CASES CERTIFICAÇÃO PCI-DSS
ALMAVIVA É CERTIFICADA EM PCI-DSS PELA CIPHER.
Certificação confere à multinacional italiana de Contact Center a comprovação do alto nível
dos padrões de segurança das suas operações com cartões de crédito
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O PROJETO
A CERTIFICAÇÃO PCI-DSS CONFERIU À MULTINACIONAL
ITALIANA DE CONTACT CENTER, A COMPROVAÇÃO DO
ALTO NÍVEL DOS PADRÕES DE SEGURANÇA DAS SUAS
OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO.
Detalhes do projeto:
2020 – o projeto foi realizado durante a quarentena devido à
pandemia da COVID-19.
O processo e avaliação de inspeção e controle de segurança
física, foi realizado de forma totalmente virtual com o apoio da
equipe AlmaViva.

"A certificação é muito importante porque, além de manter os
critérios que garantem a segurança das informações, confere à
empresa uma maturidade em controle e processos com cartão
de crédito, além de estimular e solidificar uma cultura geral, em
todos os setores da companhia, de manter a confiabilidade.

"A conquista do PCI DSS reforça nosso posicionamento como
empresa altamente tecnológica, confiável e robusta, garantindo
assim a condução dos processos de nossos clientes de uma
forma estruturada e segura.
Luis Thinen, CIO da AlmavivA.
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DESAFIOS
Construir e manter uma rede segura, proteger as informações dos portadores de cartões e
implementar medidas fortes de controle de acesso.
manter os critérios que garantem a segurança das informações, conferindo à empresa uma
maturidade em controle e processos com cartão de crédito.
estimular e solidificar uma cultura geral, em todos os setores da companhia, de manter a
confiabilidade.
No segmento de mercado em que atuamos, a certificação é muito exigida, principalmente por
armazenarmos em nosso ambiente servidores e equipamentos dos nossos clientes. Isso nos trará
ganhos profundos principalmente em negócios e rentabilidade.
Roberto Toscani, gerente geral de segurança da informação da Almaviva.

RESULTADOS
Implementação de medidas fortes de controle
de acesso;
Manutenção dos requisitos para proteção das
informações dos portadores de cartões

Padrão de segurança de dados para transações
financeiras, principalmente para pagamentos
on-line com cartões de crédito regulamentados
e certificado.

QUER SABER MAIS SOBRE ESTE E OUTROS CASES DE SUCESSO?
Entre em contato conosco:
contato@cipher.com
cipher.com/get-in-touch/

@cipher
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