
Migração para o payShield 10K
O módulo de segurança de hardware  
(HSM) evoluiu para proteger suas 
transações comerciais 

Vantagens da plataforma de chaves
• Ideal para uso em dark data centers

• Alta disponibilidade e resiliência

• Isolamento criptográfico para múltiplos usuários  
e aplicações

• Sem rastro do host ou dependência do sistema operacional

• Certificado para padrões de segurança regionais e globais

https://www.thalesesecurity.com/
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Você está preocupado com o 
impacto da introdução do payShield 
10K da Thales no seu ambiente 
comprovadamente seguro?
Não se preocupe - para quem já é cliente do Thales payShield 9000, 
ele atende aos requerimentos mais importantes.

Aplicações de host – sem alteração 

Independência do sistema operacional – sem alteração 

Disponibilidade de software personalizado – sem alteração 

Gerenciamento de chaves – sem alteração 

Chaves mestras locais – sem alteração 

Gerenciamento remoto – sem alteração 

Isolamento criptográfico – sem alteração 

Conformidade de auditoria – sem alteração 

Procedimento de teste – sem alteração 

Utilização de HSM existente – sem alteração

Tudo isso, além do compromisso contínuo da Thales de fornecer 
suporte local e desenvolvimento de HSM de pagamento contínuo.

Benefícios específicos para casos  
de uso de emissores e adquirentes

Emissores
• Suporte à emissão antecipada para todas as principais 

aplicações de cartões, móveis, de IoT e emergentes

• Integração comprovada com sistemas de gerenciamento de 
credenciamento de pagamento líderes da indústria

• Desempenho criptográfico extremamente elevado

• Suporta conexão segura com os principais serviços de 
digitalização de cartão de pagamento de marca própria

• Fácil escalabilidade

Adquirentes
• Integração comprovada com as principais aplicações de 

pagamentos

• Maior suporte a aplicativos móveis e de cartão em tempo hábil

• Atualização de desempenho sem alteração de hardware

• Suporte às iniciativas de segurança mais recentes

• Compatível com versões anteriores de todos os HSMs de 
pagamentos da Thales

Próximas etapas
Entre em contato com o gerente de contas ou o revendedor local 
da Thales para planejar sua migração para o payShield 10K. 
Temos experiência em ajudar os clientes existentes do payShield 
9000 a adicionar rapidamente o payShield 10K em infraestruturas 
estabelecidas.

Podemos auxiliá-lo com
• a instalação e o treinamento do payShield 10K

• a recompilação ou atualização de software personalizado

• o suporte 24x7 à sua infraestrutura de HSM crítica

Sobre a Thales eSecurity
As pessoas em quem você confia para proteger sua privacidade 
confiam na Thales para proteger seus dados. Em termos de 
segurança de dados, as organizações enfrentam cada vez 
mais momentos decisivos. Seja hora de criar uma estratégia 
de criptografia, migrar para a nuvem ou cumprir normas de 
conformidade, você pode confiar na Thales para proteger sua 
transformação digital.

Tecnologia decisiva para momentos decisivos.

http://thalesesecurity.com
https://www.linkedin.com/company/22579/
https://twitter.com/thalesesecurity
https://www.facebook.com/ThalesTeS
https://www.youtube.com/user/ThalesEsecurity

