Privilegizált jelszókezelés
a Merkantil Banknál
A legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank Nyrt. 100%-os tulajdonában
lévő Merkantil Bank piacvezető pozíciót tölt be gépjármű-ﬁnanszírozásban
és termelőeszköz lízing tevékenységben.

A Merkantil Bank PassMan-ra cserélte korábbi jelszókezelőjét
Az OTP Csoport tagjaként működő Merkantil Bank a PAM terület zászlóshajójaként számontartott
Lieberman helyett a PassMan-t választotta céges jelszómenedzser megoldásnak.

Kihívás
Többszörösére emelkedett a terméktámogatás ára
A pénzügyi intézetek gyakran szenvednek el külső támadásokat, mert rengeteg érzékeny adatot tárolnak.
A Merkantil tisztában van a jelszókezelés és a szerepkörök szerinti jogosultságkezelés fontosságával: a
kockázatok minimalizására korábban a privilegizált hozzáféréskezelés (privileged account management,
PAM) terület vezető szereplőjének számító Lieberman megoldását használta. Azért jött szóba a PAM
megoldás cseréjének lehetősége, mert a Lieberman felvásárlása és átpozicionálás következtében
többszörösére emelkedett a termék és a terméktámogatás ára is.

Megoldás
PassMan privilegizált jelszókezelő
Mivel a PassMan megfelel a GDPR, a PCI DSS, ISO 17799, az ISO 27001, a HIPAA és a NIST 800-66
jelszótárolásra és cserére vonatkozó pontjainak, ezért alkalmas arra, hogy a legnagyobb pénzügyi
intézetek audit-elvárásait is kielégítse; sőt, az IT biztonságot maximálisan szem előtt tartó, a piacon
egyedülálló funkcióval is rendelkezik.
Ez a funkció a 1-Click Connection (egykattintásos belépés), amely lehetővé teszi, hogy a feljogosított
személy úgy férjen hozzá az alkalmazáshoz, hogy nem kerül a jelszó birtokába. Így ő a jelszót se tárolni,
se mással megosztani nem tudja.

A PassMan kiválasztásában jelentős szerepet kapott a kedvező ár, a magyar nyelvű és SLA alapú terméktámogatás, és a migrációs feladatok teljes körű átvállalása is.
A PassMan a fentieken túl lehetővé teszi erős jelszavak, SSH kulcsok létrehozását, azok erős titkosítási
eljárással (AES256) történő tárolását, és a rendszeres, szervezeti jelszópolitikának megfelelő cseréjét. A
szerepkör alapú hozzáférés-kezelésnek köszönhetően nagyon rugalmasan menedzselhető, hogy mindenki
valóban csak a munkájához szükséges jelszavakhoz (titkokhoz) férjen hozzá. A kiemelten érzékeny
adatok esetén az adatgazda minden egyes jelszókikérésről értesítést kap.
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