Mazda Motor Logistics Europe
Magistrala logistica foloseste Trend Micro pentru toate aspectele de securitate
Prezentare generala
Mazda Motor Logistics Europe (MLE), magistrala de logistica a Mazda in Europa, opereaza
de patruzeci de ani. De cand a inceput activitatea la Willebroek in 1995, forta de munca
aproape s-a dublat. In jur de 420 de angajati lucreaza acum la MLE, din 16 tari diferite. MLE
furnizeaza piese catre 2.300 de dealeri Mazda din Europa prin 22 de organizatii de vanzari
nationale. In acest scop, trei vase de aprovizionare andocheaza in portul Antwerp in fiecare
luna, 75 de camioane intra si ies de la Willebroek in fiecare zi si se folosesc intens si caile
ferate.

Securitatea joaca un rol central

>> Mazda Motor Logistics
Europe
Distributie si logistica
Mazda Motor Logistics Europe MLE este
centrul de logistica pentru piesele si
accesoriile Mazda din intreaga Europa. De
la Willebroek, masinile si piesele sunt
transportate catre dealeri din toata Europa
in fiecare zi. In plus, aceasta sucursala
europeana ofera servicii IT high-tech si
financiare care numeroase alte
departamente din Europa.
Regiunea
Willebroek, Belgia
Angajati
1.525 utilizatori
Trend Micro Solutions
• Securitate completa
• Descoperire completa
• Protectia completa a utilizatorilor
Partener
SecureLink
Fujitsu
Infrastructura
• O retea ICT europeana,
administrata central din Willebroek,
Belgia
• Centrul de date la Fujitsu cu
contract de servicii administrate
• Parc de servere cu servere
virtualizate 99,9%

Vizitati cladirea si veti vedea ca securitatea nu este doar un slogan fara semnificatie pentru Mazda MLE.
Bariere pentru masini si supravegherea fizica a drumurilor, protectie de perimetru completa,
acces pe baza de legitimatii pentru angajati. „Activele care vin si pleaca de la aceasta locatie
valoreaza multe milioane de euro, deci este normal sa aplicam masuri de securitate sustinute”
explica Johan Van Parys, IS Service Delivery Manager la Mazda MLE. „Acelasi lucru este
valabil pentru activele noastre digitale: orice persoana care ar reusi sa ne penetreze sistemele
si sa fure sau distruga informatii de afaceri confidentiale ar cauza companiei daune de
milioane de euro”
Prin urmare, Departamentul IT al Mazda MLE acorda o atentie deosebita asigurarii
infrastructurii ICT. „Pentru securitatea serverelor noastre de e-mail, proxy si altor servere si
puncte terminale, ne bazam de ani de zile pe solutiile Trend Micro. Aceasta companie ofera
cele mai bune solutii disponibile pentru cerintele noastre stricte privind calitatea si eficacitatea
infrastructurii noastre de securitate. Cu Trend Micro Complete User Protection, beneficiarii
nostri pot lucra acum in siguranta cu datele si aplicatiile corporative, indiferent de dispozitivul
pe care-l folosesc si oricine sunt. Datorita solutiei integrate pentru protejarea dispozitivelor
clientilor, asigurarea fortei de lucru mobile si lucrul de acasa nu mai sunt probleme. Prin
urmare, a fost un pas evident sa apelam din nou la serviciile lor pentru a face fata noilor
provocari de securitate”.

Provocare dubla
Noua provocare a fost una dubla, a declarat Johan Van Parys: „Mai intai, eram din ce in ce
mai preocupati cu privire la noile amenintari la adresa infrastructurii noastre IT. Am auzit
povestiri despre companii care au fost victime ale unor atacuri directionate, atacuri
‘command and control’ si altor amenintari avansate. Am inceput sa ne intrebam serios daca
infrastructura noastra de securitate era protejata impotriva unor astfel de atacuri si am decis
sa investigam chestiunea cu atentie si, daca era necesar, sa implementam o solutie”
Cealalta provocare a aparut la un nivel complet diferit, isi aminteste Johan Van Parys:
„Serverele MLE erau deja 60% virtualizate. Dar cand intreaga infrastructura IT a fost
migrata catre centrul de date al furnizorului de servicii Fujitsu in cadrul unui nou contract de
servicii administrate, aceasta a oferit o oportunitate de a duce virtualizarea mai departe, la
aproximativ 99,9% din servere. Aceasta a insemnat ca era timpul sa cautam un instrument
de securitate adecvat pentru un mediu complet virtualizat.

Preferinta pentru Trend Micro
In cautarea de noi solutii, oferta Trend Micro a fost, bineinteles, inclusa in lista noastra. Dar
nu erau singurii: trebuiau sa-si demonstreze competenta impotriva tuturor celorlalte companii
de renume din domeniul securitatii. In cele din urma, Trend Micro a fost selectat drept unic
furnizor pentru toate solutiile de care MLE avea nevoie.
Au existat mai multe motive pentru aceasta, explica Johan Van Parys: „Mai intai, in toate
sursele pe care le-am consultat, Trend Micro intotdeauna s-a dovedit cea mai buna sau una
dintre cele mai bune solutii, atat pentru protectia mediilor virtualizate cat si pentru apararea
impotriva noilor atacuri sofisticate. Si nu ofereau nici pe departe cea mai costisitoare solutie”
Un alt argument care a fost cel putin la fel de important a fost integrarea superioara cu
infrastructura actuala, dupa cum explica Johan Van Parys: „Anterior se credea ca un mediu
de securitate eterogen era mai bun ca aparare impotriva atacurilor cibernetice, deoarece
motoare diferite puteau identifica tipuri de amenintari diferite. Dar in prezent, majoritatea
motoarelor sunt atat de puternice incat putine amenintari cunoscute au vreo sansa.
Dimpotriva, exista avantajul integrarii: supervizare superioara, gestionare si functionare mai
facile in orice locatie cu acelasi motor de scanare”
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Gestionare centrala
Prin urmare, Mazda MLE a folosit o combinatie de produse Trend Micro. Pentru a-si proteja
serverele virtualizate, s-a ales Trend Micro Deep Security. Protectia impotriva amenintarilor
avansate, persistente, atacuri command and control si probleme similare au fost incredintate Trend
Micro Deep Discovery. Pentru integrarea si gestionarea centralizata a tuturor solutiilor de securitate,
s-a ales Control Manager de la Trend Micro. „Prin urmare, nu numai ca s-a simplificat gestionarea,
dar avem o supervizare mult mai buna: cand sunt selectate toate rapoartele de la diverse solutii de
securitate intr-un singur loc si comparate, avem sanse mai mari de detectie timpurie.”

Implementare fara probleme

”ROI al unei solutii de securitate
este incalculabil: in cele din
urma, nu poti calcula niciodata
ce nu s-a intamplat.

”
Johan Van Parys,

IS Service Delivery
Manager, Mazda MLE

”Datorita integrarii diferitelor solutii de

securitate ale Trend Micro, avem o
imagine de ansamblu superioara si o
gestionare mai facila si putem lucra
oriunde cu
acelasi motor de scanare.

”

Johan Van Parys,
IS Service Delivery
Manager, Mazda MLE

Implementarea diverselor componente a fost fara probleme, datorita asistentei partenerului de
implementare Secure Link. „Experienta lor si cunoasterea produselor si sectoarelor cu siguranta au
contribuit la implementarea rapida si fara probleme”, a declarat Johan Van Parys. Cooperarea cu
partenerul de servicii administrate Fujitsu a fost de asemenea exemplara: Secure Link a configurat
masinile, apoi acestea au fost conectate la centrul de date de catre Fujitsu, apoi partea de software
a proiectului a fost implementata de la distanta de Secure Link.

ROI nu este neaparat tangibil, dar ofera siguranta
La sfarsitul anului 2014, diverse componente fusesera functionale cateva luni si nu erau inca
integrate complet, astfel ca Mazda MLE nu era inca in masura sa partajeze rezultate concrete.
Dar Johan Van Parys este increzator ca selectarea Trend Micro isi va demonstra meritul in timp.
„Un ROI concret este practic incalculabil pentru o solutie de securitate. Cu toate acestea, putem
calcula un ROI tangibil in forma orelor mult mai putine pe care Fujitsu trebuie sa le petreaca
pentru administrarea si intretinerea sistemului si pentru raportarea functionarii si oricaror incidente.
Dar mult mai important este ROI intangibil. Acesta reprezinta o asigurare:
putem estima doar cat ne-ar costa daca ar avea loc un incident, dar in cele din urma nu poti
calcula niciodata ce nu s-a intamplat. Cu toate acestea, aceasta investitie este vitala.”
O alta forma de ROI poate fi deja tangibila: linistea pe care ti-o poate oferi o solutie de securitate
solida care se afla pe maini bune. „Cu aceste noi solutii, putem dormi din nou mai linistiti”, a
declarat Johan Van Parys.

Informatii suplimentare
Pentru informatii suplimentare, accesati www.trendmicro.com/deepdiscovery

Provocari
• Rezistenta continua la amenintari si
atacuri cibernetice noi, extrem de
avansate
• Protectia completa a utilizatorilor pentru
punctele terminale, centrul de date si
mediul virtualizat
• Integrarea, centralizarea si simplificarea
gestionarii solutiilor de securitate
Beneficii
• Mediu virtual protejat pentru toti
angajatii Mazda
• Protectie superioara impotriva atacurilor
avansate si sofisticate
• Viziune de ansamblu superioara a tuturor
incidentelor de securitate si legaturilor
potentiale intre acestea
• Gestionare mai simpla si raportare
mai clara
• Linistea asigurata de securitatea orientata
catre viitor
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