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 حلهعزفی راُ

VeriFone IntelliNAC 
 های موجودچالش

ٍ تاال تزدى سغح ارائِ خذهات تِ هطتزیاى خَد ّستیذ؟ آیا تذًثال تسزیع در اًتمال  POSّای آیا تذًثال افشایص دستگاُ

یاسّای افشارّای هذیزیتی هَجَد، ًّا تزای ضوا اّویت دارد؟ آیا ًزمّای هالی ّستیذ؟ آیا اهٌیت تزاکٌصتزاکٌص

 دّذ؟ هاًیتَریٌگ ٍ گشارضگیزی ضوا را پَضص ًوی

کِ تا  دّذپیطٌْاد هیّا ساسهاىجذیذی را تِ  حلراُ فزاّن ًوَدى اهکاًات فَق ،در راستای ، آٍری الجَردتکَیيضزکت في

رساًذُ ٍ ایي  Hostتِ  POSّای خَد را اس ویٌاى تزاکٌصٍ در کوال اعافشارّای تَاًوٌذ تزاحتی ّا ٍ ًزماستفادُ اس دستگاُ

 .رًٍذ را تحت کٌتزل ٍ ًظارت خَد داضتِ تاضٌذ

 ها در شبکهحل مذیزیت و کنتزل انتقال تزاکنشمعزفی راه
VeriFone IntelliNAC  ،یّاظیهح یرا تزا یٍ ارتثاع یاضثکِ زساختیاس س یذیًسل جذ POS يیتا ا. فزاّن آٍردُ است 

، عیثثت ٍلا تیاس لاتل یثاًیپطت. خَاّذ ضذ زیتاال اهکاًپذ اریّا، در حجن ٍ سزعت تسٌصتزاک یکیحل، اًتمال الکتزًٍراُ

HOT Swap ٌاست کیالکتزًٍ اختپزد یّاظیحل در هحراُ يیا يیاس اهکاًات ًَ تیٍ اه .IntelliView  ،طزفتِیافشار پًزم 

استفادُ  POS یّاٍ ًگْذاضت ضثکِ IntelliNAC ّایدستگاُ تیزیهذ یتَدُ ٍ تزا کیپزداخت الکتزًٍ یّاضثکِ تیزیهذ

 .ضَدیه
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 های اصلی و مشایایژگیو

o IntelliNAC 
 پلتفزم پیطزفتِ ٍ لاتل اعویٌاى 

 ُّا ٍ ارائِ گشارضات آهاریّا تِ ّوزاُ هذیزیت تزاکٌصتجویع داد 

 ّا تِ یکذیگز ٍ اهکاى تثذیل پزٍتکلload balancing 

 ّاتزلزاری ارتثاط اهي هیاى دستگاُ هعواری اهي تِ ّوزاُ لاتلیت 

  پطتیثاًی اس استاًذاردPCI-DSS  ٍVOIP 

  تزخَرداری اس چْار پَرت اتزًت(Gigabit ) ُپطتیثاًی اس ضاًشد ٍE1/T1 

o IntelliView 
  کارتزی اس عزیك  تِ ّوزاُ اهکاىًصة سزیع ٍ آساىweb browser 

 هطاّذُ کاهل ضثکِ ٍ ٍضعیت آى 

 دٍر تِ دٍ صَرت پیکزتٌذی اسراُ اًجام یکپارچِ عولیاتonline  ٍoffline  ،تِ ّوزاُ ارائِ گشارضات آهاری

 ٍ هذیزیت ضاسی، ّوگی اس عزیك یک پٌل ٍاحذ( ایویل ٍ پیاهک)ّطذاردّی 

 مخاطبین

 ّا ٍ هؤسسات هالی اعتثاریتاًک 

 آوری الجورد تکوینها و خذمات شزکت فنتوانمنذی

 ٌُاتع هعتثزحل اس هتأهیي هحصَالت ایي را 

 ّای هعتثز ٍ رجیستز ًوَدى آًْا در ایزاى ٍ تٌام ساسهاى ضواارائِ الیسٌس 

 ُحل پیکزتٌذی راVeriFone NAC تاتَجِ تِ ًیاسّا، اًذاسُ ٍ کارکزد ساسهاى 

 ُحلّا در راتغِ تا ایي راُاًذاسی، آهَسش ٍ ارائِ کلیِ هسائل پطتیثاًی هَردًیاس ساسهاىًصة، را 

 افشار تِ صَرت هستمین ّای پطتیثاًی ًزمّای تاالتز ٍ توذیذ الیسٌسافشارّا، ارتمای آى تِ ًسخِساًی ًزمارائِ تِزٍسر

 VeriFoneاس کوپاًی 

  ِاهکاى ارائdemo افشار آىّا ٍ اهکاًات تجْیشات ٍ ًزمجْت آضٌایی تا لاتلیت 

 توانا الجوردتکوینتجارت آوری اطالعات تماس با شزکت فن

  www.lajvardtech.com: سایت       ( 153) 55884518:  نمابز     (153) 55888315: تلفن

 saraghi@lajvardtech.com: ایمیل   18351134148: همزاه تلفن     سعیذ عزاقی:نام کارشناس

 hhaivadi@lajvardtech.com: ایمیل  18354188585: همزاه تلفن  حمشه هیودی: نام کارشناس
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 حلهعزفی راُ

HP Atalla NSP  - (HSM) 
 های موجودچالش

. ًوایذ تا سیزساخت ضثکِ تاًکی را تا حذاکثز اهکاى، تمَیت ًوایٌذّا را هلشم هیگستزش رٍسافشٍى استفادُ اس خذهات تاًکذاری الکتزًٍیک، تاًک

 . ا ٍ هطتزیاى آًْا، تحویل هی ًوایذچزاکِ ّزگًَِ اخالل در سیز ساخت ضثکِ تاًکی ضزرّای هالی ٍ اعتثاری تاالیی را تِ تجارت تاًک ّ

در صَرت ًثَد اهٌیت السم، عولیات هخزب ّکزّا، اس . تأهیي اهٌیت تزاکٌص ّای هالی، اس جولِ عولیات ّای سیز ساختی تسیار هْن هی تاضذ

اس جولِ تْذیذات هَجَد در حَسُ ّای هالی ٍ غیزُ، ّوگی ّای هالی، دستیاتی افزاد غیز هجاس تِ اعالعات تزاکٌصدست رفتي اعالعات تزاکٌص

ّا هی تایست الذاهات السم را جْت پیطگیزی در در ایي راستا، هذیزاى تجاری ٍ فٌی تاًک. اهٌیت سیز ساخت ّای تاًکذاری الکتزًٍیک ّستٌذ

ٍ اتالغیِ تاًک هزکشی  EMV، تز اساس استاًذاردّا در حَسُ ی هالی ٍ تاًکذاری تا افشایص ًیاس تِ اهٌیت تزاکٌص. تزاتز ایي تْذیذات اًجام دٌّذ

 .هذیزیت آًْا ّستٌذّای َّضوٌذ ٍ کارتًگْذاری اهي کلیذّای رهشًگاریرهشًگاری ٍ در راستای  ّا تِ دًثال راُ حل اهٌیایزاى، ساسهاى

 ها های هوشمنذ در تزاکنشحل مذیزیت و کنتزل کلیذهای رمشگذاری کارتمعزفی راه

HP Atalla ّای اهٌیتی حفاظت اس دادُ ٍ رهشًگاری را داردسال تجزتِ در ارائِ راُ حل 53ضزکت اهٌیتی هَرد اعتواد است کِ ساتمِ ی یک .

کِ حفاظت اس اعالعات . تعثیِ ضذُ اًذ ، تز اساس لَاًیي دٍلتی ٍ استاًذاردّا ی رٍس دًیاHP پزداخت اهي ٍ اهٌیت دادُ ّایّوچٌیي راُ حل

دارای چٌذیي  HP Atalla. اس تملة، هذیزیت کلیذ اهي، اهٌیت ضثکِ پزداسًذُ را تا کارایی تاال ٍ ضفافیت تاهیي هیکٌٌذحساس ٍ جلَگیزی 

 حلآٍری الجَردتکَیي، در راستای چالص ّای فَق، راُضزکت في.  ESKM ٍNSPاس جولِ . هحصَل اهٌیتی لذرتوٌذ ٍ ضٌاختِ ضذُ هی تاضذ

s)(Network Security Processor HP Atalla NSP دّذّا تِ ّوزاُ پطتیثاتی فٌی هحصَل پیطٌْاد هیرا تِ ساسهاى. 

 

HP Atalla NSP در ًظزگزفتي استاًذاردّای هَرد ًظز دٍلتی، اهٌیت ضثکِ  یک هاصٍل رهشًگاری سخت افشاری است کِ تاpoint to point  را

 :ّذف اس ایي هاصٍل. تاهیي هی کٌذ

  حفاظت اس دستگاُ ّایSPO ،ATM   تزًاهِ ّای کارتزدی ٍEFT سایز تزاکٌص ّای هالی ٍ 

 ،ّای هَجَد در تاسار تزای رهشًگاری ٍ ّای تعزیف ضذُ تز اساس راُ حل کاّص ریسک، در راستای ًیاسهٌذی حوایت اس هطتزی

 هذیزیت کلیذ

 ُاهِ ّاتزً/ ای اس دستگاُ ّای رهشگذاری دادُ ّا  حفاظت اس کلیذ رهشگذاری تزای عیف گستزد 
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 مشخصات فنی

Weight 43.0 lbs (20.13 kg) 

Communication Ethernet running TCP/IP 

Connection 10/100/1000BASE-T (RJ45) auto-sensing 

Cryptographic 

support 

Data encryption algorithm (DEA) standard (ANSI X3.92-1987, 

ISO 10126-2), DES, and two- and three-key triple DES 

Banking procedures for message encipherment, general principles 

(ISO 10126-2) 

PIN management and security, part 1 and 2 (ANSI X9.8, ISO 

9564–1 and 2) 

Message authentication (ISO 9797-1, ANSI X9.9-1987, ISO 9807) 

MasterCard CVC, Visa CVV, and American Express CSC 

MasterCard CVC3, Visa dCVV, and Discover dCVV 

Unique key per transaction (ANSI X9.24-2004) 

EMV-based smart card support 

Key 

management 

standards 

ANSI X9.24 Parts 1 & 2; ANSI X9.52; Triple DES derived unique 

key per transaction 

PINverification 

methods 

IBM 3624; Visa PVV; Atalla Bi-Level DES; Diebold; NCR 

Safety ULC, CE, TUV approved 

Environmental RoHS 

 های اصلی و مشایاویژگی

 پلتفزم پیطزفتِ ٍ پیکزتٌذی اهي ٍ دستگاُ تشریك کلیذ تا اهکاى تغییزات اهٌیتی 

  پطتیثاًی اس استاًذاردDSS-PCI  ٍNIST 

 ،ٍری اس عولکزد هستمل اهٌیتی ٍ تْزُ هثتٌی تز استاًذاردّای رهشًگاری 

 اهکاى ضثظ ّوِ عولیات ّای هذیزیتی هزتَط تِ کلیذّا تِ صَرت اهضای دیجیتال 

 کیفیت ٍ عولکزد در همیاس ساسهاًی 

 در دستزس تَدى هذاٍم 

 پزداسش پزداخت 

 یکپارچِ کلیذ هذیزیت 

 گزافیکی کارتز  راتظ 

 تِ ّوزاُ اهکاى کارتزی اس راُ دٍر پیکزتٌذی آساى 

 توانا الجوردتکوین تجارت آوریاطالعات تماس با شزکت فن

 www.lajvardtech.com: سایت                ( 153) 55884518:  نمابز     (153) 55888315: تلفن

 avakoli@lajvardtech.comt: ایمیل                09123359815: تلفن همزاه        حسین توکلی: نام کارشناس 

 r.salsali@lajvardtech.com: ایمیل         09125167074: تلفن همزاه                رسیتا صلصالی   : نام کارشناس 

 


