation plan elkészítése
PCI DSS QSA Assessment
Egy nemzetközi vezető mobilfizetési megoldásokat fejlesztő és üzemeltető Szolgáltató
számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatásokat nyújtja:

PCI DSS felkészülési program:

 Gap elemzés végrehajtása
 PCI DSS implementáció támogatása
PCI DSS QSA Assessment
Sérülékenységi vizsgálatok elvégzése
Egy nemzetközi tulajdonban lévő, hazai piacon tevékenykedő telekommunikációs Szolgáltató
számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatásokat nyújtja:

PCI DSS felkészülési program:

 Gap elemzés végrehajtása
 PCI DSS Remediation plan elkészítése
PCI DSS oktatási program
PCI DSS QSA Assessment
Sérülékenységi vizsgálatok elvégzése
Egy nemzetközi tulajdonban lévő, a hazai fizetési forgalom (bankkártya) kezelésével foglalkozó pénzügyi Szolgáltató számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatásokat nyújtja:

PCI DSS QSA Assessment
Sérülékenységi vizsgálatok elvégzése
Egy hazai Elfogadó Bank számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatásokat nyújtja:

PCI DSS felkészülési program:

 Gap elemzés végrehajtása
 Sérülékenységi vizsgálatok elvégzése

Egy nemzetközi tulajdonban lévő, nemzetközi fizetési forgalom (bankkártya) kezelésével foglalkozó pénzügyi Szolgáltató számára cégünk a következő PCI DSS szolgáltatást nyújtotta:

PCI DSS megoldások implementációjában való részvétel
Magyarország egyik vezető pénzügyi intézménye (Bank) számára cégünk a következő bankkártya szolgáltatást nyújtotta:

Bankkártya kibocsátás:

 Kártya menedzsment rendszer upgrade
 Chip kártya kibocsátási projekt vezetése – VISA és MasterCard

Egy Európa szerte 610 egységet üzemeltető nemzetközi szinten jelentős részesedéssel bíró külföldi pénzügyi intézmény (Bank) számára cégünk a következő bankkártya szolgáltatásokat nyújtja:

Hitel kalkulátor modul migráció
Egy hazai pénzügyi intézmény (Bank) számára cégünk a következő bankkártya szolgáltatásokat nyújtotta:

Back-Office rendszer kiépítése
Chipkártya kibocsátási projekt szakértői támogatása – MasterCard
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A hazai jelzálog piac területén jelentős részesedéssel bíró pénzügyi Szolgáltató részére
cégünk az alábbi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtotta:

Vezetési tanácsadás
Rendszer analízis és dokumentációs tevékenységek

2011.11.30. 14:06:56

