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BEZPIECZNIE
JAK W BANKU
Jak zapobiegać ryzykom

W codziennym życiu dość często zapominamy o otaczających
nas urządzeniach, traktując je jak naturalny element otoczenia.
Zwracamy na nie większą uwagę dopiero w momencie, gdy
przestają działać prawidłowo lub całkiem się popsują.
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str. 3 Od drukarki do niszczarki
Droga dokumentów papierowych
oraz ich elektroniczny obieg
str.6 Audyt na miarę Banku
str. 6 W najbliższym czasie

Zupełnie podobnie jest z systemami informatycznymi
w instytucjach finansowych. O ile sytuacja z życia codziennego
nie jest tak bardzo dokuczliwa i jakoś można sobie z tym
poradzić, o tyle kłopoty z systemami działającymi w bankach
to już znacznie większa skala problemu. Na sam fakt, że coś
przestało działać i trzeba coś z tym zrobić, nakłada się jeszcze
możliwość utraty zaufania klientów i restrykcyjne wymagania
instytucji nadzorczych w zakresie bezpieczeństwa systemów oraz
ryzyk, jakie mogą one powodować.

SYSTEM POD NADZOREM
Praktycznie każdy system informatyczny (np. systemy operacyjne,
baza danych czy aplikacja) w momencie uruchomienia zaczyna
wymagać stałej opieki administratora. W tym momencie zaczyna
się wyścig z czasem w zakresie ciągłego aktualizowania
i monitoringu poszczególnych rozwiązań. Wyścig, w którym
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SPRAWDZIĆ
I ZABEZPIECZYĆ
Ze strony CRUZ możemy Państwu
pomóc w dwóch głównych
obszarach audytów: zgodności
z normami oraz systemowych lub
licencyjnych − trochę pisaliśmy już
o tym we wcześniejszych
biuletynach. Razem z naszymi
partnerami możemy także pomóc
w automatyzacji procesów
weryfikacji bezpieczeństwa
środowiska informatycznego.
Przygotowujemy propozycję jak
taka usługa może działać i jaką
wartość dostarczać.
Oferujemy również platformę
pozwalającą zabezpieczyć
systemy niewspierane przez
dostawców przed lukami
bezpieczeństwa, które w nich
występują. Usługa jest o tyle
ciekawa, że dzięki niej można
uniknąć wielu niebezpieczeństw
oraz wynikającego z nich ryzyka,
przy niewspółmiernie niższych
kosztach niż wymiana czy
aktualizacja zagrożonego
systemu. Już niedługo szerzej
przedstawimy Państwu szczegóły
tego rozwiązania.
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pojawiają się elementy zewnętrzne, takie jak np. inne
oprogramowanie czy sprzęt, a wszystko musi ze sobą prawidłowo
współpracować. Cały ten ekosystem zaczyna żyć w wewnętrznej
harmonii i podobnie jak klocki domina upadające jeden po
drugim, często nawet drobna zmiana jednego systemu powoduje
całą serię następstw w kolejnych. Im bardziej mamy złożone
systemy, tym więcej zależności, a to z kolei przekłada się na
komplikację procesu utrzymania.
Nie możemy też się poddać złudnemu wrażeniu bezpieczeństwa,
potęgowanemu przekonaniem, że skoro systemy są zamknięte
w kontrolowanych przez nas serwerowniach to nic im nie grozi.
W obecnych czasach nic nie jest od siebie całkowicie
odizolowane. Często są to systemy, bezpośrednio podłączone do
Internetu lub korzystają z nich pracownicy, których komputery mają
dostęp do sieci. Ilość potencjalnych punktów styku i ew. źródeł
awarii robi się coraz większa, a przestępcy nie próżnują, cały czas
poszukując słabych stron poszczególnych rozwiązań.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Najlepszym sposobem na likwidację potencjalnych zagrożeń
i optymalizację pracy systemów jest ich regularna aktualizacja.
Sytuacja jest jeszcze w miarę prosta, jeśli dostawcy sami
poprawiają swoje oprogramowanie – najlepszy przykład to
aktualizacja Windows na stacjach roboczych, z którą chyba każdy
użytkownik tego systemu się kiedyś zetknął. Niedawno
migrowaliśmy z wersji 7 do 10, co m.in. zapewniło zgodność
z wymaganiami Rekomendacji D.
Co można jednak zrobić, jeśli jakiś istotny system bankowy działa
np. w oparciu o nierozwijany system operacyjny czy przestarzałą
bazę danych? Jedna możliwość to migracja do nowszej wersji
(często wraz z oprogramowaniem firm trzecich), druga to zmiana
na jakieś alternatywne rozwiązanie. W ostateczności, jeśli to
możliwe, można całkowicie wyłączyć system. Ta trzecia opcja jest
bardzo niepożądaną sytuacją, ale czasem będzie jedynym
rozsądnym wyjściem.
Istotny jest tu fakt, że każda aktualizacja jest procesem dość
złożonym i wymaga kompleksowego podejścia. Zanim ją
zastosujemy, musimy być pewni, że np. aktualizacja systemu
operacyjnego nie spowoduje awarii aplikacji działających pod
jego kontrolą. W tym przypadku wymagana jest dobra współpraca
z dostawcami poszczególnych aplikacji, którzy powinni
potwierdzić zgodność z nową wersją lub przygotować
odpowiednie poprawki.
W nieco bardziej komfortowej sytuacji będziemy, decydując się na
usługi chmurowe, w przypadku których cały proces aktualizacji leży
po stronie dostawcy. Bierze on na siebie ryzyko zgodności
oprogramowania, co często jest już uwzględnione w opłatach
abonamentowych. Nie zmienia to faktu, że także taką usługę
należy cyklicznie weryfikować lub prosić o udostępnienie
odpowiednich poświadczeń i certyfikatów zgodności.
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OD DRUKARKI DO NISZCZARKI
Pewność i bezpieczeństwo to kluczowe potrzeby klientów
instytucji bankowych. Coraz trudniej je zagwarantować
w dobie cyfrowej transformacji, kiedy pojawiają się zarówno
ogromne usprawnienia jak i nieznane dotąd zagrożenia.
Nasuwa się kilka pytań. Jak skutecznie zabezpieczyć procedury
bankowe korzystające z dokumentów papierowych? Czy można
usprawnić platformę cyfrową i elektroniczne przesyłanie
danych? Jak powinien przygotować się bank, aby mógł
świadczyć klientom jakościowe usługi na miarę naszych czasów,
tak, by dokumenty bankowe bezpiecznie odbywały swoją drogę,
poczynając od formy papierowej, przez obieg cyfrowy,
archiwizację, i na niszczeniu kończąc?
Odpowiedzi należy szukać w odpowiednio sprofilowanych
ofertach usług i wyposażenia dla banków. Serwis i sprzęt
biurowy muszą spełniać najwyższe standardy i zapewniać
bezpieczeństwo pracy różnych sektorów bankowych,
w szczególności tych odpowiedzialnych za system tworzenia
i obiegu dokumentów oraz informacji. Okazuje się, że przy
zachowaniu środków bezpieczeństwa jest też możliwe
obniżenie kosztów wydruku oraz skrócenie czasu pracy nad
dokumentami. Dzięki m.in. cyfrowemu obiegowi dokumentów,
elektronicznemu systemowi rozpatrywania wniosków
kredytowych oraz zoptymalizowanym do pracy w placówkach
bankowych urządzeniom potrafimy odpowiedzieć na potrzeby
współczesnej bankowości.

Droga papierowego dokumentu
zaczyna się od urządzenia
drukującego. Nowoczesne
urządzenia wielofunkcyjne takie
jak Canon, zoptymalizowane do
potrzeb instytucji bankowych,
dają gwarancję bezpieczeństwa
dokumentów. Zgodne z
rekomendacją Komisji Nadzoru
Finansowego urządzenia te
pomagają zabezpieczyć się
przed wyciekiem informacji,
zapewniają odpowiedni poziom
ochrony wrażliwych formularzy
papierowych przechowywanych
w podajnikach drukarek, a przy
zeskanowanych dokumentach
umożliwiają do nich dostęp tylko
osobom upoważnionym.
Pamiętajmy, że w przypadku
danych o wysokim stopniu
poufności, a to w pracy banków
bardzo częste, zachowanie
bezpieczeństwa informacji jest
fundamentalne.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
DOKUMENTÓW
NOWOCZESNE DRUKARKI
DLA SEKTORA BANKOWEGO
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Za KNF cytujemy:
“(…) w banku drukarki wykorzystywane do drukowania
dokumentów zawierających informacje o wysokim
stopniu poufności powinny być zabezpieczone przed
możliwością wycieku informacji (w przypadku drukarek
sieciowych –
np. poprzez szyfrowanie przesyłanych do nich danych
i przechowywanych przez nie zadań drukowania oraz
odpowiednie mechanizmy weryfikacji tożsamości
użytkowników). Bank powinien również zapewnić
odpowiedni poziom ochrony wrażliwych formularzy
papierowych przechowywanych w podajnikach
drukarek.”
“Eksploatowane przez bank skanery sieciowe
wykorzystywane do skanowania dokumentów
zawierających dane osobowe lub takich, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić bank na
znaczne straty, powinny być zabezpieczone przed
możliwością wycieku informacji (np. poprzez
przesyłanie danych w formie zaszyfrowanej).
Rozwiązania banku w tym zakresie powinny również
zapewniać, aby zeskanowane dokumenty były dostępne
jedynie dla upoważnionych osób.”

CYFROWY OBIEG DOKUMENTÓW.
KORZYŚCI Z NOWYCH TECHNOLOGII

W obsłudze kredytobiorców nie sposób pominąć udogodnień
wynikających z integracji systemu obiegu wniosków kredytowych
z systemem scoringowym, GUS, e-kancelarią, cyfrowym archiwum,
a także systemem zarządzania urlopami pracowników banku.
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DWA W JEDNYM

DRUK +SERWIS

Czy można podnieść jakość pracy
banku przy jednoczesnej redukcji
kosztów związanych np.
z materiałami eksploatacyjnymi
na potrzeby chociażby wydruków
bankowych? Zdecydowanie tak,
w opcji druk + serwis.
W ramach opłaty za
wydrukowaną stronę bank
otrzymuje obsługę serwisową
wraz z dostawami wszystkich
materiałów eksploatacyjnych.
Po stronie banku pozostaje tylko
koszt prądu i zakup papieru.
Personel z działu zaopatrzenia
w banku nie musi już myśleć
o zakupie kolejnych tonerów ani
martwić się o ich składowanie.
Wszystkie te zadania przejmują
pracownicy firmy zewnętrznej –
Marcovej, i dedykowane
aplikacje komputerowe, takie jak
Reporter stworzony do zdalnego
zarządzania drukiem
i materiałami eksploatacyjnymi.
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Lista korzyści jest długa, a z cyfryzacji procesu korzystają
zarówno klienci banku jak i same placówki bankowe.
Oto 8 najważniejszych powodów, dla których warto sięgać
po rozwiązania jakie przynosi cyfrowy obieg dokumentów:
1. Oszczędność czasu. Rozpatrzenie wniosku zajmuje zaledwie
dwie godziny potrzebne na przetwarzanie danych.
2. Większa produktywność pracowników. Cyfrowy system
usprawnia przepływ informacji i podnosi efektywność personelu.
3. Lepsza kontrola i sprawniejsze zarządzanie. Dotyczy
dokumentów finansowych i np. szybkiego konstruowania
harmonogramów spłat.
4. Automatyzacja przepływu pracy. Zadania delegowane są
do właściwych osób w odpowiednim czasie, dzięki czemu unikamy
przestojów.
5. Centralizacja. Wnioski kredytowe trafiają w wytypowane
miejsce do rozpatrzenia i akceptacji.
6. Szybki dostęp. Obieg cyfrowy umożliwia wygodne korzystanie
z danych i zasobów e-archiwum.
7. Przejrzysta architektura informacji. Dokumenty bankowe, dane
klientów i wnioski są w systematyczny sposób uporządkowane.
8. Bezpieczeństwo danych. Platforma cyfrowa posiada szereg
zabezpieczeń i pozwala na zarządzanie nadawaniem uprawnień
dostępowych.

ARCHIWIZACJA I BEZPIECZNE NISZCZENIE

E-ARCHIWUM I SPECJALISTYCZNE
NISZCZARKI
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Niszczarka zamyka obieg dokumentów
w banku, przestrzegamy więc, że
dokument zniszczony w niewłaściwy
sposób można odzyskać. Mając na
uwadze poufny charakter wydruków
bankowych polecamy tutaj urządzenia,
które niszczą dokumenty zgodnie z 4
i 5 stopniem bezpieczeństwa.
W procedurach zabezpieczania
danych mamy 7 stopni bezpieczeństwa
dla niszczenia dokumentów.
Przykładowo na stopniu 4 są
dokumenty szczególnie wrażliwe
i poufne, np. salda, listy płac, dane
osobowe, umowy o pracę,
dokumentacja wewnętrzna banku.
Wymagają one 389 ścinków, podczas
gdy informacje kluczowe dla osoby lub
przedsiębiorstwa, np. patenty,
dokumentacja projektowa, dokumenty
strategiczne, dane osobowe,
dokumentacja kredytów, to już ok.
2079 ścinków. Wszystko dla
zabezpieczenia poufnych danych,
faktycznie metodą analogową tradycyjną, ale wciąż stosowaną na
świecie. Krótko mówiąc,
specjalistyczna niszczarka jeśli jeszcze
nie jest, to powinna stać się bankowym
niezbędnikiem. Dla wspólnego
bezpieczeństwa klientów i banku.

Jak wynika z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej od dnia
1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady archiwizacji
dokumentów księgowych. Zlikwidowany został obowiązek
trwałego (bezterminowego) przechowywania zatwierdzonych
sprawozdań finansowych. Okres ich archiwizacji skrócono
do 5 lat, licząc od początku roku następującego
po zatwierdzeniu sprawozdania.
E-archiwum jest rozwiązaniem pozwalającym na szybki wgląd
w informacje, a jednocześnie zajmuje fizycznie bardzo
niewielką przestrzeń w porównaniu z tradycyjną księgowością
i archiwami. Dodatkowo e-archiwum zapewnia lepszą
kontrolę nad zarządzaniem dostępem do dokumentów
bankowych w wersji elektronicznej. To oszczędność czasu,
miejsca, i do tego większe bezpieczeństwo. Dobrze o tym
wiedzą użytkownicy e-archiwów.

O tym więcej już od września 2021 r.
w ramach naszych cyklicznych spotkań
podczas webinariów poświęconych
zagadnieniu. Zainteresowanych gorąco
zapraszamy do udziału i rejestracji
przez www.cruz.com.pl/webinary
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W NAJBLIŻSZYM
CZASIE
We wrześniu wracają webinary
CRUZ!
Zaczynamy od tematów
poruszonych w artykule Od
drukarki do niszczarki. Czeka na
Państwa olbrzymia dawka wiedzy
i inspiracji!
Zapraszamy do zaglądania na
stronę www.cruz.com.pl/webinary
Koniec września i początek
października to czas, kiedy
zaprezentujemy SFInX-a w pełnej
krasie. Proszę trzymać rękę na
pulsie, webinary tematyczne
odkryją sekrety naszego
wyjątkowego rozwiązania!
Jesienna edycja szkoleń z
cyberbezpieczeństwa już się
szykuje i rozkręca. Wprowadzimy
niewielką zmianę w organizacji
sesji, aby uczestnikom było
wygodniej w nich uczestniczyć ;)
Zainteresowanych prosimy o
kontakt mailowy:
szkolenia@cruz.com.pl
oraz o zaglądanie do poczty w
Centralach - już wkrótce
rozpoczniemy zapisy i będziemy
o tym informować!

AUDYT NA MIARĘ BANKU
Czym się kierować przy wyborze firmy przeprowadzającej audyt
obszaru IT w Banku?
Na pewno warto zwrócić uwagę na to, czy zakres oferowanej usługi
odpowiada wymogom KNF i obejmuje newralgiczne obszary
kontroli. Aby ułatwić Państwu wybór, przeprowadziliśmy rozpoznanie
rynku i wybraliśmy do współpracy trzy firmy, które specjalizują się
w audytach systemów informatycznych.
Oferty audytorów różnią się zakresem prowadzonych działań i ich
szczegółowością. Z usługą bezpośrednio związana jest cena – im
bardziej kompleksowa kontrola i badanie, tym większy koszt całej
operacji.
Przedstawiamy Państwu naszych trzech Partnerów, których oferty
pozwolą wybrać tę właściwą, odpowiadającą na potrzeby Banku
usługę: audyt szyty na miarę.
NT GROUP Sp. z o.o specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów
bezpieczeństwa systemów informatycznych (skanowanie podatności
i wiele więcej) wewnątrz danej organizacji jak i wśród firm
zewnętrznych pracujących dla danej organizacji.
Logo Soft-Com Dudziak sp. j. przeprowadza audyty z zakresu
bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania,
cyberbezpieczeństwa, skanowania podatności, bezpieczeństwa
systemu i procesu monitoringu wizyjnego w zakresie zgodności
z wymaganiami RODO i kodu źródłowego zarówno wewnątrz danej
organizacji jak i wśród współpracujących firm zewnętrznych.
RESPONSE przeprowadza audyty obszaru IT, które dopasowane są
pod względem fizycznych zasobów Banku oraz pod jego
indywidualne potrzeby. To najbardziej szczegółowa oferta,
wychodząca poza systemy informatyczne.
Szczegółowe zakresy audytów oraz ceny mogą Państwo uzyskać
kontaktując się ze swoim opiekunem handlowym z ramienia CRUZ
lub pisząc maila na adres oferty@cruz.com.pl

