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Yth. Pelanggan,
Dengan ini kami ingin memberi tahu Anda tentang insiden keamanan yang berdampak pada
Aruba Central.
Pada 2 November 2021, HPE menemukan bahwa kunci akses ke data yang digunakan oleh
analitik jaringan dan fitur pelacakan kontak Aruba Central telah disusupi dan digunakan oleh
pihak eksternal untuk mengakses area/environment tersebut selama kurun waktu 18 hari antara
9-27 Oktober 2021.
Kunci akses ini telah dinonaktifkan pada 27 Oktober sebagai bagian dari protokol keamanan,
dan area/environment telah aman.
Hanya analitik jaringan dan fitur pelacakan kontak dalam Aruba Central yang berisi informasi
pribadi saja yang terdampak oleh insiden ini.
• Fitur analitik jaringan memproses data telemetri jaringan Wi-Fi untuk pelanggan Aruba
Central.
• Fitur pelacakan kontak menggunakan data sumber yang sama untuk menghasilkan
catatan pelacakan kontak dan lokasi.
HPE telah meluncurkan investigasi menyeluruh atas insiden ini dan pada tahap ini dapat
dikonfirmasikan bahwa:
• Data disimpan dalam lingkungan tersebut sewaktu-waktu tidak lebih dari 30 hari, karena
data dalam analitik jaringan dan fitur pelacakan kontak lingkungan Aruba Central akan
dihapus secara otomatis setiap 30 hari.
• Area/environment tersebut menyertakan data pribadi, tetapi tidak ada data pribadi yang
sensitif. Data pribadi tersebut mencakup alamat MAC, alamat IP, tipe dan nama host
sistem operasi perangkat, dan beberapa nama pengguna. Data pelacakan kontak juga
mencakup nama Titik Akses (AP) pengguna, kedekatan, dan durasi waktu terhubung ke
AP.
• Kemungkinan data pribadi Anda diakses sangat rendah, berdasarkan analisis
menyeluruh terhadap pola akses dan lalu lintas.
• Informasi rawan keamanan tidak disusupi, dan oleh karena itu kami percaya
penggantian kata sandi, perubahan kunci, atau perubahan konfigurasi jaringan tidak
diperlukan.
HPE memperlakukan privasi dan keamanan data pelanggan dengan sangat serius. Kami
sedang melakukan peningkatan sistematis pada kebijakan dan alat-alat kami untuk menangani
kunci akses guna mencegah insiden sejenis lainnya. Kami menghargai bisnis Anda dan
kepercayaan yang telah Anda berikan ke kami.
Jawaban atas beragam pertanyaan terkait persoalan ini, bersama dengan versi terjemahan dari
surat ini, tersedia di arubanetworks.com/incidentFAQ. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih
lanjut, silakan hubungi akun eksekutif Penjualan Aruba Anda atau kirim email ke kami di
aruba_customer_inquiries@hpe.com.

