IT security voor de financiële sector

grip op risico

optimale risicobeheersing
en beveiliging in een veranderende markt

Your business technologists. Powering progress

De meerwaarde
van IT security
Succes in de financiële sector draait om vertrouwen en
betrouwbaarheid. Om te kunnen groeien en overleven in een snel
veranderende omgeving, is de uitdaging voor financiële dienstverleners
niet om risico’s uit te bannen, maar om ze verantwoord te managen.
De belangen in de financiële sector zijn groot,
de risico’s aanzienlijk. Het primaire, financiële
marktrisico managen is de core business van financials zelf. Daarnaast hebben echter ook operationele risico’s een steeds grotere financiële én
maatschappelijke impact, en staan organisaties
bloot aan groeiende bedreigingen van buitenaf
en van binnenuit: (identiteits)fraude, aanvallen
van georganiseerde criminaliteit, dataverlies of
-diefstal. Daarbij wordt er door toezichthouders
én de maatschappij scherper dan ooit op gelet
of bedrijven compliant zijn met alle wet- en regelgeving.

Geen groei zonder risico
Een extra uitdaging is dat financiële dienstverleners het zich minder dan ooit kunnen veroorloven hun bedrijfsvoering hermetisch af te
dichten. Om te kunnen groeien en overleven,
moeten ze zich juist open stellen voor nieuwe
producten en businessmodellen. Voor diensten en processen in de cloud, nieuwe vormen
van interactie met consumenten (social media,
mobiele communicatie) én hun eigen medewerkers (Het Nieuwe Werken). Zulke innovaties
bieden grote kansen, maar pakken alleen goed
uit als de ermee gepaard gaande risico’s goed
beheerst worden.
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Risicomanagement als
succesfactor
Risico’s volledig uitbannen is en blijft dan ook
een illusie. Risico’s verantwoord afwegen en managen kan echter heel goed, en is belangrijker
dan ooit. Bedrijven die hun risico’s goed in beeld
hebben en kosteneffectief weten te beheersen,
zijn immers beter gepositioneerd om flexibel
te kunnen inspelen op de snel veranderende
markt. Risicomanagement verandert daarmee
van een noodzakelijk kwaad in een succesfactor, die rechtstreeks invloed heeft op de concurrentiekracht en resultaten van een organisatie.
Zulk risicomanagement richt zich op twee groeiende, steeds complexere gebieden, die bovendien steeds nauwer met elkaar verweven zijn:
Governance, risk & compliance (GRC).
Het organiseren van structurele aandacht
voor risicomanagement, en het borgen
van compliance met (veranderende) weten regelgeving. Hierbij zijn instrumenten
en technologische oplossingen nodig.
Maar in eerste instantie is het een kwestie
van beleid, cultuur en procesinrichting.

Digital security. Bescherming tegen risico’s van buitenaf (hackers, virussen) én
binnenuit (fraudebestrijding via helder en
effectief identity & access management).

Atos helpt
Atos helpt klanten in de financiële wereld bij
het in beeld brengen, afwegen en beheersen
van risico’s op beide terreinen. We doen dit met
business consultants die kennis hebben van
integraal risicomanagement. Met een uniek
portfolio aan innovatieve oplossingen, van kosteneffectief role-based access management tot
het organiseren van kwalitatief hoogwaardige
datastromen voor rapportageverplichtingen.
Oplossingen die on site geleverd worden, als online dienst (SaaS) of in de cloud.
We combineren kennis van de financiële business én IT-infrastructuur tot oplossingen waarmee organisaties risico’s én kosten kunnen
beheersen, en hun wendbaarheid in een snel
veranderende markt kunnen vergroten.
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Governance, risk &
compliance
Als gevolg van de financiële crisis zijn de risico’s die een bank of
verzekeraar loopt, bij bestuurders top of mind. Niet alleen omdat
het toezicht op de sector verscherpt is, maar ook omdat de crisis
onderstreepte dat verstandig risicomanagement cruciaal is voor de
winstgevendheid van financiële instellingen en voor de kwaliteit van
hun dienstverlening.
Zowel banken als verzekeraars staan voor de
opgave om meer zicht te krijgen op de risico’s
die ze lopen. Een directe aanleiding daarvoor
zijn de verscherpte eisen die door externe toezichthouders worden gesteld (Sarbanes-Oxley,
Basel, Solvency). Compliance met deze regelgeving is bedoeld om risico’s sectorbreed af te dekken. Het niet voldoen eraan vormt weer een risico op zich, met directe impact op de business.

Risico’s in samenhang
Hoe belangrijk compliance ook is: als het puur
als een checklist wordt gezien, heeft het geen
meerwaarde. Daarvoor moet compliance onderdeel zijn van integraal risicomanagement,
waarbij álle operationele risico’s waaraan het
bedrijf bloot staat in beeld worden gebracht
en in samenhang kunnen worden beoordeeld.
Daarbij gaat het niet alleen om compliance en
het primaire (financiële) bedrijfsrisico, maar ook
om risico’s op juridisch en operationeel vlak en
op het gebied van sustainability.
Atos biedt daarbij ondersteuning, in de vorm
van consultancy, assessments, het (her)inrich-

ten van processen en optimale ondersteuning
ervan met IT. Concrete voorbeelden zijn:
GRC-analyses. Gespecialiseerde consultants van Atos helpen organisaties om een
ondernemingsbrede aanpak voor het beheersen van risico’s te implementeren. Ze
analyseren de risico’s waaraan een organisatie bloot staat, geven gefundeerd advies
over de potentiële impact ervan én schetsen mogelijke strategieën om deze risico’s
tegen aanvaardbare kosten te beheersen.
Enterprise risk management & reporting.
Goed risicomanagement staat of valt met een
goede, transparante informatievoorziening.
Atos helpt financiële instellingen om zicht te
houden op hun risk exposure door de benodigde systemen en platforms verder te verbeteren en door data uit verschillende bronnen
te integreren en de kwaliteit ervan te borgen.
Basel II/III. Atos helpt banken om hun bestaande rapportageprocessen te verfijnen,
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de gebruikte IT-systemen te verbeteren,
en om voorbereid te zijn op de extra eisen
die op grond van Basel III gesteld worden
aan solvabiliteit en risicomanagement.
Solvency II. Verzekeraars moeten op korte
termijn voldoen aan deze regelgeving, die
eisen stelt aan solvabiliteit, corporate governance en risicomanagement. Atos biedt
ondersteuning bij het organiseren van de
benodigde informatievoorziening, onder
meer via oplossingen voor BI, datawarehouses (met o.a. Oracle en SAP), het inrichten van een ‘rapportagestraat’. Maar ook
het voorbereiden van de fysieke IT- op de
enorme datastromen en opslagbehoefte
die in het kielzog van Solvency II ontstaat.
XBRL. Interne en externe rapportageverplichtingen genereren enorme informatiestromen en stellen hoge eisen aan datakwaliteit. Atos helpt klanten om XBRL te
implementeren: een open standaard voor
uitwisseling van financiële informatie. Gebruik van dit format verhoogt de kwaliteit van data en helpt kosten te besparen.
Role-based access management. Een belangrijke schakel in risicomanagement is om
de toegang van medewerkers tot applicaties
en (gevoelige) data te reguleren, monitoren
én te kunnen verantwoorden. In een complexe omgeving, zoals die van financiële instellingen, is dit geen geringe opgave. Om toegangsrechten snel, veilig en kosteneffectief te
kunnen verstrekken (en intrekken) ontwikkelde Atos bij een grote Nederlandse bank een
succesvolle oplossing voor role-based access
management. In plaats van tienduizenden
afzonderlijke authenticaties te moeten beheren, volstaan enkele duizenden rolbeschrijvingen, waaraan automatisch een reeks toegangsrechten is gekoppeld. Deze oplossing,
die beschikbaar is als een managed service,
bespaart kosten én maakt het mogelijk beter
aan te tonen én te motiveren wie toegang
heeft tot systemen en data.

Grip op risico - Integraal risicomanagement en optimale beveiling in een veranderende markt

Grip op risico - Integraal risicomanagement en optimale beveiliging in een veranderende markt

5

Digital security
Adequate beveiliging van informatie en dataverkeer en
fraudebestrijding zijn voor de financiële sector een basisbehoefte.
Deze uitdaging wordt echter steeds groter. Onder invloed van een
veranderende markt, nieuwe businessmodellen en de noodzaak
om kosten te besparen, zullen data en applicaties de komende
jaren steeds meer verhuizen naar de cloud en neemt de vraag van
consumenten naar mobiele applicaties toe.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het
security-landschap binnen organisaties uitdijt.
Atos helpt organisaties om dit proces in goede
banen te leiden, tegen aanvaardbare kosten.
Informatiebeveiliging is niet meer hoofdzakelijk
een technisch vraagstuk, maar een strategisch
project waarin vanaf het begin aandacht moet
zijn voor organisatorische en juridische aspecten, de inrichting van bedrijfsprocessen en de
link met compliance.
Atos help organisaties om systemen en data
optimaal te blijven beveiligen, zowel tegen aanvallen van buitenaf als tegen onrechtmatig gebruik binnen de eigen organisaties. Het portfolio
omvat een scala aan consultancy-diensten, innovatieve IT-oplossingen en managed services,
waaronder:
IT security consulting & architecture.
Deze dienst omvat het analyseren van de
huidige veiligheid en toetsing aan internationale standaarden, de ontwikkeling van
een information security management systeem en strategieën voor het voorkomen
van dataverlies en verhoogde veiligheid
van applicaties, communicatie en data in de
cloud. Bij het definiëren van de benodigde
security-diensten en -architecturen staat een
optimaal evenwicht tussen de kosten van
maatregelen en de potentiële schade van de risico’s die ermee voorkomen worden, centraal.

Om toegangsrechten snel, veilig en kosteneffectief te kunnen verstrekken (en intrekken)
ontwikkelde Atos bij een grote Nederlandse
bank een succesvolle oplossing voor rolebased access management. In plaats van
tienduizenden afzonderlijke authenticaties
te moeten beheren, volstaan enkele duizenden rolbeschrijvingen, waaraan automatisch
een reeks toegangsrechten is gekoppeld.
Deze oplossing, die beschikbaar is als een
managed service, bespaart kosten én maakt
het mogelijk beter aan te tonen én te motiveren wie toegang heeft tot systemen en data.

Optimale encryptie. Atos heeft een naam
hoog te houden op het gebied van beveiligd
betalingsverkeer. Maar ook voor andere informatiestromen biedt Atos optimale encryptieoplossingen. Voor zeer gevoelige informatie
is er de eerste commerciële toepassing van
kwantumcryptografie, een techniek waarbij
op basis van natuurkundige principes data
aantoonbaar veilig kan worden verstuurd en
waarbij het kopiëren van sleutels onmogelijk
is.

Biometrie. Atos beschikt over een breed scala
aan beproefde biometrische oplossingen voor
toegangscontrole van gebouwen en IT. Een
voorbeeld is ID Center: een centraal systeem
voor authenticatie op basis van vingerafdrukken, , handpalmherkenning of irisscan. Doordat complexe wachtwoorden niet meer nodig
zijn, neemt de belasting op helpdesks af. Ook
is ID Center een uitstekende basis voor compliance met onder meer SOX, Basel of Solvency.
Smart Card & PKI-infrastructuur. Met deze
oplossing koppelt Atos onder meer toegangscontrole van gebouwen én IT-infrastructuur
in één gebruikerspas. Deze techniek kan
ook worden gebruikt voor digitaal ondertekenen van documenten en voor het beveiligen van informatie en gevoelige informatie.

Identity & access management. Om fraude
te bestrijden, is een hoogwaardige oplossing
voor het controleren van toegangsrechten essentieel. Tegelijkertijd is het zaak medewerkers
snel toegang te kunnen geven tot de juiste
informatie, vanuit kostenperspectief bij voorkeur op een geautomatiseerde manier. Atos
biedt beproefde oplossingen voor het regelen
van gebruikersrechten (binnen én buiten de
organisatie), op basis van het DirX-platform.
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Over Atos
Atos is een internationale IT-dienstverlener met
een jaaromzet van 8,7 miljard euro. Het bedrijf
biedt werk aan 74.000 collega’s in 42 landen.
Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hi-tech
transactieservices, advies en technologie,
systeemintegratie en managed services. Atos
focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun
onderneming van de toekomst te creëren. Atos
is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische
Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist
Market. Atos opereert onder de namen Atos,
Atos Consulting & Technology Services, Atos
Worldline en Atos Worldgrid.

Meer weten of doorpraten over de kansen en
meerwaarde van IT security?
Neem dan contact op met
marketing.nl@atos.net
of kijk op nl.atos.net voor brochures en white
paper over specifieke thema’s, zoals Solvency II.

nl.atos.net
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