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Cybercom först i Sverige med ledande säkerhetsstandard
Cybercom är först i Sverige med rättighet att genomföra ackrediteringar
enligt den internationella standarden för säkerhet i betalkortshanterande
applikationer, PA-DSS, som American Express, MasterCard och Visa står
bakom.
Cybercom har av den internationella betalkortsorganisationen PCI SSC, Payment Card Industry Security Standards
Council, blivit auktoriserad för att göra säkerhetsgranskningar av mjukvara och tekniska komponenter som används
inom kortbaserade betalningstransaktioner. Detta enligt den internationella säkerhetsstandarden vid
betalkortstransaktioner, PA-DSS, Payment Application Data Security Standard.
- Vi är stolta över att Cybercoms ledande kompetens kring säkerhetslösningar blir bekräftade av en sådan
dominerande organisation som PCI SSC. För betalkort har säkerhet blivit ett ytterst viktigt område i takt med det
ökande antalet transaktioner. Vi upplever en väldigt expansiv marknad och ser en stor efterfrågan på dessa tjänster,
säger Bengt Berg, ansvarig för PCI DSS-tjänster på Cybercom.
Säkerhetsstandarden PA-DSS skapades av organisationen PCI SSC för att bekämpa de kraftigt ökade attackerna
mot kortbetalningar. Standarden sätter upp kriterier för e-handelsplatser, kassasystem för detaljhandeln och
kortbetalningsterminaler. Grundare till PCI SSC är American Express, Discover Financial Services, JCB International,
MasterCard och Visa.
Cybercom har en ledande roll inom säkerhet kopplat till betaltransaktioner, med erbjudanden för såväl
säkerhetsrevision, intrångstester, nätverksgranskning som implementation av processer och lösningar för att uppnå
säkerhetskraven. Samtliga dessa tjänster står under rigorösa kvalitetskontroller och årlig revidering av kvalificeringen.
Utöver detta erbjuder Cybercom ett antal tjänster inom it-brottsutredning, så kallad IT Forensics. Bland Cybercoms
kunder återfinns betaltjänsteleverantörer, banker och handelsbolag.
Med lanseringen av PA-DSS utökas Cybercoms erbjudande till återförsäljare av betalningslösningar som upplever att
deras produkter är allt svårare att sälja utan PA-DSS certifikat.
För ytterligare information, kontakta:

Bengt Berg, Chef för PCI DSS Services, Cybercom Sweden East
Tomas Rimming, Affärsområdeschef Säkerhet, Cybercom Sweden East
Kristina Cato, IR- och informationschef, Cybercom Group

+46 70 825 0029
+46 70 558 2283
+46 70 864 4702

Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat
sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems
(BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har cirka 2 000
anställda med uppdrag världen över och egna kontor på 27 orter i 11 länder. Cybercom är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen.
Läs mer på www.cybercomgroup.se
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