DorukNet Siber Güvenlik Çözümleri
SİBER KORUMA & YEDEKLEME

Acronis
Cyber Protect
Entegre siber koruma ile siber güvenliğinizi
ve yedeklemenizi modernize edin
VERİ KORUMA VE SİBER GÜVENLİĞİN
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ENTEGRASYONU
Kesinti süresi, veri kaybı ve güvenlik ihlallerini daha düşük bir maliyetle
önleyin. Acronis Cyber Protect, uç noktaları, sistemleri ve verileri
korumak amacıyla siber güvenliği, veri korumayı ve veri yönetimini
yerel olarak entegre eden tek çözümdür. Entegrasyon ve otomasyon,
toplam sahip olma maliyetini azaltıp verimliliği artırırken, rakipsiz
koruma sağlar.

ESKİ YEDEKLEME ÇÖZÜMLERİNE VE ANTİ VİRÜS
UYGULAMALARINA VEDA EDİN
Karmaşık lisanslama, dağıtımın ve eğitim süreci dışında agent
çakışmaları yerine, tüm hizmetlerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Kaynaklarınızın daha akıllı kullanımıyla birlikte, entegrasyon ve
otomasyon ile daha hızlı operasyonlar, ekibinizin müşterilerinize
odaklanmasını sağlar. İhtiyacınıza göre özelleştirilebilen hizmetler, her
tür iş yükü için eksiksiz ve benzersiz koruma sağlar.

SİBER GÜVENLİK ENDÜSTRİSİNİN TANINAN ÜYESİ
CYBER PROTECT CLOUD

Detaylı bilgi için doruk.net.tr adresini ziyaret edin ya da info@doruk.net.tr adresinden bize e-posta gönderin.

DorukNet Siber Güvenlik Çözümleri
SİBER KORUMA & YEDEKLEME
VERİLERİNİZİ, EK BİR ÖDEME YAPMADAN TEK KORUMA
PLANI İLE 3 KATMANLI KORUMAYLA YEDEKLEYİN

PROAKTİF

Zaafiyet analizi
Yama yönetimi
Yedeklerden kötü amaçlı
yazılımların temizlenmesi
URL filtreleme
Disk Sağlığı izleme
E-posta güvenliği

VERİMLİLİK
İYİLEŞTİRMELERİ

AKTİF

Gerçek zamanlı virüs & zararlı
yazılım tespiti ve engelleme
AI tabanlı enjeksiyon algılama
Davranış tabanlı fidye yazılımı
tespiti ve engelleme
Kripto para üretimi zararlısı
engelleme
Yedeklerde virüs tarama

REAKTİF

Entegre felaket kurtarma
özelliği
Anında kurtarma, sıfıra yakın
RTO ve RPO
Adli bilişim ve olayların
araştırılması için metadata
depolaması

Dahili #CyberFit puanı ile cihaz koruma durumunun hızlı değerlendirilmesi
Son kullanıcı sistemleri için RDP desteği
Bulut tabanlı yönetim konsolu ile VPN gereksinimi olmadan sistem yönetimi

ALTYAPIDAN SAAS UYGULAMALARINA KADAR
20'DEN FAZLA İŞ YÜKÜ İÇİN KORUMA SAĞLAYIN

Detaylı bilgi için doruk.net.tr adresini ziyaret edin ya da info@doruk.net.tr adresinden bize e-posta gönderin.
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GELİŞMİŞ KORUMA PAKETLERİYLE
SERVİSLERİNİZİ GENİŞLETİN
ADVANCED
SECURITY

ADVANCED
BACKUP

Verimsiz ve eski anti virüs
uygulamanızı anti malware
entegrasyonuyla sunulan
gelişmiş siber koruma ile
değiştirin. Son siber tehditlere
karşı duyarlılık kazanın, tespit
hızınızı arttırın. Siber korumayı
web tarayıcınıza, yedeklenmiş
verilerinize, kurtarma
sürecinize genişletin.

İstemcilerin zamanlanmış
yedeklemeler arasında dahi veri
kaybetmemesini sağlayın, veri
koruma hizmetlerinizi
güçlendirin. Yedekleme
yeteneklerini SAP HANA,
ORACLE DB ve uygulama
kümelerine genişletin. Ek
olarak altyapıda yer alan tüm
verilerin koruma durumunu
görüntüleyin.

Full Stack Anti Malware
URL Filtering
Exploit Prevention

ADVANCED
DISASTER RECOVERY
Cloud üzerinde sistemlerinizi
çalıştırarak ve herhangi bir
yerde geri yükleyerek, anında
veri kullanılabilirliği sağlayarak,
felaket olduğunda birkaç dakika
içinde işlerinize geri dönün.
Olağanüstü durumlarda
kurtarmayı sorunsuz hale
getirin.
Production failover to the
Acronis Cloud
Disaster Recovery
Orchestration
Site-to-Site VPN

Continuous Data Protection
Data Protection Map
Scheduled Backup Reports

ADVANCED
MANAGEMENT
Güvenlik açığı yönetimini
kolaylaştırın ve gelişmiş yama
yönetimi ile BT altyapısındaki
boşlukları hemen kapatın.
Günlük izleme ve planlama
görevlerini kolaylaştırmak için
yazılım varlıklarına ve veri
korumasına ilişkin görünürlük
elde edin ve disk sürücülerinin
durumunu izleyerek çalışma
sürelerini iyileştirin.
Patch Management
Fail-Safe Patching
Disk Drive Health Monitoring

ADVANCED
EMAIL SECURITY

ADVANCED
FILE SYNC & SHARE

İstenmeyen e-posta, kimlik avı
saldırıları, kurumsal e-posta
güvenliğinin ihlal edilmesi
(BEC), gelişmiş kalıcı tehditler
(APT'ler) ve sıfırıncı gün
tehditleri dahil tüm e-posta
tehditlerini saniyeler içinde
engelleyin. Işık hızında
algılama ve kolay dağıtım,
yapılandırma ve yönetim için
Perception Point'in yeni nesil
teknolojisinden yararlanın.

Noter tasdik ve e-imza
özelliklerini etkinleştirmek için
bir işlem defteri içeren ve tüm
platformları destekleyen üstün
bir dosya eşitleme ve paylaşım
hizmetiyle veri konumu,
yönetimi ve gizliliği üzerinde
tam kontrol sağlayın.

Anti-phishing & Antispoofing engines
Anti-evasion technology
Next-generation dynamic
detection

Detaylı bilgi için doruk.net.tr adresini ziyaret edin ya da info@doruk.net.tr adresinden bize e-posta gönderin.

Remote file noterization
Embedded e-Signing
Trusted, independent
verification

