הבנק הבינלאומי בחר ב iSecurity -של חברת רז-לי סקיוריטי
להגנה על שרתי  System iבמערכות המידע של הבנק
הרצליה ,ישראל  21 -באוקטובר  - 2009רז-לי סקיוריטי ,ספקית מובילה של פתרונות אבטחת מידע למחשבי
System iשל  ,IBMהודיעה שהבנק הבינלאומי בחר בפתרון  iSecurityשל חברת רז-לי סקיוריטי כדי לספק
אבטחה מקיפה לשרתי  System iבמערכות המידע של הבנק.
הבנק הבינלאומי התקין את  iSecurityבמספר מחשבים כשלב ראשון ,ולאחר שהמערכת הוכיחה את עצמה,
הפרויקט הורחב למחשבים נוספים .ההרחבה בוצעה לאחר בדיקות של המוצר והשוק ,ומתוך ידיעה ש-
 iSecurityמעניק את הפתרון הכולל והמהיר ביותר לצרכי הבנק.
פתרון ה iSecurity -שבו בחר הבנק הבינלאומי כולל את מוצר ה ,Firewall -המאבטח את כל סוגי הגישה
למחשבים של הבנק ,ואת מוצר ה ,Audit -המבצע ניטור ומעקב אחרי פעילויות של משתמשים ,גישות
ופעילויות שבוצעו במערכות הפיננסיות .צוות הבנק מנצל את הגמישות של המערכת על מנת להגדיר ,לשנות
ולהסיר חוקי אבטחה בקלות ,בהתאם לצרכי האבטחה המשתנים של הבנק ולאיומי האבטחה הגוברים והולכים.
"אנו גאים לתת שירות ללקוח בסדר הגודל של הבנק הבינלאומי ",אומר אלי שפיץ ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,רז-לי
סקיוריטי" .בנקים ומערכות פיננסיות ,שהמידע שלהם הוא קריטי במיוחד ,הם בדיוק הלקוחות שעבורם פיתחנו
את מערכת  .iSecurityהמערכת נותנת הגנה הרמטית לשרתי  System iשל הלקוח ,ומאפשרת ניטור נוח
ויעיל של כל ההרשאות והפעילויות של המשתמשים".
אודות רז-לי סקיוריטי וiSecurity -
רז-לי סקיוריטי ,הממוקמת בהרצליה ,הינה ספקית מובילה של פתרונות אבטחת מידע למחשבי  System iשל
 .IBMהחברה הינה בעלת ניסיון של  25שנים בתחום ,והיא ממנפת את ניסיונה על מנת לפתח ולשווק סדרה
מקיפה של פתרונות מתקדמים לאבטחת מידע – .iSecurity
סדרת המוצרים של רז-לי סקיוריטי הותקנה בהצלחה במעל  30מדינות iSecurity .כוללת שלוש סדרות
מוצרים:
חבילת ) Preventionמניעה(  -פתרון אבטחה מקיף הכולל ניהול משתמשים וסיסמאות ,הגנת אנטי-וירוס,
•
איתור אירועים מסוכנים ,הגנה על תחנות עבודה ועוד.
חבילת ) Complianceתאימות לדרישות הרגולטור( – פתרון המספק יכולות ניטור ותאימות ,ומספק דיווח
•
אוטומטי של נתוני אבטחה.
מוצרי ) Application Security & Business Analysisאבטחת נתוני יישומים וניתוח מידע עסקי( –
•
פתרונות המספקים דיווח על כל השינויים במידע העסקי של הארגון ,כולל התרעות בזמן אמת ודו"חות
המציגים שינויים על צירי זמן.
אודות הבנק הבינלאומי
הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל .קבוצת הבנק הבינלאומי מספקת מבחר של מוצרים
ושירותים פיננסיים כגון :אשראי ,פקדונות ,ניירות ערך ,מטבע חוץ ,נגזרות פיננסיות ,מסחר בינלאומי,
משכנתאות ,יעוץ פנסיוני בנקאות בינלאומית ועוד
קבוצת הבינלאומי כוללת גם קבוצה של בנקי נישה :בנק פאג"י – בנק מוביל במגזר הלקוחות החרדי-דתי ,בנק
אוצר החייל – בנק המתמקד במתן שירותים בנקאיים ללקוחות משקי בית תוך התמחות בלקוחות מכוחות
הביטחון ,יו בנק  -בנק מומחה בבנקאות פרטית ,ובנק מסד המתמחה בשרות אוכלוסיית המורים בישראל
לקבוצת הבינלאומי למעלה מ 170-סניפים ברחבי הארץ.
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