Forcepoint Insider Threat
FIKRI MÜLKIYETI KORUMAK VE IÇ TEHDITLERI BELIRLEMEK IÇIN
KULLANICI DAVRANIŞI ILE ILGILI RAKIPSIZ GÖRÜNÜRLÜK

Forcepoint Insider Threat
KULLANICI BILGISAYARLARINDAKI FAALIYETLERIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ELE GEÇIRILEN
SISTEMLER, ŞIRKET IÇINDEKI KÖTÜ NIYETLI KIŞILER VEYA IHMALKAR SON
KULLANICILAR TARAFINDAN YAPILABILECEK VERI HIRSIZLIĞI VE KAYBINI ENGELLER.

GIRIŞ

Forcepoint Insider Threat, 15 yıldan uzun süredir kamu ve
Fortune 100 müşterileri için iç tehditleri belirlemekte ve
durdurmaktadır. 1 milyondan fazla uç noktanın kullanıldığı
Forcepoint Insider Threat'in kanıtlanmış çözümü dünyadaki
en hassas kurumlardan bazılarını korumaktadır. Fortune 100
perakende müşterilerinden biri daha ilk yılda %60 yatırım
getirisi sağlamıştır.

15
15 YILDAN UZUN SÜREDIR IÇ TEHDITLERI DURDURUYOR

1 MILYONDAN FAZLA UÇ NOKTA KORUNUYOR
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ALGILAMA
Yanlışlıkla veya kasıtlı yapılan tüm şüpheli
faaliyetleri
algılama.
ÖNLEME
Sistemin ele geçirilmesi, şirket içindeki kötü niyetli
kişiler veya sadece bir kullanıcının yaptığı hatayı
önleyerek fikri mülkiyetinizin ihlal edilmesini
önleme.

1.000.000

Yatırım
getirisi: %60

Forcepoint Insider Threat,
bilgisayar kullanıcısının
faaliyetlerinde rakipsiz
görünürlük sağlayarak
veri hırsızlığı ve kaybını
durdurmanıza yardımcı olur:

Geri ödeme:
<16 ay

OLUŞTURMA
Kullanıcıya ait normal davranış referans çerçevesi oluşturarak, bir kullanıcı normal faaliyetinden
uzaklaşmaya başladığında potansiyel bir riskin
erken belirtilerini ortaya koyma.
İÇERIK SAĞLAMA
Bir kullanıcı davranışının içeriğini belirterek
incelemelerinize yardımcı olma.
BELIRLEME
En riskli kullanıcılarınızı otomatik olarak belirleme.
Derinlemesine analiz ile riskli davranışların
bağlamını anlamanıza yardımcı olur. Böylece
sistemin ele geçirilip geçirilmediğini, çalışan
eyleminin kötü niyetli veya yanlışlıkla yapılan bir
eylem olup olmadığını tespit edebilirsiniz.
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Forcepoint Insider Threat Kurumunuza Güç Verir
Forcepoint Insider Threat en riskli kullanıcılarınızı otomatik olarak puanlayarak ve önceliklendirerek size zaman kazandırır
ve de binlerce uyarıyı inceleme ihtiyacını azaltır. Böylece ekibiniz yüksek öncelikli işlere odaklanabilir ve verimlilik artışı
sağlanabilir. Forcepoint Insider Threat aynı zamanda inkar edilemez suçlama ve delil zinciri için gerekli olan bağlamı ve adli
kanıtları sağlar, böylece soruşturmaları, yargılama ve uyumluluğu kolaylaştırır.

AVANTAJLAR:

BAŞLICA ÖZELLIKLER:

İçeriden gelen tehditlere karşı verilerinizi savunmak

Forcepoint, bu temel iç tehdit savunma özelliklerini
tek bir üründe sunan tek tedarikçidir.

için tüm bu avantajları tek bir üründe toplayan başka
bir üretici yoktur.
Yalnızca Forcepoint Insider Threat hem Windows hem
de Mac işletim sistemi uç noktalarında DVR çekim ve
oynatımını destekler.
Kumanda Merkezimiz en riskli kullanıcıları
belirlemek ve daha büyük çaplı riskleri ortaya
çıkarabilecek örüntüleri hızlıca görmek için son derece
sezgisel bir yöntem sunar.

Forcepoint Insider Threat, verilerin ne zaman
toplanacağı ve kullanıcıların gizliliğini korumak
için tam olarak hangi verilerin toplanması gerektiği
konusunda granüler kontrol sağlar.
Yalnızca Forcepoint Insider Threat Forcepoint
DLP ile entegre çalışarak, riskli davranış tespit
edildikten sonra daha akıllı onarım kararlarının hızlıca
alınmasında yardımcı olur.

Metadata toplanması ve referans niteliğindeki
kullanıcı ve çalışma grubu davranışları ile
birleştirilmesi, daha sonra bir kullanıcı anormal
davranış sergilediğinde bunu otomatik olarak tespit
etmenizi sağlar.
Forcepoint DLP ile entegrasyon, riskli davranış tespit
edildikten sonra daha akıllı onarım kararlarını hızlıca
alabilmeniz için gerekli olan adli özellikleri sağlar.
Uyarıların birleştirilmesi en riskli kullanıcıları hızlıca
ortaya çıkarır.
Videoların toplanması ve oynatılması soruşturmayı
hızlandırmaya yardımcı olurken, suçun kime isnat
edileceğini ortaya çıkarır, çalışanın niyetini gösterir ve
mahkeme nezdinde geçerli bir delil teşkil eder.
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Kullanıcı davranışı için rakipsiz
görünürlük

Forcepoint Insider Threat Özellikleri
Bir iç tehdit çözümü olarak tasarlanan Forcepoint Insider Threat, probleme uygun olarak yenilenmiş mevcut bir çözüm değildir –
verilerinizi kötü niyetli veya yanlışlıkla ortaya çıkan tehditlerden korumak amacıyla tamamen yeni ve özel olarak tasarlanmış eşsiz
ve rakipsiz bir güvenlik aracıdır. Forcepoint Insider Threat'i geliştirme süreci, kariyerlerini bilgi koruması alanında geçirmiş domain
güvenliği uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilmiştir.

Forcepoint Insider Threat aşağıdaki rakipsiz veri koruma
özelliklerine sahiptir:
Kasıtlı olmayan iç tehditlerin yanı sıra kötü niyetli şirket içi
davranışlara karşı korur.
Video oynatımı kötü niyetli eylemleri iyi niyetli olanlardan
anında ayırt etmek için gerekli tam davranış bağlamını sağlar;
teknik olmayan personel tarafından kolayca incelenip anlaşılır
– ayrıca işe dayalı, özelleştirilebilir politikalar yoluyla çalışan
gizlilik politikalarına uyulması sağlanır.
Analizler anormal davranışları bulunan kullanıcılara öncelik
verir ve geçmiş davranışları da dahil bütün eylemlerinin
tamamen görünür olmasını sağlar.
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Bütüncül, kurumun genelini kapsayan sistem – bağımsız
yazılım uygulamalarını satın almaya veya sürdürmeye gerek yoktur.
Dağıtık mimari, performans etkisini engeller.
Kanıtlanmış, kararlı ve yer kaplamayan ajan.
Forcepoint DLP dahil çeşitli kaynaklardan
veri toplama.
Kullanıcılar kurumsal ağdan uzak olduklarında dahi riskli
davranışları tespit eder.
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Forcepoint Insider Threat Bileşenleri
ANALİTİK KULLANICI DAVRANIŞI RİSK PUANLAMASI
MOTORU

FORCEPOINT INSIDER THREAT NASIL IÇ TEHDIT KORUMASI
SAĞLAR

• Forcepoint, hassas veriler ihlal edilmeden veya çalınmadan

• Normal, beklenen davranışları anlamak amacıyla, kanallar

önce, kullanıcıların ele geçirildiği, anormal davranışlar
sergilediği veya sadece hatalar yaptığına dair erken uyarı
işaretlerini alabilmeniz için gerekli olan görünürlüğü sağlar.

• Forcepoint Insider Threat en riskli kullanıcılarınızı otomatik olarak
puanlayarak ve önceliklendirerek size zaman kazandırır;binlerce
uyarıyı inceleme ihtiyacını azaltır.
• Forcepoint Insider Threat Kumanda Merkezi en riskli kullanıcıları
belirlemek ve daha büyük çaplı riskleri ortaya çıkarabilecek örüntüleri
hızlıca görmek için son derece sezgisel bir yöntem sunar.

genelinde bireysel ve kurumsal davranışlar için referanslar
oluşturur.

• Potansiyel iç tehditleri (hem kasıtlı hem de kasıtlı olmayan)
saptamak için kişinin davranışındaki anormallikleri arar.
• Her gün, her kullanıcı için konsolide kullanıcı risk puanı verir

ve 30 günlük risk eğilimlerini hızlıca belirler.

• Riskli kullanıcılara öncelik vererek soruşturma sürecini
kolaylaştırır.

• Forcepoint Insider Threat, video çekimi ve oynatımı özelliği

sayesinde, henüz sorun haline gelmeden şüpheli davranışlar
konusunda eşsiz görünürlük sağlar (örn. arka kapılar
oluşturma, veri stoklama).

Riskli
kullanıcılara
öncelik vererek
soruşturma
sürecini
kolaylaştırır
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RİSKLİ DAVRANIŞIN POLİTİKAYA DAYALI OLARAK
BELİRLENMESİ
• Müşteriler, bir faaliyet grubu veya dizisine bağlı olarak riskli
olduğu bilinen özel davranışları belirleyebilir.

DVR BENZERİ MASAÜSTÜ VİDEO OYNATIMI
• Ekran görüntüsü çekimleri ve oynatımları derinlemesine
inceleme imkanı vererek, henüz sorun haline gelmeden
şüpheli davranışlar konusunda eşsiz görünürlük sağlar.

• Bu politikalar, PII ve HIPAA uyum şartlarına göre çok çeşitli

• Politikalar bir olayı bir kullanıcıya isnat etmek ve
kullanıcıların ele geçirildiği, anormal davranışlar sergilediği
veya sadece hatalar yaptığına dair karar verebilmek için
gerekli olan bağlamı ve kanıtı sağlar.

faaliyetlerin tespiti, IP koruması ve kötü amaçlı yazılımların sınırlı
tespitine imkan verir.

• Müşteriye özel bu politikalar toplam risk puanına yansıtılır.
• Müşteriler bu politikaların toplam risk puanına etkisini
ayarlamak için bunların ağırlıklarını manuel olarak
düzenleyebilir.

• Denetimciler yüksek riskli kullanıcılar için masaüstü video
oynatımını kolayca gerçekleştirebilir ve kullanıcıya yapılan suç
isnadı mahkemece kabul edilebilir.
ZAMAN ÇİZELGESİ FAALİYET İNCELEMESİ VE EK
ADLİ DETAYLAR
• Forcepoint Insider Threat Kumanda Merkezi, en
riskli kullanıcılarınızı otomatik olarak puanlayarak ve
önceliklendirerek size zaman kazandırır ve binlerce uyarıyı
inceleme ihtiyacını azaltır.
• Riskli kullanıcıya yönelik kolay bir detaylı analiz ve
genişletilebilir zaman çizelgesi, size kullanıcının "riskli
kullanıcı" olmak için hangi eylemleri yaptığını gösterir.
• Kayıt ve oynatım özelliği kullanıcının niyetini görmenizi
sağlar ve soruşturma sürecini kolaylaştırır.

RİSK PUANI BİLEŞENLERİNİ GÖSTEREN GÖRSELLEŞTİRME
• Her gün her kullanıcı için sezgisel bir grafik oluşturulur ve
bu grafik, bir denetimcinin yüksek risk puanına sebep olan
faaliyet türlerini hemen anlamasına yardımcı olur.
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• Kullanıcıların eylemlerine yönelik bağlam ve içeriği
öğrenmenizi sağlar, suç isnadına ve kötü niyetli davranışın
yargılanmasına yardımcı olur.

Bir demo planlamak veya daha fazla bilgi almak için,
bkz. www.forcepoint.com/contact.
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Yanlışlıkla veya kasıtlı yapılmış
tüm şüpheli faaliyetleri tespit edin.
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