Güvenlik
Yönetimi

Kurumsal ve bireysel verilerin korunmasını
sağlamaya yönelik güvenlik yönetimi hizmetiyle BT
operasyonlarında bir adım öne geçin.

www.innova.com.tr

Güvenlik Yönetimi hizmeti kapsamında kuruma ait güvenlik cihazlarına operasyon desteği
(L1-L2 ve L3 üretici desteği) sunulması, günlük işletilmesi ve yönetimi sağlanıyor. Donanım ya
da yazılım tabanlı güvenlik cihazlarının, kurumun IT taleplerine göre düzenlenmesi, günlük ağ
ihtiyaçlarına göre yeni kuralların eklenmesi ya da mevcut kuralların düzenlenmesi bu hizmet
içerisinde yer alan başlıklar.
İnnova ekibi, meydana gelecek sorunların daha önceden tespit edilmesi durumunda
kullanıcıların yaşayabileceği kesintilerin önüne geçmeyi de hedefliyor böylece kesintisiz
hizmetin de önü açılıyor.
Güvenlik tehditlerine karşı eksiksiz savunma
İnnova, güvenlik tehdidi oluşturan yetkisiz erişim denemelerinin raporlanarak, önlem alınması için gerekli çalışmaları
yapıyor. Konfigürasyon ve politika yedeklerinin alınması, hizmet kapsamındaki önemli işlerden bir diğeri. Bu sayede
güvenlik sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin ardından eski konfigürasyonun ve politikaların hızlı bir şekilde
hayata geçirilmesi sağlanabildiğinden kesintisiz hizmetten söz etmek mümkün.

İnnova Güvenlik Yönetimi’ni 3 ana başlıkta ele alıyor:
Gizlilik

Bilginin yetkisiz kişilerin eline
geçmesi engellenir ve yetkisiz
erişime karşı koruma sağlanır.

Bütünlük

Bilginin yetkisiz kişiler tarafından
değiştirilmesi veya ortadan
kaldırılması engellenir.

Erişilebilirlik

Yetkilendirilmiş kişilerin, ihtiyaç
duyduklarında bilgiye güvenle
ulaşabilmesi sağlanır.

Türkiye’de sağlık ve eğitim alanında milyonlara hizmet veren dev kamu
kurumları, İnnova’nın güvenlik yönetimi çözüm ve hizmetleriyle bilgiyi ve
sistemlerini koruyor.
Ne Sunuyoruz?
• Ağ Güvenliği (Network Security)
• İçerik Güvenliği (Content Security)
E-Posta | Web
• Çevresel Savunma (Perimeter Defense)
Firewall/VPN (Güvenlik Duvarı / Sanal Özel Ağ)
IPS (Saldırı Önleme Sistemi (Intrusion Prevention System))
UTM (Birleştirilmiş Tehdit Yönetimi (Unified Threat Management))
• NAC (Network Access Control)
• Yönetilebilir Güvenlik Hizmetleri (Managed Security Services)
İzleme (Monitoring)
Yönetim (Management)

• Uç/Son Nokta/Kullanıcı Güvenliği (Endpoint Security)
• Uç/Son Nokta/Kullanıcı Savunması (Endpoint Defense)
Anti-Malware
Ana Bilgisayar Güvenlik Duvarı (Host Firewall)
Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS)
Uygulamalar İçin Beyaz Listeleme (Application Whitelisting)
• Disk Şifreleme (Disk Encryption)
• Cihaz Kontrolü (Device Control)
• Mobil Güvenlik (Mobile Security)
• Uzaktan Erişim / VPN (Remote Access / VPN)
• 7x24 olarak L1-L2 ve L3(üretici support) desteği

Rekabetçi fiyat analizi
Sahip olunan üretici iş ortaklıkları sayesinde sağlanan fiyat avantajları, geniş uzman kadrosu, paylaşımlı hizmet
avantajları ile rekabetçi fiyat sunar.

Önemli kazanımlar:
•
•
•
•
•

Konusunda uzman bir ekiple çalışma olanağı
Önceden sorun tespiti
Ciddi oranda maliyet avantajı
İnnova uzmanlarından 7x24 kesintisiz destek
Uçtan uca her ölçekte güvenlik yönetimi
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