ÇÖZÜME GENEL BAKIŞ

Tüm işletim sistemlerinde görünürlük, yönetim ve raporlama		
sağlayan kurumsal düzeyde güvenlik yönetimi çözümü

ESET Security Management Center web konsolu üzerinden, şirket
içindeki veya dışındaki uç noktalar için gerçek zamanlı görünürlük

ESET farkı

sağlar ve tüm işletim sistemleri için eksiksiz raporlama yaparak
güvenlik yönetimi sağlar.
Ağdaki tüm masaüstü, sunucu ve agent’sız sanal makineler, hatta
yönetilen mobil cihazlar gibi uç noktaların üzerinde kurulu olan,
önleme, algılama ve tepki katmanlarını sağlayan tüm ESET güvenlik
ürünlerini tek bir panelden yönetebilirsiniz.

“Tüm uç nokta, sunucu ve mobil cihazların
tek merkezden yönetilebilmesi bizim için çok
önemli bir özellik.”
— BT Müdürü, Diamantis Masoutis S.A., Yunanistan,
6,000+ kullanıcı

TEPKİ ÖNLEME
ESET, Endpoint ürünlerimizi uç nokta
algılama ve tepki çözümlerimizle,
ESET Enterprise Inspector ve gelişmiş
çevrimiçi sandbox’ımız ESET Dynamic
Threat Defense’le birleştirerek,
kullanımı kolay, tek bir yönetim
konsolundan kullanım sağlar.

TEK TIKLA OLAY
İYİLEŞTİRMELERİ
Tehditler sekmesinden, bir BT
yöneticisi bir istisna oluşturabilir,
dosyaları analize gönderebilir veya
tek tıkla bir tarama başlatabilir.
İstisnalar, tehdit adına, URL’e göre,
karma veya kombine kurallara göre
atanabilir.

TAM ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
BİLDİRİM SİSTEMİ
Bildirim sistemi, istediğiniz
bildirimleri tam olarak
görüntüleyebilmeniz ve istediğiniz
bildirimlerle ilgili uyarılar alabilmeniz
için tamamen yapılandırılabilir
özelliktedir.

ESET Security Management
Center paneli - Olaylar
Görünümü

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR VE
DİNAMİK RAPORLAMA

TAM OTOMATİK VDI
DESTEĞİ

ESET Security Management
Center, 170’ten fazla önceden
ayarlanmış rapor seçeneği sunar
ve 1000’den fazla veri noktasından
özelleştirilebilir raporlar
alabilmenizi sağlar. Böylece
firmalar, tam olarak istedikleri
raporları oluşturabilir.İstendiğinde,
bir kere oluşturulan bir raporun,
düzenli olarak oluşturularak
e-posta ile düzenli gönderimi
sağlanabilir.

Makinenin donanımına göre
kimliğini belirlemek için kampsamlı
bir donanım algılama algoritması
kullanılır. Bu sayede, otomatik
tekrar imaj almaya ve kalıcı
olmayan donanım ortamlarının
kopyalanmasına olanak sağlanmış
olur. Bu nedenle, ESET’in VDI
desteği müdahale gerektirmez ve
tamamen otomatiktir.

OTOMASYON SİSTEMİ
Dinamik gruplar bilgisayarları,
cihaz durumuna veya belirlenmiş
kriterlere göre sıralayabilir. Daha
sonra görevler, dinamik grup üyeliği
değişikliklerine göre tarama, kural
değişiklikleri veya yazılım yükleme/
kaldırma gibi işlemleri yaptırabilir.

KANITLANMIŞ VE
GÜVENİLİR
ESET olarak, 30 yıldan uzun
zamandır güvenlik sektöründeyiz
ve teknolojimizi, en yeni tehditlerin
hep bir adım önünde olacak şekilde
geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu sayede, dünya çapında 110
milyondan fazla kullanıcının
güvenini kazandık. Yöntemlerimizin
en son tehditleri durdurmada ne
kadar etkili olduğu, sürekli olarak
üçüncü taraf testçiler tarafından
incelenmekte ve onaylanmaktadır.

“Seçkin firma, muhteşem teknik destek, güçlü tehdit
koruması ve merkezi yönetim sağlıyor.”
— Dave, BT Müdürü, Deer Valley Unified School District, ABD,
15,500+ kullanıcı

Teknik
özellikler
ESNEK KURULUM

DONANIM/YAZILIM ENVANTERİ

ESET Security Management Center Windows veya
Linux üzerine ya da sanal makine imajıyla kurulabilir.
Kurulumdan sonra tüm yönetim, herhangi bir işletim
sistemi kullanan bir cihazdan, web konsolu aracılığıyla
kolayca gerçekleşir.

ESET Security Management Center, bir kuruluştaki
tüm yüklü yazılım uygulamalarını rapor etmekle
kalmaz, kurulu donanımlarla ilgili raporlar da sunar.
Bilgisayarları marka, model, işletim sistemi, işlemci,
RAM, HD alanı ve daha birçok öğeye göre dinamik
olarak gruplayarak tek bir pencereden daha fazlasını
yapmanızı sağlar.

TEK EKRANDA GÖRÜNTÜLEME
İşletim sistemi kısıtlaması olmadan tek bir ESET
Security Management Center üzerinden yönetilebilir.
Ayrıca, ESET Security Management Center’ın Mobile
Device Management (MDM) özelliğiyle, Android ve iOS
cihazların tam yönetimi sağlanır.

TAMAMEN ÇOKLU KULLANICI
ESET Security Management Center’ın kısıtlı bölümlerine
ulaşmak için 2FA (İki Aşamalı Doğrulama) korumalı
oturumlar, çoklu kullanıcılar ve yetki grupları
oluşturulabilir. Böylece işletmelerde, büyük ekipler
içindeki sorumlulukların yönetilmesi sağlanır.

PARÇALI KURAL YÖNETİMİ
Firmalar, aynı bilgisayar veya grup için birden çok kural
belirleyebilir ve birbirini kapsayan kurallar atayabilir.
Ayrıca firmalar, kullanıcı bazlı kurallar da belirleyebilir.
Böylece, son kullanıcılarda herhangi bir sayıda kural
uygulayabilir.

SIEM DESTEĞİ
ESET Security Management Center, SIEM araçlarını
tamamen destekler ve tüm günlük raporlarını JSON
veya LEEF formatlarında çıkarabilir.
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