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“Platin Bilişim müşterilerine, veri güvenliği
konusunda “bütünleşik “ çözümler üretir.
Müşterilerine, yüksek kaliteli, yönetilebilir
hizmetler ve bakım anlaşmaları sunar.”

pazarlama@platinbilisim.com.tr
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Kurumsal Yedekleme
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“Platin Bilişim sunduğu yeni
nesil teknolojiler ile kurumsal
verinizi korur.”
Platin Bilişim, Veritas Netbackup
çözümünü Türkiye’de pek çok
sektördeki müşterilerine başarı ile
sunmaktadır.
Platin Bilişim, Veritas Enterprise Vault
kurulumu ve bakımı konusunda,
Türkiye’de büyük bir pazar payına
sahiptir.
Veritas Enterprise Vault Journal ve
Clearwell ürünleri e-Discovery Dünya
çapında ün kazanmıştır. Platin Bilişim
sertifikalı mühendisleri ile ürün
desteği hizmetleri vermektedir.
Transvault çözümleri ile arşivleme
sistemleri ve donanımları
arasında, “veri göçü” (migration)
uygulanmaktadır.
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Kurumların değerli bilgi ve prosesleri sunucuları üzerinde
bulunmaktadır. Sunucuların korunması için tekilleştirme, diske hızlı
yedekleme gibi çeşitli teknolojiler mevcuttur. Platin Bilişim , dünya’nın
önde gelen teknolojierini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.
Veritas NetBackup kurumsal işletmelerin veri koruma çözümleri için
kendini kanıtlamış bir üründür.
Arşivleme
Regülasyonlar nedeniye; bazı verilerin uzun süreli saklanması
gerekmektedir. E-posta gibi elektronik dosyalar saklanması gereken en
önemli bilgi kaynaklarıdır. Veritas Enterprise Vault ürünü bu noktada
rakiplerinden oldukça üstün bir üründür. Arşivlenen verilerin uzun
süreli saklanma ihtiyaçlarına cevap veren, yedekleme ve DR “Disaster
Recovery” maliyetlerini düşüren “object store” teknolojisini / Hitachi
Content Platform ürünü ile sunmaktadır.
e-Discovery
Şirketlerin kurumsal verileri üzerinde, iç denetim veya regülasyonlar
nedeniyle; araştırma faaliyetleri yapılması gerekebilir. Özellikle
e-postalar arasında yapılacak araştırmaların, geçmişe yönelik
bir biçimde, çok sayıda veri arasından, güvenli ve denetlenebilir
bir metodla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. e- Discovery bu
ihtiyaçların tümüne cevap veren bir teknolojidir.
DR (Disaster Recovery)
Veri güvenliği sadece verilerin bulunduğu lokasyonlarda
sağlanmamaktadır. Bir felaket anında, verilerin bulunduğu lokasyon
devre dışı kaldığı durumda; uzaktaki ikinci bir lokasyonda verilerin hazır
halde bulunması gerekmektedir. Platin bu konuda “Veritas Storage
Foundation” ve “Veritas Volume Replicator” ile hizmet vermektedir.

BT projelerine yapılan yatırımların sağlıklı geri dönüşü ve bir araç
olarak BT teknolojilerinin firmaların iş süreçlerine gerçekten faydalı
olması için; kullanılan sistemlerin gerekli güvenlik ürünleri ve
metodolojileri ile korunması önemlidir.
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ISO 27001

Güvenlik alanında belli bir altyapıya sahip olmak isteyen
şirketler, son yıllardaki güncel regülasyonlara uyum
sağlayabilmek için ISO 27001 gerekliliklerini sağlamayı
hedeflemektedir. Platin Bilişim, ISO 27001 kapsamında,
Yedekleme, Felaket önleme (DR), Arşivleme, DLP, SIEM/Log
Yönetimi gibi konularda müşterilerine hizmet vermektedir.

SIEM / Log Yönetimi

PCI- DSS

Platin Bilişim, IBM QRadar ürününü, Türkiye’deki
yasal regülasyonlara uyumlu bir hale getirmek için, IBM ve
TÜBİTAK işbirliği ile “zaman damgalama” çözümü QRTime ‘ı
müşterilerine sunmaktadır.

Kredi Kartı bilgilerinin kullanılmasının zorunlu olduğu
şirketlerde (özellikle e-ticaret) PCI-DSS
standartlarına uyum sağlanması gerekmektedir. Platin Bilişim
PCI-DSS’e uyum için gereken BT araçlarını sağlamaktadır.

DLP
Şirketlerin hassas verilerinin, şirket içinde nasıl yer
değiştirdiğini gözleyen ve kontrollü bir şekilde; “dışarı
sızmalarını” engelleyen bir teknolojidir.

Veri Şifreleme (Encryption)

Özellikle notbooklardaki verilerin istenmeyen ellere
geçmesini önlemek için disk ve e-posta trafiği ,
şifrelenebilmektedir. Veri şifreleme projelerde,
Symantec PCP ürünleri tavsiye edilmektedir.
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“Platin Bilişim gelişmiş hizmet anlayışı
ve uyumluluğuyla müşterileri için en
iyiyi sunmaya odaklanmıştır.”
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Sistemlerin, network cihazlarının, uygulamaların ürettiği
logları saklayan ve bu loglar üzerinde detaylı ilişkilendirme
(korelasyon) ve sorgular yapabilen sistemlerdir. IBM QRadar
Gartner Raporları’na göre lider grupta bulunmaktadır.

“QRTime; 5651 Uyumluluğu “

Incident Forensic

Network trafiğinin kayıt edildiği ve bir güvenlik ihlali ortaya
çıktığında “olay yeri inceleme” (forensic) yaklaşımı ile olayın
yeniden canlandırıldığı güvenlik çözümleri bulunmaktadır.
IBM QRadar Incident Forensic bu güvenlik çözümlerinden
biridir.

Network Güvenliği

Olay tabanlı güvenliğin pekiştirilmesi için network tabanlı
güvenlik fonksiyonlarına da ihtiyaç duyulmaktadır.
IBM QRadar Ailesi ile Netflow ve QFlow, verileri toplanarak
“Layer 7” seviyesinde bilgi incelenebilmektedir.

IEM

Kullanıcı bilgisayarları ve sunucuların güvenlik açıklarını
kapatmak, envanter ve yazılım dağıtımı yapmak üzere
tasarlanmış çözümlerdir. IBM Endpoint Manager çözümü
özellikle kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarına cevap
vermektedir.
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