COMUNICADO DE IMPRENSA
Mambu Recebe a Certificação ISO 27001:2013
BERLIM - Agosto 02, 2018: Mambu, a principal plataforma SaaS que auxilia empresas a ativar
empréstimos e depósitos inovadores, anunciou hoje que recebeu a certificação ISO/IEC 2700:2013
pelo seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).
A ISO/IEC 27001:2013 é o padrão globalmente reconhecido para estabelecer, implementar, operar,
monitorar, manter e melhorar o SGSI. Foi desenvolvido pela Organização Internacional para
Padronização (ISO) e pela Comissão Electrotécnica Internacional. ( IEC). A certificação foi emitida
após a conclusão bem-sucedida do processo formal de auditoria realizado em maio de 2018.
Como jovem empresa fornecedora de sistemas para instituições financeiras de todo o mundo,
implementar o mais alto nível de segurança da informação é fundamental para o nosso negócio e
levamos esta responsabilidade a sério.”, disse Eugene Danilkis, CEO da Mambu. “Ter conquistado a
certificação demonstra nosso constante compromisso com a segurança dos dados e informações de
nossos clientes e funcionários. Estamos sempre evoluindo nossos controles para nos ajustarmos ao
cenário de ameaças e às melhores práticas do setor, com a segurança incorporada em todos os
nossos processos.”
Comentando sobre o significado da certificação, Thomas Bachman, CIO da Mambu disse: “Nossos
clientes podem ter confiança em nossos processos e garantir que suas informações confidenciais
sejam gerenciadas com os mais altos padrões de segurança. Estamos agora alinhados aos
princípios da AWS e buscamos parcerias com empresas que adotam padrões semelhantes no
ecossistema de serviços financeiros de maior porte. ”
FIN.
Sobre a Mambu
A Mambu é o principal mecanismo bancário SaaS que impulsiona empréstimos e depósitos
inovadores. É a alternativa mais enxuta a sistemas bancários centrais complexos, uma solução
nativa na nuvem que impulsiona ecossistemas abertos API-enabled. A Mambu ajuda os clientes a
iniciar com sucesso novos negócios, transformar as operações existentes, lançar novos produtos e
expandir para novos mercados. A empresa fornece às instituições financeiras de todos os portes a
agilidade para projetar, lançar, atender e dimensionar rapidamente seu portfólio de bancos e
empréstimos.
Lançada em 2011, a tecnologia capacita mais de 6.000 produtos de empréstimos e depósitos que
atendem a mais de 4 milhões de clientes finais. Com mais de 250 operações ao vivo em mais de 46
países, desde revolucionários de tecnologia financeira até bancos tradicionais, a Mambu está
ajudando instituições financeiras a evoluir e prosperar na era digital. Para mais informações, por
favor, visite nosso site, leia nosso blog H
 ive, ou conecte-se à nossas contas Twitter, LinkedIn,
YouTube e
 Facebook.
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