“İşletmenizi koruyan
lider siber güvenlik
çözümleri”

Değerinizi Korur

I BT Güvenliği I Danışmanlık I Operasyon I

Biz Kimiz?

BİZ,





İstanbul merkezli bir bilişim firması olarak 2001 yılında kurulduk.
IBM, Symantec, Veritas, Bluecoat, Hitachi, Transvault, HPE ve Veeam markalarının güvenlik ve erişilebilirlik
çözümlerini sunmaktayız.
Danışmanlık, araç ve operasyonel destek hizmetleri sağlamaktayız.
IBM tarafından 2016 ‘da Orta Asya ve Afrika Bölgesi’nde “Güvenlik Zekası Top Partneri” olarak ödüllendirildik.

Nasıl Yardım Edebiliriz?



Hizmet önceliğimiz müşterimizin ihtiyacını anlamaktır. Çözümlerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik
olarak kanıtlanmış Demo ya da Poc lerin ardından sunmaktayız. Açık ticketlarda 2 saat SLA ile çözüm
sağlamaktan mutluyuz.



Çözümlerimiz, çözüm dizaynı, uygulama, destek ve otomatik operasyonel destek yollarıyla sağlanmaktadır.

“2016 itibarıyla Türkiye yerel Qradar piyasasında %90 bir iş
hacmine sahibiz. Avrupa, Orta Asya ve Afrika’daki firmalara
sektörel tecrübemiz, güvenlik birikimimiz ve rekabetçi
tekliflerimiz yoluyla işbirliği ve işortaklığı sunarak yardım
etmek istiyoruz.”

Ayhan Bamyacı, Platin Bilişim Genel Müdürü

%90

Ne Yapıyoruz?

“Güvenlik Zekası”
Siber Güvenlik çevrede ne olup bittiğini anlamak ile başlar. IBM’in Qradar çözümü qflow/netflow
görünürlüğü, , hassas veri yönetimi ve adli vaka yönetimi çözümleri sağlayan lider bir SIEM
çözümüdür.

“Kurumsal Backup”
Veri günümüzde, yeni bir üretim faktörü olarak değerlendirildiğinden, çok değerli bir kaynaktır ve
korunması gerekmektedir. Platin Bilişim, özel donanım sayesinde very koruma çözümleri, lider
yazılımlar ve profesyonel hizmetler sağlar (OEM- cihazlar, VTL kutular). Netbackup, Netbackup
Appliancelar, Veeam, HPE Store Once gibi tedarikçilerimiz ile birlikte çözümlerimizi birlikte
tasarlıyoruz.

“Altuç Güvenliği”
Güvenlik çemberinde, son kullanıcılar en önemli oyunculardır. Mobilizasyon BT Güvenliği konularında
firmalar için en önemli meseledir. Bilgisayarların tüm mobil öğelerinin korunması gerekir. Platin
Bilişim daha yüksek altuç güvenliği standartları için IBM, Symantec, Bluecoat markaların Antivirus,
antimalware, antispam, enkripte çözümler, DLP, proxy yönetimi, yazılım dağıtımı, uyumluluk
raporlama, yama yönetimi, otomatik control gibi çözümler sunmaktadır.

“Kurumsal Güvenlik”
Günümüzün güvenlik meselerinde, BT Güvenliği kurumlar için can alıcı derecede önemlidir. Platin
Bilişim kurumsal güvenlik çözümleri sağlamak için Symantec, Bluecoat ve IBM ile birlikte
çalışmaktadır. Sadece internet sisteminizi ve ağınız değil, aynı zamanda sunucularınızı ve hassas
verinizi ve kodlarınızı da korur. kullanımı denetler. Legal uyumluluk gereği bir takım Kurumsal
güvenlik önemleri almak zorunlu hale gelmiştir.. Firmalar hassas veriyi korumak için ISO 27001 veya
PCI-DSS sertifikasyonu sağlamaktadır.

“Archiving”
Dosya, e-mail, SharePoint portal verileri günden güne artmaktadır. Psd dosyalarının korunması ve
control edilmesi gerekir. Platin Bilişim Veritas Enterprise Vault ve Hitachi Content Platform markaları
aracılığıyla bu kapsamda uyumluluk ve depolama çözümleri sunmaktadır.
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