Çözüm Özeti

Forcepoint Bulut Güvenliği Ağ Geçidi
Her yerden çalışmayı içeren yeni düzeni güvenlik altına almak

Yakınsama
› Eskiden bir ürün olan şey, artık
sıklıkla bir özellik olarak karşımıza
çıkıyor; bizim için yakınsama, web
güvenliği, ağ güvenliği ve bulut
uygulaması güvenliğini tek ve kolay
tüketilir bir hizmette birleştirmek
anlamına geliyor.

Hizmet olarak Güvenlik
› Güvenli Erişim Hizmeti Uç
Noktası (SASE), kurumların bulut
güvenliğini bulut üzerinden
sağlamasını gerektiriyor. Bunun
için de altyapı merkezli bileşenleri
düşünmeyi içeren yaklaşımdan,
her yerden web erişimi için parçalı
politikalar sunan kullanıcı ve veri
merkezli yetkinlikleri düşünmeyi
içeren yaklaşıma geçilmesi
gerekiyor.
› Nihai amaç, uygulama cihazı ve uç
nokta nerede olursa olsun, gerekli
güvenlik yönetimini birleştirmek,
zengin güvenlik politikaları
oluşturmak ve buluttan raporlama
sağlamaktır.

Cloud Security Gateway

SaaS
Genel
Uygulamaları İnternet

Kullanıcılar

SWG

CASB

RBI

DLP

GÜVENİLİR TRAFİK

› Uygulama kurulumlarının çoğu,
ister kurumsal bir tesis ister ortak
bir konum olsun, halen tesis
içerisinde gerçekleşmektedir.
Verimli ve etkili bir güvenlik
yaklaşımı, her nerede olurlarsa
olsunlar tüm uygulama, veri ve
kullanıcıları hedef almalıdır. Geçiş,
her sektör, faaliyet alanı ve şirket
için farklı olacağından, bu durum
kritik önem taşımaktadır.

Kurumsal güvenlik dönüşüm geçirdi - artık güvenlik çemberi insanlardan oluşuyor.
2000’lerin başında, güvenlik çabaları halen duvar örmeye odaklanmıştı. Son 10
yılda, sanallaşma halka açık bulut sektörünün yükselmesine ve büyük verinin ortaya
çıkmasına neden oldu. Bu değişim, şirketlere bulut yetkinlikleri sunmanın ötesinde,
kritik elektronik verilerin korunmasının önemini vurguladı. Günümüzde kullanıcılar
ve veri her yerde olduğundan, bu durum CISO’lar için zorlayıcı bir durum yarattı:
Kullanıcı ve verilerimizi her yerde, her zaman ve her cihazda korumamız gerekiyor.

WEB TRAFİĞİ

Esnek, hibrit kurulum

Forcepoint CSG, her nerede olurlarsa olsunlar kullanıcılar ve
veriler için görünürlük, kontrol ve tehdit koruması sağlayan
birleşik bir bulut güvenliği hizmetidir. Entegre işlevsellik,
değer yaratma süresini kısaltır ve yeteneklerin maksimum
düzeyde kullanılabilmesini sağlar. Çok noktalı ürünlerin
ortadan kaldırılması, kurumların maliyetten tasarruf etmesine,
karmaşıklığı azaltmasına, ürün ve güvenlik ekipleri arasındaki
çakışmayı önleyerek genel operasyon masraflarını azaltmasına
imkan sağlar.
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İnsanların yeni güvenlik çemberi olması kavramı yeni gerçeklik haline gelirken, artık önemli olan şey, ev ofisler dahil olmak
üzere geleneksel tesis içi altyapıyı çoklu bulut ve çoklu SaaS ortamlarına bağlayan dağıtılmış ve çeşitlilik arz eden bir ortamda
kullanıcıları ve verileri korumaktır. Mevcut durumumuz, çok sayıda uzaktan çalışanı destekleme yönüne hızlı bir geçiş yapılmasını
gerektirmiştir. Bu, yeni bir çalışma şekli getiren bir değişimdir. Bu durum, kullanıcıların ve verilerin hibrit BT ortamlarında
korunmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Forcepoint Bulut Güvenliği Ağ Geçidinin
avantajlarını keşfedin
→

→

• Maliyetleri ve donanım ayak izini azaltın.

Her kullanıcı için, her yerde tek tip web koruması
ve politikaları
• Koruma kapsamınızı kurumsal ağ içerisinde ve
dışında - ofiste, evde ve yolda - çalışan kullanıcıları
kapsayacak şekilde genişletin.

• Güvenlik operasyonlarınızdaki açıkları ortadan
kaldırarak BT ve iş akışı yönetimini kolaylaştırın.
→

• Kritik verilerinizi korurken, web içeriklerine ve bulut
uygulamalarına güvenli erişim için kurum çapında
tutarlı politikalar uygulayın.
→

Forcepoint’in veri öncelikli SASE güvenliği, sektördeki
en gelişmiş DLP özelliklerini sağlar

• Tasarımları sayesinde birlikte çalışabilen
yazılımlardan faydalanın.
→

• Her şeyi birleştiren tek bir çözüm kullanın.
→

→

Çalışanlarınızın verimli olmasını sağlayın
• SaaS ve web kullanımı ile kurumsal kabul edilebilir
kullanım politikası arasında uyum sağlayın.

• Kullanıcılarınızın gittiği her yerde tüm internet trafiğini
güvenlik altına alın.
• Öldürme zinciri genelindeki tehditleri - sıfır gün
tehditleri gibi göremediğiniz tehditleri bile - önleyin
ve durdurun.

Kanuni düzenlemelere uyum sağlamayı kolaylaştırın
• Tahminleri ortadan kaldırmak ve gereken çabayı
azaltmak için önceden tanımlanmış düzenleyici
politika şablonlarından faydalanın.

• Tüm kurum çapında aynı DLP politikalarını
uygulayarak veri güvenliğini basitleştirin.
Kullanıcıları internet ve buluttaki gelişmiş tehditlere
karşı koruyun

Tedarikçi sayısını ve nokta ürün aşırı yüklenmesi
durumlarını azaltın
• Tek bir ilişkiyi ve destek kaynağını yönetin.

• Gelişmiş sınıflandırıcılarla verileri daha etkili bir
şekilde koruyun.

→

Bulut güvenliği ile operasyonel yönetimi ve masrafları
optimize edin

• Yetkisiz uygulamaları engelleyerek gölge BT kaynaklı
veri kaybını önleyin.
→

Küresel ve uzaktan çalışan iş gücünüzü koruyun

Kurumunuz çapında Gölge BT ve güvenli bulut
erişimini keşfedin

• Çalışanlarınızın ve verilerinizin korunmakta olduğunu
bilerek her yerden, her cihazdan çalışın.

• Riskli bulut uygulaması kullanımını keşfedin.

• Çok uluslu iş gücünden tam anlamıyla yararlanmak
için yerelleştirilmiş içeriği küresel ölçekte sunun.

• Verimliliği etkilemeden verileri koruyan politikaları
hayata geçirin.
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ÖNE ÇIKAN ÜRÜN ÖZELLIKLERI

AÇIKLAMA

Üstün kullanıcı deneyimi

› Satın alınacak tek bir SKU
› Tek bir oturum açarak tüm işlevlere erişim
› Tek bir durum sayfası
› Destek için tek bir telefon numarası
› Sorunsuz devir özelliğiyle performans ve güvenlik

Gelişmiş Tehdit Koruması

› Anti-virüs, kötü amaçlı yazılım engelleyici, kripto para ve fidye yazılımları
› URL ve içerik filtreleme ve kategorizasyonu
› SSL Denetimi
› Threat Ingest API
› Gelişmiş Sınıflandırma Motoru (ACE)
› Paylaşımlı küresel tehdit istihbaratı ve ThreatSeeker
› Makine öğrenimi özelliğine sahip bulut korumalı alanı
› İçeri ve dışarı yönlü koruma
› Dosya engelleme

Kanıtlanmış uyum ve
Veri Kaybı Önlenme

› Olay risk derecelendirme
› Önceden tanımlı yasal uyum şablonları (PCI, HIPPA, PII, vb.)
› Parmak izi alma
› Drip DLP
› Kimlik avı
› Bağlamsal Makine Öğrenimi sınıflandırıcıları

Yönetim ve erişim kolaylığı

› Kabul edilebilir kullanım politikaları ve kontrolleri
› Raporlama – (sürükle-bırak kullanıcı arayüzü)
› Kota uygulaması
› Kural tabanlı politika uygulaması (uyum sağlayıcı)
› SIEM ve AD entegrasyonu
› Evrensel politika uygulaması
› Kişiselleştirilmiş pano görünümü: son kullanıcı ve denetmen için farklı

Küresel bulut altyapısı

› ISO 27001, IS27018, CSA STAR, SOC 1 & 2. Her fiziksel veri merkezinde tüm operasyon yaşam çevrimini
kapsayan sertifikalar
› Gerçek zamanlı güncellemeler
› Arıza toleransı, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek performans
› 145 ülkede kapsama alanı sağlayan 160’tan fazla Varlık Noktası (PoP)
› İçerik yerelleştirme
› SLA

Basitleştirilmiş bulut
uygulaması güvenliği

› Gölge BT keşfetme
› Bulut uygulaması kontrolü
› Hat içi ve ters proxy sunucu ve API modu
› Davranış analizi
› Anormal durum tespiti

Bulut Güvenliği Ağ Geçidinin sizi bulutla güçlenen bir geleceğe nasıl
taşıyabileceğini öğrenmeye hazır mısınız? Bir uzmanla temas kurun.
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