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Przeniesienie praktyk IT do
bezpieczeństwa fizycznego
Bardzo często firmy nie traktują systemów kontroli dostępu jako systemów
IT podłączonych do sieci - natomiast obecne kontrolery stosowane w
systemach kontroli dostępu posiadają: procesor, pamięć operacyjną,
system operacyjny a także interfejs Ethernet w związku z tym powinny być
zabezpieczane tymi samymi mechanizmami. To przeoczenie sprawia, że
firmy narażone są na ataki, które mogą mieć poważne konsekwencje.
Nedap wprowadził nowe rozwiązania które pomaga rozwiązać ten problem.
Dzięki zastosowaniu najnowszych zasad szyfrowania i silnej autoryzacji
stosowanej w informatyce firma jest w stanie stworzyć bezpieczne metody
komunikacji i zapisu wszystkich elementów systemu kontroli dostępu AEOS.
Zwiększa to bezpieczeństwo całości procesu i zapewnia natychmiastową
reakcję w przypadku zagrożenia nieuprawnionego dostępu do kluczy.

Dedykowany moduł bezpiecznego dostępu
Wzmacnia ochronę i wydajność szyfrowania przez:
• ochronę i zachowanie kluczy tajnych
• wykonywanie silnej autoryzacji

Zastosowanie:
• karty chipowe
• karty kredytowe
• karty SIM w telefonach komórkowych

Przechowywanie
klucze DESfire po
bezpiecznej stronie
Najnowsze rekomendacje dotyczące kluczy DESFire
mówią, że powinny one być przechowywane po bezpiecznej stronie drzwi. Są one już stosowane w wielu
krajach europejskich.
Nedap umożliwia przechowywanie kluczy DESFire
w dedykowanym module (ang. secure access module,
w skrócie SAM) w urządzeniach sterujących drzwiami,
aby firmy postępowały zgodnie z tymi rekomendacjami.
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W sytuacji, w której klucze DESFire nie są przechowywane w czytnikach kart same czytniki nie pełnią żadnej
roli w deszyfracji danych, są “przezroczyste”. Gwarantuje to bezpieczną komunikację między kartą a urządzeniem sterującym drzwiami.
Nedap oferuje to rozwiązanie w połączeniu z weryfikacji PIN-u. Dzięki zapisywaniu PIN-u w urządzeniu
sterującym platforma AEOS nadaje się do obsługi środowisk wysokiego ryzyka.
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Zaawansowana autoryzacja wzmacnia
bezpieczeństwo
Nowe rekomendacje ochrony fizycznej nie biorą jednak
pod uwagę zasad bezpieczeństwa IT.
Określają one zasady budowania zaufania pomiędzy
urządzeniami przez silną autentykację.
Platforma AEOS zapewnia zaawansowane metody autentykacyjne poprzez bezpieczne zapisywanie certyfikatów cyfrowych w dedykowanych modułach bezpiecznego dostępu zainstalowanych w samym kontrolerze
drzwiowym. Dzięki takiemu podejściu komunikacja
między urządzeniami sterującymi drzwiami a serwerem
otrzymuje dodatkową warstwę bezpieczeństwa uniemożliwiającą podmianę kontrolera na taki sam model
ale z zainfekowanym oprogramowaniem.

Korzystaj z obydwu rozwiązań
Poprzez zapisywanie kluczy DESFire oraz certyfikatów
cyfrowychw jednym module bezpiecznego dostępu w
urządzeniu sterującym drzwiami system AEOS łączy ze
sobą najlepsze praktyki IT i ochrony fizycznej w jedno
całościowe rozwiązanie.

Lepsza obrona przed wszystkimi
zagrożeniami
Całościowe bezpieczeństwo oferowane przez system
AEOS oznacza wysoki poziom ochrony zarówno przed
fizycznymi jak i cyfrowymi atakami.
Przechowywanie kluczy DESFire w modułach bezpiecznego dostępu w urządzeniach sterujących drzwiami
zmniejsza ryzyko pozyskania ich przez stronę atakującą. Silna autentykacja urządzeń sterujących drzwiami
uniemożliwia zastąpienie ich zmienionymi wersjami.
Uniemożliwione jest również podłączenie obcych urządzeń do sieci i wysyłanie poleceń do urządzeń sterujących drzwiami.

Reaguj natychmiast w sytuacjach
awaryjnych
Całościowa ochrona zapewniania przez system AEOS
oznacza, że wszystkie elementy systemu komunikują
się ze sobą w bezpieczny sposób.
Umożliwia to aktualizacje bezpiecznego klucza z jednego, centralnego punktu. Można więc zmienić klucze tuż
po tym, jak zostały przechwycone bez potrzeby fizycznego zbierania wszystkich czytników kart.

Przejmij kontrolę
Platforma AOES umożliwia zachowanie kontroli cyklów
życiowych zarówno kluczy DESFire jak i certyfikatów
cyfrowych i może zostać wykorzystana do generowania
i dystrybucji kluczy DESFire. Certyfikaty cyfrowe są autoryzowane i zarządzane przez zaufane źródła certyfikowania (online lub offline), które można podłączyć do
AEOS. AEOS może wtedy zacząć dystrybucję certyfikatów w systemie.

Sprawdzone i działające
rozwiązanie
Sprawdzone w całej Europie
Zaimplementowane rozwiązania bezpieczeństwa w platformie AEOS spełniają szereg
wymagań bezpieczeństwa w całej Europie. Są one już używane do ochrony krytycznej infrastruktury wielu krajów.
Na przykład, fakt, że klucze DESFire są bezpiecznie przechowywane oznacza spełnienie wymagań Rijkpass dla fizycznego dostępu do rządowych budynków w Holandii.
We Francji platforma uzyskała certyfikat CSPN od agencji bezpieczeństwa informacji,
ANSSI. To daje pewność, że całościowa ochrona AEOS stanowi sprawdzone rozwiązanie potwierdzone przez rygorystyczne testy, które prowadzi do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy.

Wejdź na wyższy poziom bezpieczeństwa
Nedap projektuje i produkuje całość systemu kontroli dostępu AEOS, włączając w to
czytniki oraz urządzenia sterujące. Rozwiązania end-to-end security można również
uruchomić po instalacji systemu AEOS bez potrzeby zmiany lub wprowadzania nowego, dodatkowego sprzętu gdyż wszystkie kontrolery są sprzętowo przygotowane
do implementacji nowych metod autoryzacyjnych.

Nedap i AEOS
Wykorzystaj moc platformy AEOS

Upraszczamy świat od 1929 roku

Platforma kontroli dostępu AEOS ustawia wysoko
poprzeczkę w systemach z obszaru bezpieczeństwa
fizycznego. Szeroka gama możliwości, unikalna architektura i łatwość nadawania autoryzacji sprawiają, że
system ten jest bardzo atrakcyjny dla użytkowników. Co
więcej system może zostać rozbudowany o funkcje
detekcji włamań czy skrytki depozytowe. Platforma
AEOS jest również zintegrowana z największymi dostawcami oprogramowania oraz sprzętu firm trzecich
(VMS, windy, zamki bezprzewodowe i wiele innych) co
czyni z AEOS potężne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem.

Od prawie stu lat sprawiamy, że życie jest łatwiejsze.
Nedap rozpoczął działalność w 1929 roku. W chwili
obecnej na całym świecie zatrudniamy 750 pracowników. Zajmujemy się kontrolą dostępu od 35 lat. To
doświadczenie doprowadziło do powstania platformy
AEOS, pierwszego systemu zarządzania bezpieczeństwem bazującego na oprogramowaniu. W naszej
siedzibie głównej w Holandii skupiamy się zawsze na
ludziach i problemach, z którymi muszą sobie radzić.
Dopiero po zrozumieniu tych aspektów zajmujemy się
zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, aby
pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów dzięki
współczesnym, dobrze zaprojektowanym i łatwym w
obsłudze systemom.
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