
 

 

 

 

 

 

 

SADECE MÜKEMMEL
 IT GÜVENLİĞİ

 

 

+ TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL GÜVENLİK
 Her şey eskisi gibi çalışıyor
 - şimdi sadece güvende.

 

 

Günümüzde veriler her kuruluş için kesinlikle çok önemli bir varlıktır. Hırsızlık
veya dikkatsizlik nedeniyle veri kaybı bir kuruluşa büyük zarar verebilir, hatta
belki de işsiz kalmasına neden olabilir.

Ne yazık ki bu bir gerçek ve muhtemelen rakiplerimizin pazarlama
materyallerinde zaten okudunuz. Diğer yazılım sağlayıcıları, bu risklerin
işletmenizle alakalı olup olmadığını bilmeseniz bile, kendinizi tüm risklere
karşı mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde korumanızı tavsiye eder. Bu
bizim için bir anlam ifade etmiyor.

Kendinizi borda boyunca körü körüne korumayın. Bunun yerine, önce kendi
veri güvenliği durumunuzu ANLAYIN ve ardından kuruluşunuzla gerçekten
ilgili risklere karşı kendinizi özellikle KORUYUN. Insight modülümüz ağınız
hakkındaki tüm bilgileri sağlar ve bu bilgilere dayanarak IntellAct modülümüz
tam olarak hangi korumayı istediğinizi belirler. EgoSecure koruma
modülleriyle yapılan koruyucu önlemler daha sonra durumunuza göre
ayarlanabilir ve hatta otomatikleştirilebilir.

Bizimle iletişime geçmenizin bir başka nedeni de: her şey için kolay ve
"sadece mükemmel bir çözüm" var. Bu müşterilerimiz tarafından
onaylanmıştır.

 

 

%94
 müşterilerimizin

değerlendirmesi ürün
olarak piyasadaki en iyi.

 

%97
 müşterilerimiz ürünümüzün

sorunlarını tamamen
çözdüğünü söylüyorlar.
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müşterilerimiz ürünümüzün
en iyi kullanılabilirliğe sahip
olduğunu söylüyor.

 

 

  

Veri güvenliğiniz için hepsi bir
arada çözüm

"Tüm fonksiyonlar genel bir konsepte
entegre edilmiştir. Birçok bireysel
ürün satın almanızı gerektiren büyük
yazılım üreticileri tarafından sağlanan
çözümlerin aksine, tüm bileşenleri
çok etkili bir şekilde birleştirir."

Jürgen Munk, IT Director GroupM

 

Arka planda güvenilir sistem
koruması

"EGOSECURE ile, tüm müşteri
ortamımızı çalışanlarımızın günlük
çalışmalarına müdahale etmeden
yetkisiz veri sızıntısına karşı koruyan
profesyonel bir güvenlik çözümü
bulduk."

UniVersa Lebensversicherungen AG

 

 

Şirketimizin ihtiyaçlarına göre
uyarlanmıştır

"EGOSECURE, gereksinimlerimizi
karşılayan ilk şirketti çünkü son
derece özelleştirilebilir ve uyumlu bir
çözüm sunuyor."

Klaus Thomas, Baden-Baden city
administration

 

 

Tek kelimeyle mükemmel BT Güvenliği
 

 

 

Insight

 

Insight, ağınızın veri güvenliği
hakkında gerçekleri toplar ve
bunları hem yönetim hem de
yöneticilerin bilgi
gereksinimlerini karşılayan
grafikler ve çok ayrıntılı
tablolarda görüntüler. Modül bu
nedenle koruyucu önlemlerin
körü körüne kurulmasına gerek
kalmayacak bir temel sağlar. İlk
olarak, gerçekler koruyucu
önlemlerin ilk kurulumu için
gereksinimleri teşhis etmek için
kullanılır ve bundan sonra
şirketinizin koruma
gereksinimlerinin zamanla
değişip değişmediğini sürekli
olarak izlemek için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

IntellAct

 

Yeni IntellAct modülü Insight'tan
gerçekleri analiz eder ve önceden
belirlenmiş kurallara göre
koruyucu önlemleri otomatik
olarak etkinleştirir. Buna ek
olarak, anormallikleri ve kritik
durumları otomatik olarak tespit
ederek kıyaslamalarla
karşılaştırmalar yapabilir, böylece
bir kuruluşun verilerini korumak
için uygun bir yanıt tetiklenir. Bu
otomasyon, yöneticilerin
çalışmasını büyük ölçüde
kolaylaştırır ve reaksiyon
sürelerini önemli ölçüde azaltır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection

 

EgoSecure Veri Koruması'ndaki
koruyucu önlemler, denenmiş ve
test edilmiş C. A. F. E. yönetim
prensibine dayanmaktadır. Bu
konsept tüm koruma
fonksiyonlarını daha yüksek
seviyeli veri koruma
kategorilerine atar: KONTROL
(C), DENETİM (A), FİLTRE (F)
ve ŞİFRELEME (E).

KONTROL: Cihaz Yönetimi,
Bulut Erişim Kontrolü, Bağlantı
Erişim Kontrolü 

 DENETİM: BT uyumluluğunu
sağlamak için 

 FİLTRE: İçerik Analizi ve
Filtresi, Antivirüs, Uygulama
Kontrolü 

 ŞİFRELEME: Çıkarılabilir
Cihaz Şifreleme, Tam Disk
Şifreleme, Önyükleme Öncesi
Kimlik Doğrulama, Klasör
Şifreleme, Ağ Şifreleme , Bulut
Şifreleme, Kalıcı Android
Şifreleme, IOS Şifreleme, Posta
Şifreleme 

 YÖNETİM: Mobil Cihaz
Yönetimi, Envanter, Şifre
Yöneticisi, Güvenli Silme, Yeşil
BT

 

BT güvenliğinin otomasyonu, dünya çapında güvenlik konferanslarında tartışılan ve tanıtılan güncel bir trend. Diğerleri hala
bu konuda konuşmakla meşgulken, endüstrideki lider yenilikçi olarak EGOSECURE bu eğilime zaten cevap verdi. Mevcut
çözümü ile EgoSecure Veri Koruma 12. EgoSecure Veri Koruma 12 hakkında daha fazla bilgiyi www.egosecure.com
adresinde bulabilirsiniz.

 

  

Çok düşük idari iş yükü

"Kullanıcılarımıza sunduğu kolay
yönetim ve yüksek şeffaflık
derecesine ikna olduk. Ürün felsefesi
tam olarak yöneticilerin aradığı
şeydir."

Peter Lange, State Reservoir
Association of Saxony

 

 

 

Müşterilerle diyalogda daha fazla
gelişme

"Ürünün kapsamlı işlevselliğine ek
olarak, şirket ile yakın işbirliğinden
memnunum - her zamanki desteği
aştı."

Michael Kraemer, Criminal Police
Office of the State of Saarland (LKA)

 

 

Kolay ve hızlı kurulum, sezgisel
yönetim

"EGOSECURE ile, mobil uç cihazları
da dahil olmak üzere uç cihazlarımızı
sıkı ve güvenilir bir şekilde kontrol
altında tutuyoruz. Yazılımı kurmanın
ne kadar hızlı ve kolay olduğundan ve
açık ve sezgisel yönetim arayüzünden
çok etkilendik."

Oder-Spree Hospital

 

 

 

 

 

+ Gerçekler
 

 

 

+ 11 yıllık ürün geliştirme
+ En büyük kurulumumuz 167.000'i iş

istasyonlarını kapsıyor

+ Dünya çapında 2.100'den fazla müşteri

+ 42'den fazla ülkede
+ Dünya çapında 1.55 milyondan fazla

müşteri korunuyor

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Distribütörü

Impeks Bilgisayar

 +90 212 909 10 23

 http://www.impeks.com

 

 

 

http://www.egosecure.com/
http://www.egosecure.com/
http://www.impeks.com/eskurumsal.html

