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Katm a değer
12M sadece  ü rün  sa tm az ayn ı zam anda  
çözüm ler ve  se rvisle r sunar bu  destekle  

firm anıza  değer ka ta r .

Eğitim Dest eği
12M düzen li eğitim le rle  iş  ortakla rına  ih tiyacı o lan  
eğitim i sunar. ye tkili eğitim  ortakla rım ız sayesinde  
sadece  çözüm le rim iz için  değil tüm  sibe r güven lik 

teknolojisi için  eğitim ler düzen le r.
.

Satış Dest eği
12M İş ortaklarına satış  ve pazarlama 

konusunda destek olur. Düzenli düzenlenen 
Networking ,seminer ve fuarlarda edinilen 

fırsatları iş ortaklarına aktarır ve 
müşterilerine satış planı içn destek olur.

Finansal Dest ek
12M İş ortaklarına finansal destek sağlar. 
Projeye bağlı olarak vade sürelerini 
esnetebilir. İş ortağının  talebinde göre uygun 
şartlar oluşursa finansal destekte bulunur.

Etkin  İş or t ağı Por t alı
İş Ortağı Porta lı iş ortakla rım ızın pazarlam a
faaliye tle rinden en iyi şekilde yararlanm aları
ve daha iyi b ir yatırım ge tirisi e lde e tm ele rine
yard ım cı olm ak için hazırland ı.
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Trapm ine , yen i nesil b ir uç nokta güven ligi çözüm üdür.
Ge lenekse l güven lik çözüm le ri gib i im za ve sandbox taban lı
bir çözüm degild ir. Tam am en Davran ıssa l ve Makine Ögren im i
taban lı yöntem le r izleye rek a tak tekn ikle rin i ve tehd itle ri
enge lleyen , im za ve günce lle stirm e gerektirm eyen , sistem
perform ansına e tkisi olm ayan kaynak tüke tim i m in im um
düzeyde olan b ir güven lik çözüm üdür.
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Roksit, DNS tra figin i ince leyip ana liz ede r ve sın ıfland ırır. DNS
tra figi üze rinde yap ılan ana lizle r sonucunda Malware , C&C
Botne t, Ransom ware , Ph ish ing vb . zara rlı ag tra figin i te sp it
ede rek istenm eyen tra figi enge lle r. Bu sayede e tkin b ir
korum a sagla r. Roksit, Yapay Zeka tekn ikle rin in kullan ıld ıgı
yüksek basarılı ge lism is sın ıfland ırm a m ekan izm ası ile
kapsam lı bir dom ain ka tegorizasyonu veri taban ına sah ip tir.
Roksit DNS güven lik duvarı, ku llan ıcıla rın DNS trafigin i ana liz
ede rek web güven ligi ve uygu lam a kontrolü saglayan e tkili/-
ge lism is Bulu t Taban lı bir Sibe r Güven lik Hizm etid ir. Ge lism is
ve esnek raporlam a öze lligi sayesinde ag yöne ticile rine
ge rekli aksiyon la rı a lab ilm e le ri için an lam lı bilgile r sunar.
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MAY Sibe r Teknoloji çözüm ü ScopNET veri agla rın ı ye tkisiz
e risim le ri enge lleyen , ge lism is tehd it ana lizi ile  za ra rlı
yazılım ları te sp it edeb ilen  ve  802.1x bagım lılıgı olm ayan  b ir
NAC çözüm üdür. ScopNET, kurum sal agla ra izinsiz e risim
istekle rin in  ön lenm esi, switch , rou te r ve  güven lik duvarla rına
en tegre  ola rak yabancı cihazla rın  a lgılanm asın ı saglayan
a jansız b ir çözüm  sunm aktad ır ve  yen i nesil NAC çözüm le rin in
tüm  öze llikle rin i bünyesinde  barınd ırm aktad ır.
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Log yöne tim i ve  Siem çözüm ü SureLog güven lik ana lizi,
kore lasyon  ve  tra fik ve  güven lik raporla rı için  ve ri ana lizi
yapab ilen  b ir p la tform udur. SureLog kore lasyon  m otoru
ge rçek b ir kore lasyon  m otorudur. Herhangi b ir DB (SQL
veya  NoSQL) yap ı üze rinde  ça lısm az. Kend i m otoruna
sah ip tir. Bir SIEM yazılım ın ın  en  önem li öze lligi Kore lasyon
Motoru , bu  m otorun  kura l ge listirm e ed itörünün  kolaylıgı
ve  hazır kura l ve ritaban ı gen isligid ir
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GMT, ag izlem e  ve  yöne tim  çözüm üdür. Marka-m ode l
bagım sız tüm  ag cihazla rı ve  bile sen le rin i izlem e  ve  yöne tm e
bece risine  sah ip tir. Fizikse l ve  sana l in te rface tra fik ve
hata  de tayla rı, ag akıs , anom ali ve  trend  ana lizle ri, o tom atik
kore lasyon  ve  ag/envan te r haritası, ge lism is a la rm lam a ve
raporlam a öze llikle rine  sah ip tir.
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Sibe r güven lik çözüm le ri a lan ında globa l b ir inova tör ve
ge listiricid ir. SSL se rtifika ları, an ti virüs ve uç nokta güven ligi
lide rligindeki köklü ta rih i ve ge rçek tehd it ön lem e teknolojisi
ile ; b ireyle r ve isle tm e le r en kritik b ilgile rin i onaylam ak,
dogru lam ak ve güven li kılm ak için Com odo 'nun kan ıtlanm ıs
çözüm lerine güven irle r. Com odo; b in le rce sirke tin çevrim içi
islem lerin i güven li kıla rken 85 m ilyonu askın sayıda m asaüstü
güven lik yazılım ı yüklem esi ile ; Çevrim içi Güven ligi
Saglam aktad ır . Clifton , New Jersey'deki ABD m erkezle ri ile ;
Com odo kuru lusunun Çin , Hind istan , Filip in le r, Rom anya ,
Türkiye , Ukrayna ve Birle sik Krallık'ta ofisi bulunm aktad ır .
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Norm Shie ld , pasif sibe r risk ölçüm le ri yaparak ve  ve riyi
kolay an lasılır skorkartla ra (karne le re ) dönüstü re rek sirke tle rin
hem  kend i hem  de  is ortakla rın ın  d ısa rıdan görünen
sibe r risk postü rle rin i değe rlend irm e le rine  ve  izlem e le rine
olanak tan ır. Ürün le ri a rasında ; Kapsam lı (Com prehensive )
Sibe r Risk Skorkart, Hızlı (Rap id ) Sibe r Risk Skorkart ve  Aktif
Sibe r Risk Skorkart bu lunm aktad ır.

Kapsam lı (Com prehensive) Siber  Risk  Skorkar t ı
• Pazardaki en kapsam lı ve  tekn ik skorkart
• Pasif ta ram a
• Kullan ım : 

• Orta  ve  büyük ölçekli işle tm e le r
• Risk özdeğe rlend irm esi
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Picus, Sibe r Tehd itle re hazırlık seviyen izi sü rekli dene tleye rek,
güven lik sistem le rin izin zayıf ve güçlü yan la rın ı gerçek zam anlı olarak te st
ede r ve bu lgu la rın ızı dakikala r içinde iyile stirir. Picus, hacke r’la r ta ra fından
ku llan ılan gerçek sa ld ırı m e totla rın ı kullanarak, güven lik sistem le rin in
e tkin liğin i üre tim ortam ında test ed ip , savunm a katm anların ın güçlü ve
zayıf nokta la rın ı te sp it ede r. Picus’un sunduğu güven lik ürün le rine öze l
iyile ştirm e önerile riyle , m evcu t güven lik ürün le rin in en e tkin şekilde
ku llan ım ın ı sağlayarak, güven lik seviyesin in arttırılm asın ı sağla r
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IREC Olay Müdaha le  Yazılım ı ile  sibe r sa ld ırıla rın  te sp it
ed ilm esi ve  sa ld ırıya  da ir de lille ri yaklasık 5 dakika lık rekor
bir sü rede  top layab ilm esi ye tenegi ile  isle ri cidd i oranda
kolaylastırıyor. 2018 yılında  kuru lan  Bina lyze , Hukuk
Yaptırım  Uzm anları ve  Dijita l Adli Tıp  Uzm anları için  saglam ,
kullan ım ı kolay, e tkili ve  yüksek pe rform anslı Olay Müdaha le
çözüm le ri yara tm ak isteyen  inovasyon odaklı b ir sirke ttir.

14



Teşekkür  eder iz…
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