
                   
 

Get Proactive 
about Enterprise Fraud  

A Ameaça Interna  
Órgãos Governamentais ao redor do mundo enfrentam uma crescente ameaça interna às suas informações mais valiosas – a partir de suas próprias chefias e servidores. Fraudes e vazamento de informações cometidos por pessoal capacitado, que utiliza seu conhecimento e direito de acesso aos sistemas de TI e seus controles para manipular os processos internos podem causar danos maiores e mais graves do que ataques externos. As diversas atividades de fraude interna incluem manipular transações financeiras, desvio de ativos, venda de dados dos cidadãos, e outras. Além das fraudes, podem ocorrer operações não regulamentares sob o formato de erros ou descontroles intencionais.     
O Desafio da Trilha de Auditoria  
Muitas regulamentações requerem que os órgãos governamentais mantenham trilhas de auditoria detalhada dos acessos a dados sensíveis em seus sistemas de informação. Isso representa um desafio, especialmente nos órgãos suportados em plataformas heterogêneas, incluindo sistemas legados, uma vez que tais sistemas normalmente não geram suficientes e adequados logs de acesso às aplicações. Desenvolver esses mecanismos envolvem um enorme esforço e custo, potencialmente alterando milhares de programas – implicando Riscos Operacionais e prazos muitas vezes insuportáveis. Mecanismos para monitorar alterações nos dados da organização não são suficientes, uma vez que registram as alterações, mas não capturam os acessos críticos de leitura dos dados. Adicionalmente, ferramentas de monitoração de bases de dados normalmente não têm capacidade de capturar o usuário real que acessou a informação, uma vez que as aplicações usam um user-id genérico para acessar as bases de dados.     
Intellinx – Solução Multiplataforma para Detecção de Fraudes Internas  
Intellinx apresenta uma revolução na detecção e prevenção de ameaças internas. Ele provê uma vigilância multiplataforma para a visibilidade sem paralelo da atividade de cada usuário final das aplicações corporativas em toda a organização. A Solução Intellinx proporciona uma infraestrutura crítica para o combate à fraude interna e ao vazamento de informações, tornando os usuários autorizados responsáveis por suas ações. Intellinx é a única solução no mercado atual a prover as seguintes funcionalidades:  
  
 Visibilidade Inédita sobre a Atividade do Usuário Final - Completa visibilidade na atividade do usuário final é possível com o replay de cada tela, tecla e mensagem cliente/servidor em todas as aplicações através das diferentes plataformas. Todas as ações são visíveis, incluindo alterações e ações só de leitura. Todos os tipos de usuários são monitorados, incluindo os usuários privilegiados, como Administradores de Sistemas e Administradores de Bancos de Dados, que representam riscos maiores por possuírem níveis de autorização mais elevados.  
  
 Trilhas de Auditoria Completas - Intellinx registra toda a atividade dos usuários, não apenas os eventos detectados como suspeitos, em regime 24x7 e em tempo real. Isso é crucial para tornar os usuários responsáveis por suas ações. Mesmo que não existam regras apropriadas no momento do evento, a funcionalidade de replay proporciona investigações forenses posteriores ao evento.  
  
 Pesquisa Multiplataforma, incluindo Sistemas Legados - Intellinx provê uma solução única para monitorar as atividades dos usuários através de das diversas plataformas, incluindo Mainframe, iSeries, Web, Cliente/Servidor e outros. Permite a pesquisa de qualquer valor ou expressão contidos em qualquer tela exibida em todas as plataformas, através de uma única tela de consulta. As regras do Intellinx analisam processos multiplataforma – por exemplo, um processo monitorado pode iniciar em iSeries, continuar em cliente/servidor e terminar na web. 
  Perfil de Comportamento do Usuário ao Nível da Aplicação - Intellinx é a única solução no mercado que analisa a atividade do usuário ao nível das telas das aplicações (e não ao nível da rede ou das bases de dados). As regras do Intellinx monitoram todas as teclas e o fluxo das telas acessadas pelo usuário, detectando os processos relevantes, incluindo cada valor de campo acessado ou alterado. Essa informação é correlacionada em tempo real, seja com a atividade de outros usuários ou com atividades anteriores ou outros tipos de informações, gerando alertas para as ações suspeitas em tempo quase imediato.   

Os Desafios - Exemplos: 
 Fraude na Restituição 
de Imposto  
Um servidor de órgão de 
Arrecadação altera o 
número da conta 
bancária de um 
Contribuinte, faz um 
reembolso e depois 
retorna a conta original.  
Como prevenir isso?  
Vazamento de 
Informação Sensível  
Um servidor da Polícia 
vaza informações de um 
caso de homicídio a um 
dos suspeitos. Como 
combater isso a tempo?   Usuário Privilegiado cria 
“Bomba Lógica”  
Técnico descontente de 
um órgão Estadual cria 
código malicioso que 
apaga esporadicamente 
contas de Contribuintes. 
Para encobrir, ele 
compila o programa, 
depois “limpa” o fonte, 
removendo o código 
malicioso – mas a versão 
que fica em produção é 
a errada.  
Como investigar e 
revelar o que foi feito?   Segregação de Funções  
Alteração na situação de Beneficiário Social requer uma aprovação superior. Um Atendente tenta usar a senha de seu Chefe, não consegue e a operação não se completa.  Como descobrir isso?   Divulgação de 
Informações de PPEs  
Servidor da Saúde surfa 
em dados sensíveis de 
saúde de pessoa VIP e 
vaza para a mídia, 
criando um escândalo.  
Como descobrir o autor? 
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Intellinx pronto para uso   Intellinx oferece um valor excepcional “out-of-the-box”. Imediatamente após a instalação (que normalmente leva apenas algumas horas), o Intellinx começa a captura de toda a atividade dentro da Organização, permitindo aos agentes internos realizar investigações minuciosas com replay visual completo. Gestores da Segurança podem imediatamente buscar por todas as telas dos usuários nas quais valores específicos apareceram em determinados períodos em qualquer aplicação ou plataforma. A Organização começa a se beneficiar do Intellinx sem nenhuma espera, sem necessidade de integrações demoradas com qualquer dos sistemas ou com configurações das aplicações.   

  Valor Único ao Negócio    Intellinx proporciona um valor único a diversos Órgão Governamentais ao redor do Mundo:  
  

• Dissuadir usuários potencialmente fraudadores apenas por saber que suas ações são registradas.  
• Proteger a reputação dos Órgãos de danos causados pela má publicidade gerada por casos de vazamento de informações e roubo 

de identidade.   
• Reduzir perdas por fraudes internas ao detector as fraudes e outras atividades maliciosas em tempo real. Na maioria dos casos, 

a redução de perdas pelo uso do Intellinx justificou os investimentos feitos.  
• Atender aos requisitos regulatórios ao gerar uma trilha de auditoria detalhada e multiplataforma de qualquer acesso a dados 

sensíveis, incluindo consultas, sem alterar sequer uma linha de código dos sistemas.  
• Aumentar a efetividade da Auditoria Interna ao alertar os comportamentos suspeitos dos Usuários e prover total visibilidade aos 

Auditores Internos de todas as ações de cada Usuário suspeito, tela a tela.  
• Fazer cumprir as políticas de segurança da Organização ao detectar violações e exceções.  
   
Sobre a Intellinx 

   Intellinx Ltd. é líder na inovação em soluções de monitoração de comportamento de usuários para detector e prevenir fraudes corporativas e vazamento de informações. As soluções Intellinx permitem que grandes e médias Organizações enderecem o desafio de vários tipos de fraudes cometidas por usuários legítimos, autorizados a acessar as aplicações corporativas, dentro ou de fora da Organização.  O Intellinx detecta em tempo real as tentativas de fraudes e vazamento de informações, gerando uma trilha de auditoria forense muito detalhada dos acessos dos usuários a aplicações e dados corporativos. Isso permite que as Organizações atendam à regulamentações governamentais, incluindo PCI, Sarbanes-Oxley, Basiléia, etc. A tecnologia patenteada e sem agentes não de Intellinx não implica nenhum risco e nenhuma sobrecarga à infraestrutura da Organização. A base de Clientes de Intellinx incluem mais de 100 Organizações Financeiras, de Saúde, Governamentais e de Telecom, em todo o mundo.   
  

                                    

 
 

 

 

 

RxCorp Soluções em TIC www.rxcorp.com.br 
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