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Certificação PCI DSS – Assessoria e certificação para entidades envolvidas
no ecossistema de meios de pagamento: comerciantes, processadores,
adquirentes, emissores e provedores de serviços.
Desafios

Solução Ideal

Resultados Esperados

Obter e manter a certificação PCI DSS, elevando
a segurança do ambiente de meio de
pagamento, minimizando a probabilidade de
fraudes e vazamento dos dados de cartões.

Cumprimento dos requisitos necessários para
obter a certificação PCI DSS e aplicação de
controles que manterão o ambiente seguro e
em conformidade.

Obtenção e manutenção da certificação PCI DSS
e elevação do nível de maturidade em
segurança da informação e segurança
cibernética.

• Existem pessoas e processos suficientes para
o atendimento dos requisitos do PCI?

• Assessoria
e
acompanhamento
consultores especialistas;

• Adequação da infraestrutura necessária para
o ambiente de meios de pagamento.

• Como evitar vazamentos e fraudes?

• Eliminar ou mitigar os riscos encontrados.

• Como manter-se aderente no longo prazo?

• Manter um programa de conscientização e
treinamento em segurança da informação
contínuo e atualizado.
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• Aumento
da
credibilidade
e
rentabilidade da empresa, com redução de
chargeback.

• Alcançar a certificação PCI DSS, atendendo os
requisitos necessários.

Módulo Security Solutions S/A
Assessoria para Certificação PCI DSS

A Módulo é uma empresa brasileira especializada em soluções para automatização da gestão integrada de riscos, da segurança da informação e
segurança cibernética. Atua nas áreas de software, consultoria e educação, fornecendo, desde 1985, soluções inovadoras.

Serviços fim-a-fim

Competência Técnica

Experiência Comprovada

Integração e amplitude de serviço

Competência e Inovação

Experiência

• Análise de Gap;

• 1ª empresa certificada ISO 27001 no Mundo;

• 33 anos de experiência;

• Scanner de Vulnerabilidades;

• Criou a certificação MCSO;

• Segurança das Eleições Brasileiras;

• Testes de Invasão;

• Primeira empresa QSA do Brasil;

• Assessoria para certificação.

• Profissionais certificados: CISSP, MCSO, CGEIT,
CISA, CRISC, ISO 27k Lead Auditor, etc.

• Segurança no projeto do envio do IR pela
internet;
• Centenas
de
clientes
atendidos
certificados no padrão PCI DSS.
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Entidades envolvidas na indústria de meios de pagamento com cartão, necessitam possuir certificação PCI DSS para manter seu negócio. A
solução possui serviços integrados fim-a-fim que atendem os aspectos de segurança da informação para certificação PCI DSS. Diferentemente
de soluções pontuais e isoladas para atendimento completo, baseia-se na ampla experiência em segurança da informação e entendimento dos
requisitos exigidos alinhados à necessidade do negócio do cliente.
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Microsoft Azure
Entendimento dos requisitos e conceitos envolvidos para adequação do ambiente computacional e dos procedimentos internos da empresa, visando
alcançar e manter a certificação PCI DSS de forma ágil, levando a sério o tratamento dos riscos de seu ambiente, elevando a maturidade da segurança através
da expertise do nosso time de consultores especialistas em segurança cibernética.

Alinhamento da Solução
Módulo Security + Azure

Módulo Security + Azure

Módulo Security + Azure

Análise de vulnerabilidades

Disponibilidade contínua

Plano de ação e Dashboards

O processo de gap analysis da solução é
automatizado no software da Módulo que está
hospedado no Azure IaaS.

Documentação das análises de requisitos do
PCI hospedada diretamente no software da
Módulo no Azure, garantindo assim a
disponibilidade contínua das informações.

A automatização via Azure permite realizar e
acompanhar planos de ação para controles que
precisam ser corrigidos e também dashboards
que facilitam a visualização do andamento do
tratamento.

