 2019/02/26برشلونة  -مؤتمر الجواالت العالمي

تعلن سيكور عن برنامج بنكي آمن للغاية(/غير قابل لالختراق) ونظام تداول
 يطلق منشئو سيكورفون منصة الخدمات المصرفية الرقمية  ،سيكور بنكمتاحا كمنتج أبيض المسمى لشركات الجوال
 -سيكون ً

 -يتم إطالق "نظام تداول" النظام المالي للمعامالت المالية

سيكور بنك
بعد تسليم هاتف ذكي آمن بمحفظة تشفير تعمل بكامل طاقتها ،يطلق خبراء االتصاالت اآلمنة في سيكون سيكور بنك،
وهو برنامج بنكي جديد فائق األمان  ،في مؤتمر الجواالت العالمي .2019
"طموحنا هو أن نكون أكثر من مجرد بنك رقمي .نريد حماية المستخدمين من نقاط الضعف في تطبيقات الدفع .حيث
صرح الكسندر فاسكونسيلوس ،رئيس العمليات في سيكور بأنه يحمي كل من نظام سيكور للتشغيل (سيكور او اس) و
متجر تطبيقات سيكرو تبادل البيانات المهمة من الهجمات في جميع األوقات".
سيكور بنك هو شراكة بين شركة سيكور وشركة فينتيك الب ارزيلية لوج بنك .ستكون الخدمة الكاملة متاحة من سيكور كمنتج
تماما مع قوانين فينتيك ويجمع بين مكونات االكتساب واالكتساب الفرعي وااللتقاط
بطاقة بيضاء .حيث أن البرنامج متوافق ً

والبنك الرقمي .إن هذا التعاون يجعل مفهوم "نظام التداول عالي األمان" (انظر أدناه) والعمل المصرفي اليومي حقيقة
واقعة.
متميز مع نفس قابلية االستخدام
ًا
أمنا
" يريد الناس السالمة دون التضحية بقابلية االستخدام .يوفر نظام سيكور التجاري ً

مثل أي نظام تشغيل آخر أو تطبيق مصرفي رقمي .كما صرح فابيو فيشر  ،نائب الرئيس التنفيذي سيكور "نحن نقدم
جاهز في السوق وذو بطاقة بيضاء ومتكامل ومرن وآمن .وهو األفضل في السوق.
ًا
حال
ً
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يقول لويج جوستافو دوت ار  ،الرئيس التنفيذي والمؤسس لوج بنك" :تفتخر شركة لوج بنك بخدمة مصرفية رقمية كاملة .ومع
شركة سيكور ،تمكنا من تحسين مستوى األمان النهائي إلى المستوى الذي يتطلبه السوق العالمي".
على مدى السنوات القليلة الماضية ،كانت هناك العديد من الخروقات في بيانات نقطة البيع  ،بما في ذلك الخطوط الجوية
البريطانية  ،تيكيت ماستر ،ومؤخ اًر  ،سلسلة المطاعم األمريكية هادل هاوس.

نظام تداول سيكور
إلى جانب سيكور بنك ،تطلق سيكور نظام تداول .هذا نظام إيكولوجي للمعامالت المالية داخل سيكورفون ،أكثر الهواتف
أمانا في العالم.
الذكية ً
ذكيا بنظام تشغيل
يقول كريستيانو لوب ،الرئيس التنفيذي لشركة سيكور" .في مؤتمر الجواالت العالمي  ،2018قدمنا ً
هاتفا ً

آمن (سيكور او اس)  ،مع محفظة التشفير المضمنة .وقمنا بوضع معايير عالية ،لكننا عرفنا أنه يمكننا المضي إلى أبعد
من ذلك" ،
"إن الوصول إلى التكنولوجيا يمهد الطريق لطرق جديدة للدفع .فالمستهلكون يتحولون من البطاقات إلى الخدمات المصرفية
يمكن مزودي الخدمات من إعادة اختراع الطريقة التي يعملون بها .وفي الوقت الذي يخلق
عبر الهاتف المحمول .وهذا ّ
أيضا المخاطر إذا لم يتم تنفيذها .ويقول فابيو فيشر  ،نائب الرئيس التنفيذي
ذلك الفرصة  ،فإن هذه األنظمة تعرض ً
لشركة سيكور" :إن نظام تداول سيكور يحل هذه المشاكل األمنية".

اكتشف بحث سيكور المشاكل الشائعة التي تواجهها مختلف الشركات عندما يتعلق األمر باألمن التكنولوجي .على سبيل
المثال ،تعاني قطاعات مثل الرعاية الصحية واالتصاالت والتمويل والبيع بالتجزئة والقطاعات األخرى التي تتطلب االمتثال
التنظيمي من نقص األمان على األجهزة المحمولة .مما يخلق الضعف ويزيد من فرص تكبد الخسائر.
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كما يقول ألكسندر فاسكونسيلوس ،الرئيس التنفيذي للعمليات في سيكور" ،إن محطتنا التجارية تتماشى مع متطلبات السوق
وهي طريقة مبتكرة لتقديم األمن للمستخدم النهائي .إنه مطلب أساسي لألعمال الحديثة .نظام الدفع متعدد العمالت،
ومتعدد اللغات ويمكن تنفيذه من قبل الشركات من جميع األحجام"،
يمكن أن تحول سيكور قاعدة مستخدمي أي مؤسسة إلى نقطة بيع متحركة محسنة .هذا يحولها إلى منصبة برنامج
الخدمات المصرفية الرقمية ويوفر مجموعة من الخدمات المالية للشركات للحسابات من جميع األحجام.

نبذة عن سيكور
سيكور هو تحديد مستقبل االتصاالت اآلمنة .مع العمليات العالمية والمكاتب في أمريكا الالتينية والواليات المتحدة
وأوروبا .حيث تعمل سيكور بشكل وثيق مع الحكومات والشركات التي تعتقد أن األمن ضروري لنزاهة أعمالها .نحن ندرك
أن األمان ال يتعلق فقط باألنظمة األساسية واألنظمة الرقمية ،بل هي مفهوم ينطوي على جميع جوانب األعمال.
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