Çözüm Özeti

Klinik Laboratuvarınızın İş
Birliğini Güvenlik Altına Alın
Nerede olursa olsun laboratuvar personeliniz
ve kritik verileriniz için entegre güvenlik sağlayın

Sorun
› Maliyeti azaltma: Kaliteyi ve hizmet
seviyelerini korurken, sermaye
harcamalarını azaltın.

› Veri hacimlerindeki artış: Laboratuvar
verileri üstel bir şekilde artarak,
ölçeklenebilir veri koruması gerektiriyor.

Yakın gelecekte, laboratuvarınızdan test sonuçlarından
fazlasını sunması beklenecek. Teşhis konusundaki
rehberliğiniz, hastaların sağlığı açısından kritik bir katkı olacak.
Bu sonuca ulaşmak için klinisyenler, ilaç şirketleri ve diğer
harici uzmanlarla daha yakın iş birliği yapmanız gerekecek.
Gittikçe genişleyen bu iş birliği çemberinde personelinizi
ve kritik verilerinizi nasıl güvende tutmayı planlıyorsunuz?

› Artan veri paylaşımı: Test sonuçlarının
ötesine geçen bir değer sağlamak için,
laboratuvar içinde ve dışında daha fazla
iş birliği gerekiyor.

Çözüm
Forcepoint Cloud Security Gateway
› Web, veri ve bulut güvenliğini bulut
tabanlı ve merkezi olarak yönetilen
bir hizmette sunar.

› Derin içerik denetimi, cloud sandboxing
ve remote browser isolation (eklenti olarak
sunulmaktadır) özellikleriyle uzaktan
çalışanları kötü amaçlı saldırılardan korur.

› Çalışanların şirket içi hasta verilerine ve tıbbi
verilere ve bulutta bulunan iş açısından
kritik uygulamalara her yerden güvenle
erişmesini sağlar.

› BYOD, yönetilen cihazlar ve gerçek

Pek çok klinik laboratuvar, küresel pandemi sırasında uzaktan çalışanları
korumak için harekete geçtiğinde, bu soruya yanıt vermeye yaklaştı. Bu
süre zarfında, uzaktan çalışan kişiler iş arkadaşlarıyla iş birliği yaptıkça, kritik
verilere eriştikçe ve e-posta, bulut ve web kullanarak evden bilgi paylaşımında
bulundukça, yeni güvenlik risklerinin oluşmasına neden oldu. Bazı laboratuvarlar,
bu riskleri ele almak için aceleyle yeni güvenlik teknolojilerini benimsedi
ve kriz odaklı süreçleri etkinleştirdi. Bu yaklaşım, anlık güvenlik ihtiyaçlarını
karşılayabilmiş olsa da güvenlik açısından kör noktalar yarattı ve ek operasyonel
karmaşıklığa neden oldu.
Forcepoint Cloud Security Gateway (CSG), uzaktan ve dağınık şekilde çalışan
personeliniz için iş birlikçi bir ortamı korurken aynı zamanda laboratuvarınızın
güvenliğini de basitleştiren birleşik bir hizmettir. Kısaca belirtmek gerekirse CSG,
verilerinizi ve laboratuvar personelinizi her yerde korumaktadır.
Laboratuvar personelinizi ve kullandıkları verileri nasıl koruyacağınızı
düşünürken, kendinize aşağıdaki soruları sorun:
→

Her nerede olurlarsa olsunlar hasta verilerini ve tıbbi verileri korumak için
güvenliğimizi nasıl ölçeklendirebiliriz?

→

Dağınık çalışanlarımız için nasıl iş birliğine dayalı bir ortam sağlayabiliriz?

→

Güvenliğimizi artırırken mevcut maliyetleri de azaltarak nasıl “yalın”
bir şekilde çalışabiliriz?

kötü amaçlı yazılımları, virüsleri ve kimlik
avı saldırılarını durdurur.

→

Riskli bulut uygulamalarını (onaylı ve onaysız uygulamalar)
nasıl belirleyebiliriz?

› Aynı politikaların uygulanmasını sağlayarak

→

Güvenlik ve uyumdan taviz vermeden verim ve iş sürekliliğini sağlamak
için bulutu güvenli bir şekilde nasıl benimseyebiliriz?

zamanlı uyum için kontroller sağlar.

Sonuç
› Web, e-posta ve bulutu kullanan uzaktan
çalışan ekipleri korur.

› Çalışanlarınızın bulundukları her yerde

eksiksiz web ve veri koruması sağlar.

› Kurumunuz çapında güvenli bulut
erişimi sağlarken, riskli bulut ve Gölge
BT uygulamalarını tespit eder.

› Ön tanımlı politikalar sayesinde HIPAA ve
diğer düzenlemelerle uyumu kolaylaştırır.

CSG, güvenli bir iş birliğinin temelini atarken, tüm bu hedeflere de ulaşmanıza
yardımcı olabilir. Laboratuvarınız, test sonuçlarının ötesinde bir değer sunmak
istiyorsa (teşhis rehberliği yoluyla), çalışanlarınızın harici uzmanlarla güvenli bir
şekilde iş birliği yapabilmesi gerekir.
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Daha düşük sermaye harcamasıyla gelişmiş güvenlik
Muhtemelen, laboratuvarınız daha az kaynakla daha fazla
iş yapma baskısıyla karşı karşıya. Bu baskıyı, COVID-19’dan çok
önce, Sağlık Hizmetlerine Erişimi Koruma Kanunun (PAMA)
getirdiği ödeme kesintileri devreye alındığında hissetmiş
olabilirsiniz. Ancak, bütçenizin daralması, otomatik olarak
güvenlikten ödün vermeniz anlamına gelmez.
CSG, işletme maliyetlerinizi azaltır. %100 bulut tabanlı,
entegre bir güvenlik hizmeti olduğundan, pek çok ürün
kategorisinin yerini alır. CSG sayesinde, web, bulut ve veri
güvenliğine uygun maliyetli ve kullanışlı birleşik bir SaaS
hizmeti olarak erişebilirsiniz.

Gelecekte, klinik laboratuvarlar başarılarını hacimle değil,
değerle ölçecek. Çabayı değil, sonuçları ölçeceksiniz.
Tamamlanan test sayısından çok hastaların sağlığına
odaklanacaksınız. Sağlık hizmeti ekipleri ve laboratuvarınızın
dışındaki diğer profesyonellerle olan iş birliğinizi artıracaksınız.
Bu da güvenlik açısından yeni ihtiyaçlar doğuracak. Nasıl
hazırlanabilirsiniz? Şu anda sahip olduğunuz çözümleri
modernize edin ve telefon, dizüstü bilgisayar, robot ve
sensörlerin kurumunuzun geri kalan kısmına eriştiği hizmet
uç noktalarına kadar güvenli veri erişimi ve paylaşımı için
bir temel oluşturun.

Herkese
SaaS
Açık
Uygulamaları İnternet

Kullanıcı

SWG

CASB

RBI

DLP

GÜVENİLİR TRAFİK

Basitleştirilmiş güvenlik

CSG, bulut tabanlı ve merkezi olarak yönetilen tek bir hizmettir.
Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker
(CASB) ve Data Loss Prevention özelliklerini tek bir SKU’da
sunar. Diğer çözümler: Özel uygulamalara VPN’lerin getirdiği
karmaşıklık, darboğaz ve riskler olmadan gerçek Sıfır Güvenle
erişilmesini sağlayan Forcepoint Private Access.

WEB TRAFİĞİ

CSG, genel işletme masraflarınızı azaltmakla kalmaz, aynı
zamanda laboratuvar personeliniz ve verileriniz için akıcı ve
ölçeklenebilir koruma sağlarken çok sayıda özel amaçlı ürünü
kullanma ihtiyacını ve maliyetini de ortadan kaldırır. Aynı
zamanda yönetmeniz gereken tek bir ilişki ve tek bir destek
kaynağı olacağından, pazarlık, evrak ve takip işleriyle daha
az uğraşırsınız.

Tüm laboratuvar personeliniz için web içeriğine
ve bulut uygulamalarına her yerden güvenli erişim

CSG, bugün laboratuvarınız için akıllı bir güvenlik çözümüdür
çünkü aynı işi yapan ürünlerin sayısını, maliyetleri ve karmaşıklığı
azaltırken, kullanıcılarınızı ve verilerinizi korumanıza yardımcı
olur. CSG, aynı zamanda pek çok tedarikçiden gelen bir ürün
derlemesi değil, laboratuvar personelinizin çalışma şekline
uyum sağlamak için tasarlanmış entegre bir hizmet olduğu için
laboratuvarınızın geleceği açısından stratejik bir temel de teşkil
eder. CSG’nin sağladığı güvenlik, insan merkezlidir: sağlanan
koruma, dünyanın farklı yerlerine giden, hassas verilerle çalışan
ve diğer tıp uzmanlarıyla iş birliği yapan laboratuvar personelini
güvence altına alır. CSG’yi seçtiğinizde hem bugün hem de
gelecekte ihtiyaç duyacağınız korumaya erişirsiniz.

2

forcepoint.com

Klinik Laboratuvarınızın İş Birliğini Güvenlik Altına Alın

Laboratuvarınızın
Güvenlik Hedefleri

CSG Bu Hedeflere Ulaşmanıza Nasıl Yardımcı Olur?

İşletme maliyetlerini azaltın

• Pek çok ürün kategorisini tek bir ürünle değiştirerek tedarikçi ve yazılım sayısını azaltır
• Sürüm yönetimi ve yükseltme masraflarını ortadan kaldırır
• Yönetmeniz gereken ilişki sayısını azaltır
• Tüm yetkinlikler için tek bir destek kaynağı sunar

Güvenlik yönetimini basitleştirin

• Çoklu oturum açma özelliğine sahip tek bir arayüz sağlar
• Uzmanlık, araçlar için sermaye harcaması veya donanım yaşam çevrimi ihtiyaçlarını
ortadan kaldırır

Güvenli iş birliği için laboratuvar
çalışanlarını ve verilerinizi her
yerde koruyun

• Evde, ana laboratuvarda, şubelerde ve hareket halindeki kullanıcılar için aynı
korumayı sağlar

Kötü amaçlı bulut ve web tabanlı
tehditleri durdurun

• Bulut veya web tabanlı tehditlere karşı sıfır gün korumasını entegre eder

• Tesisler, uzak konumlar ve bulutta tam görünürlük sağlar

• Hem statik hem de davranışsal tehditleri tespit eder
• Remote Browser Isolation eklentisi sunar

Düzenlemelere
uyumu kolaylaştırın

• Önceden tanımlı düzenleyici politika şablonları sunar

Fikri mülkiyetinizi koruyun

• Web veya buluta yönelik yetkisiz veri aktarımına karşı gerçek zamanlı koruma sağlar

• Uygulama ve veri kullanımı için yönetim politikasını birleştiren tek bir hizmet sağlar

Çalışanlarınızı siber güvenliğin merkezine yerleştirin
Cloud Security Gateway’in laboratuvarınız için neler yapabileceğini mi merak
ediyorsunuz? Bulut güvenliği uzmanlarımız size açıklamaktan mutluluk duyacaktır.
Birleşik güvenlik hizmetimizin aşağıdakileri nasıl yaptığına ilk elden şahit olun:
→

Tedarikçi sayısını ve özel amaçlı ürün sayısını azaltmak

→

Operasyonel iş yükünü ve ilgili maliyetleri azaltmak

→

Her kullanıcı için her yerde tek tip web koruması ve politikaları sağlamak

→

Gölge BT’yi keşfetmek

Hemen bir CSG tanıtımı talep edin!

Ağ güvenliğinizi
güçlendirmeniz
mi gerekiyor?
Temsilcinizden Next
Generation Firewall
hakkında bilgi alın.
→ Forcepoint NGFW
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