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IBM Yazılım

IBM QRadar Yazılımı
“QRTime”
QrTime, Platin Bilişim tarafından Qradar ürününe
özel geliştirilmiş bir yazılımdır. QRadar için
geliştirilen bu yazılım zaman damgalama konusunda
en güvenilir çözümdür.

Nasıl
Kullanılır?
Dakikalık Damgalama: Gerekli Parametreler ile ilk kurulum
yapıldıktan sonra Dakikalık olarak dosyaya çıkılan Logları
damgalar. Database dizinine herhangi bir müdahale
olmadan log dosyaları otomatik olarak okunur ve kolay takip
amacı ile aynı dizin formatı korunarak zaman damgaları
saklanır.
Günlük Damgalama: Gerekli Parametreler ile ilk kurulum yapıldıktan
sonra Günlük olarak dosyaya çıkılan Logları damgalar. Database
dizinine herhangi bir müdahale olmadan log dosyaları otomatik olarak
okunur ve kolay takip amacı ile aynı dizin formatı korunarak zaman
damgaları saklanır.
Damga Kontrolü: Kullanıcı tarih aralığı parametresi girerek belirtilen
aralıktaki zaman damgalarını orjinal log dosyası ile karşılaştırabilir. Bunun
sonucunda oynanmış/değiştirilmiş bir dosya var ise kullanıcıyı uyarır.
Ayrıca sisteme uyarlanabilecek ototmatik bir kontrol mekanizması belirli
periyodlar ile bu kontrolü sağlar ve hataları sistem loglarına yazar.

Damga Kredi Sorgulama: Kullanıcının sağlayıcı tarafındaki kalan
damgalama kredisini otomatik olarak bir text dosyasına çıkar.

IBM® QRadar® QRTime ile birlikte Log dosyaları 5651
kapsamına tam uyumlu bir şekilde damgalanır. Denetleyici
kurumların şart koştuğu Zaman Serverları, Damgalama Süresi,
Damgalama Periyodu, Damga Algoritması, Kontrol Mekanizması
istekleri bu yazılım ile sağlanmıştır.
Yazılım çalıştır-bırak mimarisine sahiptir. Gerekli
konfigürasyonlar uyarlandıktan sonra Damgalama ve Kontrol
işlemleri otomatik bir şekilde devam etmektedir. Bunun haricinde
hataların ve yazılım outputlarının takibi kendi loglama sistemi ile
yapılabilmektedir.
Son kullanıcı için otomasyon sistem olması ve kendi loglama
sistemi ile takibi olması büyük kolaylık sağlamaktadır.

QrTime, korelasyon yapabilmeyi ve sonuçlarını anlık görmenizi son
kullanıcıya indiren bir sistemdir. Korelasyo yapmak için hazır
cümleleri seçmeniz ve sihirbazda testlerinizi seçmeniz birkaç tık ile
sağlanır.

Neden Platin Bilişim?
Butik Çözümler:
Platin Bilişimin en büyük avantajı, butik ve ihtiyaçlarınıza yönelik
çözümler sunmamızdır. Temel ihtiyaçlarınızı analiz ediyor,
projelendiriyor ve raporlama sistemlerine dayalı sayısal
yöntemlerimiz ile ilkeli bir biçimde takip ediyoruz.

Yenilikçi Yapımız ve Geleceği Öngörmek:
Herzaman yeniliklere açık, dinamik yapımız ile geleceğe yatırım
yapıyoruz. Tüm paydaşlarımız açısından attığımız her adımda
vizyoner ve farklı bakış açıları ile win-win stratejisi ile hareket
ediyoruz.

Profesyonel Kadro ve Servis Tabanlı Organizasyonumuz:
İşimizde sadece kendimiz ile yarış halindeyiz. Bu ilkeyi profesyonel
anlayışmızın temel taşı olarak görüyoruz.

Çalışma Biçimimiz:
Platin Bilişim çalışma biçimi olarak faaliyet alanına
odaklanmaktadır. Çok sayıda yerel ve global referansı bulunan
Platin Bilişim olarak ürün ve projelerimize tüm yaşam döngüsü
boyunca destek vermekteyiz. Gelişmiş hizmet seçenekleri ve
uyumluluğu ile herzaman win-win anlayışı ile profesyonel hizmetler
sunmaktayız.
En temel stratejik hedefimiz Platin Bilişimi bir Dünya markası
yapmaktır. Bu sebepten Gartner Liderler Quadrant’ındaki ürünler ile
çalışıyoruz. Güvenli ve sürdürülebilir büyüme ile tüm
paydaşlarımızın verilerini korumak ve güvenlik ihtiyaçlarını
karşılamak en öncelikli hedeflerimizdendir. Tüm faaliyetlerimizde
dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine göre hareket etmekteyiz.
Kaliteden ödün vermeyerek, kişilere daha güvenli bir ortam tedarik
etmek sureti ile iş hayatlarında kazançlı çıkmalarını sağlamak bizim
için bir görev niteliğindedir. Tüm paydaşlarımızla iş ortaklığına
dayanan güvenilir ilişkiler kurmak ve sürdürülebilir, karlı işlere
imza atmayı böylelikle taahhütlerimizde kesintisiz bir hizmet
sağlamayı hedeflerimiz arasında görüyoruz.
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