
Zintegrowane i efektywne 
zarządzanie bezpieczeństwem 
w banku
Skuteczne sposoby zapobiegania największym 
zagrożeniom bezpieczeństwa informacji
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ogniwem w każdym systemie zabez-
pieczeń jest człowiek. Dlatego jed-
nym z najczęściej spotykanych ata-
ków jest phishing, czyli wyłudzenie 
poufnych danych. Zdaniem eksper-
tów liczba tego rodzaju ataków bę-
dzie coraz większa. 

Czy organizacja od wewnątrz 
jest bezpieczna?
Nowoczesne zapory ogniowe mogą 
zapewnić skuteczną ochronę sie-
ci i informacji przed nieautoryzo-
wanym dostępem z zewnątrz ban-
ku. Ale w większości przypadków 
za wyciek danych lub wprowadze-
nie wirusa odpowiada nie haker, ale 
pracownik. Nawet najlepsza polity-
ka bezpieczeństwa i najbardziej za-
awansowane systemy zabezpieczeń 
nie są w stanie ochronić informa-
cji przed zaniedbaniami lub celowy-
mi działaniami „wywrotowymi” pra-
cowników. Źródłem zagrożenia mogą 
być portale społecznościowe, poczta 
e-mail lub sam pracownik, który 
może przekazać osobom spoza firmy 
poufne informacje o klientach, kodach 
dostępu, a nawet zabezpieczeniach 
lub planach strategicznych. Bez edu-
kowania pracowników o niebezpie-
czeństwach, bez stworzenia u nich 
odpowiedniego poziomu świadomo-
ści w kwestii ochrony informacji nie 
może być mowy o zapewnieniu od-
powiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa. Trzeba pamiętać też o tym, że 
niezależnie od świadomości i kultury 
bezpieczeństwa istotne jest wdroże-
nie rozwiązań automatyzujących za-
równo wykrywanie incydentów, jak 
i powiadamianie o naruszeniu bez-
pieczeństwa banku.

informacji, usunięciem danych czy za-
trzymaniem usług. Nie bez powodu 
konta te są najczęstszym celem ataku, 
zarówno ze strony zewnętrznych in-
truzów, jak i pracowników. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa i kontroli takich 
kont jest zadaniem bardzo trudnym 
do zrealizowania bez zastosowania 
dodatkowych narzędzi informatycz-
nych. Instytucje, którym zależy na 
ochronie informacji często wykorzy-
stują do nadzoru nad kontami uprzy-
wilejowanymi rozwiązania z rodziny 
Dell One Privilege Account Mana-
gement (nazywane TPAM). Zapew-
niają one bezpieczny „sejf” do prze-
chowywania i zarządzania hasłami do 
kont uprzywilejowanych. Pozwalają 
też na monitorowanie i rejestrowa-
nie każdej aktywności wykonywanej 
za pomocą kont uprzywilejowanych. 

Bezpieczeństwo od A do Z
Oprogramowanie zabezpieczają-
ce staje się coraz bardziej skompli-
kowane, także w obsłudze. Dlatego 
ważny jest też dostawca, który po-
może przejść przez cały proces wdro-
żenia: wykona analizy i testy przed-
wdrożeniowe, pomoże wybrać 
odpowiednie oprogramowanie czy 
urządzenie, następnie je skonfiguruje 
i zintegruje z infrastrukturą IT. Na ko-
niec przeprowadzi szkolenie, a w ra-
zie potrzeby zapewni pełne wsparcie 
techniczne. Na polskim rynku jedną 
z niewielu firm posiadających duże 
doświadczenie we wdrożeniach na-
rzędzi informatycznych w bankach 
jest Quest Dystrybucja Sp. o.o. Fir-
ma jako jedyny autoryzowany Part-
ner Wsparcia Technicznego (Support 
Providing Partner) Dell Software 
w Polsce oferuje sprawdzone, mo-
dularne rozwiązania Dell Software, 
które umożliwiają zbudowanie jed-
nej platformy do kompleksowego za-
rządzania bezpieczeństwem w ban-
ku. Pozwala ona zintegrować m.in. 
narzędzia do monitorowania aktyw-
ności użytkowników (Change Audi-
tor), zarządzania uprawnieniami (Dell 
One Identity Manager) czy kontami 
uprzywilejowanymi (TPAM).

Internet i  urządzenia mobilne 
w krótkim czasie zmieniły sposób 
komunikacji i dostępu do informa-
cji. Staliśmy się społeczeństwem 
informacyjnym, a sama informacja 
stała się wartością biznesową sta-
nowiącą o przewadze konkuren-
cyjnej. Utrata lub kradzież danych 
może doprowadzić do uszczerbku 
na reputacji banku i przynieść duże 
straty finansowe. Złożona struk-
tura informatyczna banków, prze-
pisy i regulacje, jakim podlegają 
oraz paradoksalnie – nowe, coraz 
bardziej zaawansowane techno-
logie informatyczne, nie ułatwia-
ją ochrony informacji. A zagrożeń 
jest wiele…

Uwaga haker
Wraz z rozwojem platform informa-
tycznych i technologii ich wykorzy-
stania rosną możliwości niepowoła-
nego dostępu do danych. Każdego 
dnia atakowanych jest wiele sys-
temów teleinformatycznych, któ-
rych celem jest kradzież danych lub 
pieniędzy. Liczba wykrytych cybe-
rataków w Polsce wzrosła w 2015 
r. o prawie 50 proc. w porównaniu 
do 2014 r. Niestety ataki nie zawsze 
udaje się w porę powstrzymać, jak 
miało to miejsce w przypadku wła-
mania hakerów do Europejskiego 
Banku Centralnego, kradzieży po-
ufnych danych ponad 27 tys. klien-
tów Banku Barclays czy przepro-
wadzonej na początku bieżącego 
roku kradzieży ok. 100 mln dolarów 
z konta banku centralnego Bangla-
deszu, a zdeponowanych w Banku 
Rezerwy Federalnej w Nowym Jor-
ku. Hakerzy wiedzą, że najsłabszym 

 
Niedoceniane znaczenie AD 
dla ciągłości działania 
i bezpieczeństwa banku
W większości banków za zapewnie-
nie wydajnego i bezpiecznego środo-
wiska pracy dla użytkownika końco-
wego odpowiada usługa katalogowa 
Microsoft Active Directory (AD). Jej 
podstawową funkcją jest uwierzytel-
nianie użytkowników i komputerów 
w sieci. Duże ryzyko niepożądanej ak-
tywności występuje ze strony osób 
posiadających zbyt wysokie upraw-
nienia do obiektów AD. Konsekwencją 
tych działań może być spowodowa-
nie awarii lub niedostępności obiek-
tów (np. kont użytkowników) poprzez 
ich modyfikacje lub skasowanie. Na-
tywne funkcje Microsoft skupiają się 
raczej na usunięciu problemu już po 
jego zaistnieniu niż na ochronie przed 
pojawieniem się sytuacji zagrażają-
cych bezpieczeństwu środowiska AD. 
Dlatego w zarządzaniu AD mogą po-
móc dodatkowe rozwiązania, jak np. 
Change Auditor for Active Direc-
tory firmy Dell Software. Narzędzie 
to w czasie rzeczywistym pozwala na 
analizę szczegółowych danych o tym, 
kto, kiedy, skąd i do czego uzyskał do-
stęp. Oferuje audytowanie oraz moż-
liwość powiadamiania administra-
torów lub działów bezpieczeństwa 
o wykrytych incydentach w środowi-
sku AD, dotyczących np. wprowadzo-
nych zmian w domenie, konfiguracji 
lub aplikacji. 

Elektroniczny sejf
Niezarządzane konta uprzywilejowa-
ne – niezwykle ważne konta, które ist-
nieją w każdym banku i posiadają pe-
łen dostęp do każdego rodzaju danych 
i usług. Niemonitorowane i niekontro-
lowane mogą być źródłem znacznych 
strat spowodowanych wykradzeniem 
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Inteligentny detektyw
Banki i instytucje finansowe sto-
sują wiele różnych systemów za-
bezpieczających takich, jak zapory 
sieciowe, wielostopniowe mecha-
nizmy uwierzytelniania, kontro-
la dostępu czy monitorowanie ak-
tywności użytkowników. Niestety 
rzadko kiedy poszczególne roz-
wiązania są ze sobą zintegrowa-
ne w jedną platformę do kom-
pleksowej ochrony. Dlatego oferta 
najlepszych dostawców rozwią-
zań do zarządzania bezpieczeń-
stwem, takich jak np. Quest Dys-
trybucja, nie ogranicza się do 
instalacji własnych rozwiązań, ale 
umożliwia ich integrację z syste-
mami już istniejącymi w banku. 
W takim przypadku bardzo waż-
ne jest zapewnienie możliwości 
łatwego przeszukiwania informa-
cji pomiędzy różnymi systemami/
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repozytoriami oraz natychmiasto-
wego informowania o wykrytych 
incydentach związanych z bezpie-
czeństwem w różnych częściach 
infrastruktury IT banku. Firma Qu-
est Dystrybucja posiada w swo-
jej ofercie systemy pozwalające 
integrować różne dane związane 
z bezpieczeństwem, przechowy-
wać je długoterminowo w sposób 
wydajny oraz inteligentnie wyszu-
kiwać określone informacje np. 
dotyczące konkretnego użytkow-
nika lub „problematycznej” sta-
cji roboczej. Ponadto dodatkowe 
dedykowane portale i inteligent-
ne możliwości wyszukiwania po-
zwalają znacząco podnieść poziom 
bezpieczeństwa chronionych sys-
temów. Zabezpieczając informa-
cje we współczesnym banku, nie 
wystarczy być ich „strażnikiem”, 
ale trzeba być też detektywem... ▪
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oraz Partner Wsparcia Technicznego (Support Providing Partner) 
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