CASO DE ESTUDO

A MAIOR REDE DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DA AMÉRICA LATINA
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Com 7 mil funcionários, 608 lojas
locais e 10 milhões de clientes.

SITUAÇÃO
Composto por 4 empresas: Localiza Rent a Car; Localiza Fleet
Management; Localiza Used Cars; e Franchising.
Em 2017 tiveram que cumprir os requisitos do PCI DSS (Payment
Card Industry - Data Security Standard), que exige que as
empresas implementem controles que atribuam uma identidade
única a cada pessoa com acesso a um computador, além de
monitoramento completo dos recursos da rede e detalhes de
pagamento do cliente.

PROBLEMA
Implementar controles PCI DSS (Payment Card Industry - Data
Security Standard) em um ambiente complexo com um grande
número de usuários e provedores de serviços.
Poder garantir a rastreabilidade de ações privilegiadas de diversas
empresas de outsourcing de TI.
Superar a resistência dos usuários da equipe de TI em adotar o
token.
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SOLUÇÃO
Autenticação de usuário com token personalizado por senhasegura.
Segregação de perfis de acesso de acordo com o contrato de
prestação de serviços.
Gravação de 100% das sessões remotas realizadas no ambiente com
senhasegura.
Troca automática de senha em milhares de dispositivos
simultaneamente, garantindo a conformidade com os controles PCI.

RESULTADOS
Gerenciamento de acesso a mais de 300 aplicativos.
Mais de 500 usuários usaram o acesso ao ambiente Localiza por
meio de senhas fortes durante a pandemia.
Mais de mil sessões privilegiadas gravadas e armazenadas por dia.
O padrão de segurança foi ampliado com o controle dos dados de
pagamentos e transações, evitando fraudes com cartões de
crédito e vazamento de informações.
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SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO DE TESTE E DESCUBRA OS
BENEFÍCIOS DO SENHASEGURA PARA SUA EMPRESA

SOLICITAR DEMO

