Karma Bir İş Gücü
Güvenliği Yaklaşımına
Güvenli Geçiş Yapmak
Uzaktan çalışma ve veri korumasını aynı anda sağlamak

Broşür

forcepoint.com

Karma Bir İş Gücü Güvenliği Yaklaşımına Güvenli Geçiş Yapmak

forcepoint.com

İçindekiler

03
05
07
09
11

Çalışanlarınızın Uzaktan Çalıştığında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Riskleri
E-postayla Kimlik Avına Karşı Korumayı Ofisin Dışına Taşımak
İnterneti Farklı Şekillerde Kullanan Çalışanlarınızı Korumak
Çoklu Bulut Ortamında Veri Güvenliği Sağlamak
Uzaktan Çalışanları Dahili Uygulamalara ve Verilere Bağlamak

2

Karma Bir İş Gücü Güvenliği Yaklaşımına Güvenli Geçiş Yapmak

forcepoint.com

Çalışanlarınızın Uzaktan
Çalıştığında Dikkat Edilmesi
Gereken Güvenlik Riskleri

2020'nin başlarında, neredeyse hiç uyarı
olmadan çalışanlarınız birden evden çalışmaya
başladı. COVID kısıtlamalarının kaldırıldığı
bugünlerde de hem işverenler hem de çalışanlar
tam zamanlı ofis mesaisinin alternatiflerini
değerlendirmekte. Bir Robert Half anketinde1,
çalışanların %49’unun ofiste çalışmayla uzaktan
çalışmayı dengeleyen karma bir düzenlemeyi
tercih ettiği ortaya çıkarıldı. Çalışanlar da aynı
görüşte: Gartner, orta ölçekli işletmelerin %75’inin
karma bir model uygulayacağını bildiriyor.2 Karma
bir iş ortamının sağlanması için, işverenlerin
verimi düşürmeden verileri ve gizliliği koruyan
bir güvenlik yaklaşımına ihtiyacı var.

1. Robert Half Anketine Göre, Tam Zamanlı Olarak Ofise Dönmeleri İstenirse Uzaktan Çalışanların Üçte Biri
İşlerinden İstifa Edebilir
Robert Half tarafından geliştirilen bu çevrim içi anket, 9-16 Mart 2021 tarihleri arasında bağımsız bir araştırma
şirketi tarafından gerçekleştirildi. Anket, ABD'deki şirketlerde çalışan 18 yaş ve üzeri 1.000’den fazla çalışanın
yanıtlarını kapsıyor.
2. Orta Ölçekli İşletmelerde Uzaktan Çalışanların Verilerini Korumak için 5 İpucu
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İnsanlar, tam zamanlı veya kısmi olarak uzaktan çalışmaya başladığında pek çok şey
değişiyor. Her şeyden önce, bulut uygulamalarına veya tesis içi uygulamalara erişmeleri
gerekiyor. Ancak aynı zamanda, artan siber güvenlik riskinin ele alınması, insanların
riskli davranışlardan ve Gölge BT’den uzaklaştırılması, bağlı ve esnek bir kurum
kültürünün geliştirilmesi gerekiyor. Forcepoint çözümleri, aşağıdakiler söz konusu
olduğunda kurumları güvende ve çalışanları verimli tutmak açısından rakipsizdir:

Bağlantılara tıklamak
dahil olmak üzere iş
e-postalarını kullanmak

Evden veya halka açık
Wi-Fi ağlarından
web sitelerine
ve içeriğe erişmek

Yolda veya evde çalışan az sayıda insana yönelik olarak bulut
tabanlı uygulamalar kullanmak, güvenli ve sorunsuz bir karma
çalışma ortamı oluşturmakla aynı şey değildir. Forcepoint,
çalışanları hem ofiste hem de ofis dışında koruyan karma bir
ortam sağlamak için gereken ölçeklenebilirliği sunmaktadır.

Bulut tabanlı iş
uygulamalarınıza giriş
yapmak ve bunlarda
veri depolamak

Dahili uygulamalar ve
veriler için tekrar kurumsal
ağınıza bağlamak

Forcepoint, çalışanları ve kritik verileri nerede olurlarsa olsunlar
korumak için güvenli ve güvenilir ortamlar sağlamaya kararlıdır.
Size, çalışanlarınızın nerede olurlarsa olsunlar verimli ve güvenli
bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilecek birkaç basit ipucu
vermek istiyoruz.
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E-postayla Kimlik Avına
Karşı Korumayı Ofisin
Dışına Taşımak
Pek çok kurumda olduğu gibi,
muhtemelen sizin de e-postaya
mobil veya yönetimli cihazlardan
uzaktan erişim sağlamak için
yapılandırılmış e-posta güvenlik
uygulamalarınız mevcuttur.
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Uzaktan çalışan kişi sayısı arttıkça, her iki yönde
akan e-postaları koruduğunuzu iki kez kontrol
etmeniz gerekebilir:

Gelen

Giden

Kullanıcılarınıza gönderilen
mesajlar ve eklerde kimlik
avı, fidye yazılımı, kötü amaçlı
yazılım, istenmeyen e-posta ve
diğer istenmeyen içerikler olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

Kullanıcılarınızın gönderdiği
mesaj ve ekler de hassas
verilerin, fikri mülkiyet
unsurlarının ve işle ilgili
diğer bilgilerin uygunsuz
şekilde aktarılmadığından
(bu duruma genelde Veri
Kaybı Koruması veya DLP
adı verilmektedir) emin
olunması için taranmalıdır.
Ayrıca, çalışanlarınızın
müşterilerinizin
bilgisayarlarına virüs
bulaştırmadığından emin
olmanız için giden trafikte
kötü amaçlı yazılım denetimi
de yapmanız gerekir.

Forcepoint E-posta Güvenliği çözümünü kullanıyor
ve e-postaya uzaktan erişim sağlıyorsanız, tek
yapmanız gereken, bu çözüme bağladığınız posta
aktarım aracısının kendisiyle internet arasındaki
uzaktan trafik artışını destekleyecek kadar geniş bir
ağ kapasitesine sahip olduğundan emin olmaktır.
Kullanıcıları internetteki görünüşte zararsız bağlantılara
tıklamaya teşvik eden kimlik avı mesajları, önde gelen
saldırı kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Pek
çok e-posta güvenlik sistemi, kötü olduğu bilinen web
sitelerine giden bağlantıları işaretlese veya engellese
de daha önce görülmemiş siteler engellenmeyebilir.
Artık ofiste olmayan çalışanlar, kendilerini bulundukları
her yerde koruyan bir web güvenliği çözümüne
ihtiyaç duymakta.
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İnterneti Farklı
Şekillerde Kullanan
Çalışanlarınızı Korumak
Çalışanlarınız artık farklı şekilde
çalışıyor ve bu fark, hızla evrim
geçiren tehdit ortamıyla birlikte
daha fazla risk olasılığı yaratıyor. Ek
olarak, iş ve ev hayatının birleşmesi,
bunun insanların günlük hayatları
üzerindeki etkisi ve esnekliğin
nasıl korunabileceği konularını
da düşünmeniz gerekiyor.

Değerlendirilmesi gereken iki nokta var:
→ Kurumsal ağın dışında çalışanlar ne
kadar korunuyor? Kurumunuz ve verileri
ne kadar korunuyor?
→ İnternette kişisel gezinme dahil artan
web kullanımı
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Aygıt tabanlı güvenli web ağ geçitleri gibi
geleneksel tesis içi çözümler, kullanıcıları yalnızca
ağın içerisindeyken korur. Özellikle SaaS’nin (hem
onaylı hem de onaylı olmayan bulut uygulamaları
için) hızlı bir şekilde benimsendiği bir ortamda buluta
geçiş yapmak, bazı işletmeler için endişe verici olsa
da gerçekte bulutun faydaları risklerinden daha ağır
basmaktadır. Bu durum, Web Güvenliği için özellikle
geçerlidir. Kullanıcılarınız ister ofisten, ister yoldan
isterse de evden bağlansın, kurumsal ağınız sürekli
aynı güvenlik seviyesine sahip olmalıdır.
Tamamen dağıtılmış ve karma iş düzenlemeleri için
çalışanlarınızı hem bulut uygulamalarına hem de web
sitelerine ve sosyal medya platformlarına bağlandıklarında
koruyan Bulut Tabanlı Web Güvenliği çözümleri gereklidir.
Forcepoint Web Güvenliği, güvenli sitelere erişime izin
verirken, zararlı olduğu bilinen sitelere erişimi engeller.
Forcepoint Web Güvenliği, uzaktan tarayıcı izolasyonu
(RBI) çözümüyle birlikte kullanıldığında, riskli trafiği
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RBI’ye yönlendirir ve sanal bir kapta işlenmesini sağlayarak
sitede bulunan kötü amaçlı yazılımların uç noktalarını
etkilemesini engeller. Tehditler kontrol altına alındıktan
sonra; site, güvenli ve tamamen interaktif bir görsel akış
olarak kullanıcıya gönderilir.
Web kullanımı artıyor ve uzaktan çalışanlar haberleri
okudukça, LinkedIn’e girdikçe ve interneti kullandıkça
kişisel kullanımla iş amaçlı kullanım birbirine karışıyor.
Dolayısıyla işletmenizin hem iş hem de kişisel amaçlı
web kullanımından kaynaklanan tehditlerden korunması
hayati önem taşıyor.
Forcepoint Bulut Tabanlı Web Güvenliği çözümü,
kullanıcılarınızın nerede çalışırlarsa çalışsınlar korunmasını
sağlıyor. İnternete erişim her zaman gerekli olacaktır,
güvenli erişim ile güçlü ve esnek korumayı dengelerken
verimin de korunması, çalışanlarınızın ve verilerinizin
korunması açısından büyük önem taşımakta.
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Çoklu Bulut
Ortamında
Veri Güvenliği
Sağlamak

Bulut güvenliği, çoğu zaman ortak bir sorumluluktur: Bulut
sağlayıcısı kendi altyapısının güvenliğinden sorumlu iken,
söz konusu altyapı üzerinde gerçekleşen kullanıcı faaliyetleri
ve verilerin güvenliğine ilişkin sorumluluk kurumlara bırakılır.
Bu da işletmenizin; kullanıcı davranışları, erişim, veri
politikaları, kullanım politikaları ve uyum gibi konulardan
sorumlu olması anlamına gelmektedir. Bu durum, uzaktan
çalışma modelindeki yönetimli ve yönetimsiz cihazlar için
de geçerlidir.
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Her kurum, kritik verileri ve fikri mülkiyeti korumak için çeşitli araçlara sahiptir.
DLP uyguluyorsanız, uzaktan çalışma için optimizasyon sağlama adına ilk
adımınız, politikaları incelemeye başlamaktır. Hızla buluta taşımak zorunda
kalmış olabileceğiniz kritik arka ofis verileriyle başlayın. Bu süre zarfında bu
verilere erişimin kritik kullanıcılarla sınırlı tutulduğundan emin misiniz?
Bu tür veriler için önceden tanımlanmış politikalardan faydalanın ve bu
politikalarda gerekli değişiklikleri yapın. Çok hassas bilgiler için veri parmak
izi uygulamasını kullanma, bu veriyi nereye giderse gitsin kontrol edebilecek
politikaları devreye alma ve harekete bağlı kısıtlayıcı politikalar uygulama
seçeneğine sahipsiniz.
Ardından, düşük miktarlı ve yavaş veri hareketlerini tespit edip önleyebilecek
ve özellikle düzenlemeye tabi veya kişisel kullanım durumlarında güvenliği
sağlayabilecek veri sızıntısı politikalarının uygulanmasını denetleyebilirsiniz.
Buna paralel olarak, tüm bu süre boyunca uyumu sürdürmek için politikalarınızın
verilerin uç noktadan buluta raporlanmasına izin verdiğinden emin olun.
Çoğu organizasyon, bu dönemin geleneksel olarak devreye alınmayan, bulut
uygulamalarına yönelik daha spesifik veri kontrollerinin devreye alınmasını
gerektiren bir zaman olduğuna karar verecektir. Onaylı ve onaylanmamış bulut
uygulamaları ile yönetilen ve yönetilmeyen cihazlar için görünürlük ve kontrol
sağlayan Forcepoint CASB gibi bir çözüm de tam bu noktada yardımcı olabilir.
Her güvenlik ekibinin kabul edeceği üzere, ağ çevresi savunmaları ve uç nokta
korumasından daha fazlasına ihtiyacınız var.

Forcepoint, tüm senaryolarda tek bir ortak paydaya, yani insana
odaklanır. Forcepoint CASB, kullanım kalıpları ve cihaz profilleri
hakkında içgörüler sağlar, politikaları proaktif bir şekilde uygular,
yönetilen ve yönetilmeyen uç noktalar genelinde hesapların
korunmasını sağlar. Bu, hem kullanıcılarınızı hem de buluttaki
verileri korumak üzere anormal kullanıcı faaliyetini tespit etmeniz
ve buna müdahale etmeniz için çok önemlidir. Forcepoint
veri koruması, tüm kanallardaki (Uç Nokta, Ağ ve Bulut) veri
politikalarınızı tek bir kontrol konsolunda birleştirerek, veri
güvenliği yaklaşımınızı güçlendirmenizi kolaylaştırır.
Son olarak da genel veri koruması yaklaşımınızı ve bu sistemlerin kurumunuzda
uygulandığı yerleri genişletmeyi düşünmeniz gerekebilir. Konu ister uç nokta
kontrolünü uzaktan daha büyük bir kullanıcı havuzuna ulaştırmak, isterse de
proaktif ve risklere uyum sağlayan veri politikalarıyla veri ihlallerini önlemek veya
bulut uygulamalarına erişim veya veri hareketleri konusundaki görünürlük ve
kontrolü artırmak olsun, Forcepoint bir plan yapmanıza yardımcı olabilir ve/veya
çalışanlarınız ve verileriniz nerede olursa olsun verileri güvende tutmak için
gereken hizmetleri sağlayabilir.
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Uzaktan Çalışanları
Dahili Uygulamalara
ve Verilere Bağlamak
Çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu
uygulama ve verilerin çoğu zaten
bulutta olsa da yalnızca kurumsal
ağınızın içinden erişilebilecek
olanlar da mevcut olabilir. Uzaktan
çalışan kullanıcılarınız, Windows
veya macOS dizüstü bilgisayarlarını
ve Android veya iOS mobil
cihazlarını internet üzerinden
ve güvenlik duvarından geçerek
güvenli bir şekilde bağlamak
için genellikle bir sanal özel ağ
(VPN) kullanır.
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Forcepoint Yüksek Performanslı Bulut Tabanlı
WAN Güvenliği — En yeni SD-WAN (yazılım
tabanlı geniş alan ağı) teknolojisini üstün Yeni Nesil
Güvenlik Duvarıyla (NGFW) birleştiren Forcepoint;
ağ, web ve bulut uygulaması veri güvenliğini tek
bir çözümde birleştiriyor.
Forcepoint Güvenli SD-WAN çözümü, yüksek maliyetli
MPLS hatlarını ve sanal özel ağ (VPN) yazılımlarını
ticari internet bağlantılarıyla (ör. DSL, kablo, fiber)
değiştirerek veya yükselterek, bağlantı ve güvenliği
kurumsal ölçekte bir araya getiriyor.

Karma İş Gücünü SD-WAN ile Güvenli bir Şekilde
Bağlamak — İş verilerinizi dahili sistemlerden Microsoft
Azure veya Amazon Web Services (AWS) gibi halka
açık bulut ortamlarındaki iş yüklerine taşıyorsanız
Forcepoint SD-WAN’ın doğrudan buluta bağlantı özelliği
uzaktan çalışanların yüksek performanslı bulut tabanlı
uygulamalara erişmesini kolaylaştırır. Forcepoint SDWAN, ayrıca her uzak tesiste birden fazla bağlantıdan
faydalanması sayesinde bant genişliğinin hızla ve
ekonomik bir şekilde artırılmasının yanı sıra bağlantıları
birleştirip trafiği akıllıca yönlendirerek tesisin sürekli
çalışır halde kalmasını da sağlar.

Forcepoint hakkında
forcepoint.com/contact

Forcepoint, dijital dönüşüm ve büyüme sağlarken kurumları
koruması için güvenilen, kullanıcı ve veri koruma alanında
lider siber güvenlik şirketidir. Forcepoint’in yüksek düzeyde
uyumlu çözümleri, insanların verilerle etkileşime girme şekillerine
gerçek zamanlı olarak uyum sağlar ve erişim güvenliği sağlarken,
çalışanların değer üretmesine de imkan tanır. Genel merkezi
Teksas, Austin’de bulunan Forcepoint, dünya çapında binlerce
müşteri için güvenli ve güvenilir ortamlar yaratmaktadır.
Forcepoint’in karma uzaktan çalışma sisteminizi nasıl
koruyabileceğine ilişkin daha fazla bilgi için: forcepoint.com/sase.

© 2021 Forcepoint. Forcepoint ve FORCEPOINT logosu Forcepoint şirketinin ticari markalarıdır.
Bu belgede kullanılan diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetidir.
[Forcepoint-Remote-Worker-Ebook-TR] 07Eylül2021

12

