
Kurumsal ağınızdaki tüm kullanıcı ve cihazları sürekli izleyen yeni nesil Ağ Görünürlük  
ve Erişim Yönetimi sistemleri ile oluşabilecek tüm güvenlik risklerini canlı olarak izleyin,
kontrol edin ve yönetin. 

Portnox CORE ağınıza bağlı tüm cihazlar için %100 görünürlük ve müdahale
imkanı sunar. Türünün ilk örneği olan yazılım-bazlı Ağ Erişim Yönetim platformu 
olan Portnox CORE’un patentli çözümü ile işletmenizin karşılaşabileceği tüm   
güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini hızlı, kolay ve akıllı bir şekilde çözüme 
ulaştırmanızı sağlar. 

Portnox CORE ile ağınızdaki hiçbir bağlantı sizden gizli kalmaz. Herhangi bir ajan
uygulaması ihtiyacı olmadan çözüm sunan teknolojisi ile kablolu, kablosuz, sanal
veya VPN ağlarınızda gerçek zamanlı olarak cihazları belirler ve profillerini çıkarır. 
Portnox CORE size ek bir cihaz görünürlük katmanı yaratarak, kapsamlı şekilde 
cihaz bulma, doğrulama ve uyumluluk teyidi hizmetlerini sağlar. Ağ güvenliği
alanındaki öncü ve yenilikçi yöntemleri ile size sunduğu olanaklar:

İZLE ve TAKİP ET  – Tüm katmanlar üzerinde anlık olarak %100 

Ağ İçinde Saklanmış Sahte ve Zararlı
Cihazları Belirler ve Bloklar
Portnox CORE altyapı katmanından başlayarak, direkt olarak işletmenizin 
kablolu, kablosuz ve sanal altyapısına bağlanır. Ağınıza bağlanan tüm 
cihazlar hakkında sürekli olay-bazlı bilgileri paylaşır. Cihazların ağınıza

doğrulama opsiyonu ile önceden doğrulanan cihazların bağlantıları boyunca
ağınıza uygunluklarını koruduklarından emin olmak için doğrulama teyitleri
alınıp, değişikliklere otomatik olarak müdahale edilir.

Birçok geleneksel NAC çözümünün cihaz farkındalığı seviyesi bulunmadığı gibi
tam bir uygulama mecburiyeti (enforcement) güvenine ihtiyaç duyan işletmeler 
için esnekliğe de sahip değillerdir. Oysa, Portnox Core kullanan işletmelerin 
%80’i uygulama mecburiyeti fonksiyonunu kullanmaktadır ve bu işlemi cihaz, 
kullanıcı, lokasyon, doğrulama ve uyumluluk kriterlerine göre yapabilmektedirler.
Üstelik, Portnox CORE bunu aşama aşama işleme koyarak başarıyı garanti altına
alır: önce takip ve bulma modu ile başlayıp daha sonra otomatik olarak belirli
port, switch, VLAN veya lokasyonlar için uygulama mecburiyeti devreye alınır.

ÖZELLİKLER ve
FAYDALAR
Portnox CORE ağınıza bağlanan tüm 
cihazları kapsamlı olarak kontrol eden
mekanizması ve sezgisel arayüzü ile size 
zaman ve maliyet avantajı sunar. Portnox 
ile ağınızın güvende olduğunu bilmeniz 
için gerekli tüm bilgi elinizin altında.

%100 müdahale edilebilir görünürlük

Mobil, BYOD ve IoT kaynaklı oluşabilecek
tüm tehditlere karşı tam koruma

Kolay ve hızlı devreye alma, ön-eğitime 
gerek duymaz.

Yazılım tabanlı, genişletilebilir, donanım
satın alma ihtiyacı yok.

Farklı büyüklükteki tüm işletmeler için
maliyet-avantajlı ve ekonomik çözüm.

Tüm erişim katmanları (kablosuz,       
VPN, kablolu, sanal ve bulut) için 
kapsamlı koruma.

Kullanıcı kimliği ve cihaz risk skoruna 
bağlı olarak VPN üzerinden çok-etkenli 
doğrulama

Risk ve tehdit barındıran tüm cihazları 
belirleyen ve gerektiğinde müdahale eden 
sürekli risk takibi ve izleme.

Tüm lokasyonlar için merkezileştirilmiş 
güvenlik
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izleme ve takip etme yeteneği. Herhangi bir ajan ihtiyacı olmadan  
merkezi konumlandırma imkanı. Üretici bağımsız esnek yapı.

KONTROL ET
bir cihazı  bloklama veya güvenlik ihlallerini iyileştirme gibi 
fonksiyonlar ile risk seviyenizi düşürün. 

– Erişim engelleme, karantinaya alma, herhangi 

OTOMATİZE ET
ile ağ yöneticilerinin manüel müdahaleleri kaynaklı harcanan       
maliyet ve zamanı azaltma. 

– Esnek ve lokasyon bazlı otomatize aksiyonlar 
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VISIBILITY
ACCESS
CONTROL

Portnox’u deneyimlemek için 
hemen bizimle iletişime geçin...!

PORTNOX HAKKINDA
2007 yılında kurulan Portnox, sahip olduğu öncü ve patentli teknoloji ile işletmelerin güvenliğini 
sağlamaya yardım eden, bilişim yöneticilerinin ağlarını takip ve kontrol etmelerini, aksiyon 
almalarını ve her türlü tehdit ve riski yönetmelerini sağlayan bir güvenlik teknolojisi firmasıdır.
Her zaman her yerde her cihaz için...

 

Portnox CORE NAC güvenlik mimarisinin işletmenize 
sunduğu avantajlar:

Ağ altyapı elemanları ile kolay kurulum ve bağlantı sağlar. 

Ajan/agent gereksinimi yok.

802.1x gereksinimi yok.

Network değişikliği gereksinimi yok.

Port Mirroring/IP Span gereksinimi yok.

Yazılım bazlı olduğu için donanım gereksinimi yok.

Ağ altyapınızdaki üretici markalardan bağımsız çalışır.

Kablosuz ve Sanal (vSwitch) ortam desteği sunar.

Merkezi konumlandırma ile lokasyon bağımsız kontrol sunar.

Lisanslama modeli port sayısı bazlıdır.

Aktif/aktif cluster ve aktif/pasif yedeklilik desteği sunar.

Ağınızın güvenliğini Portnox CORE ile sağlayın.

Portnox CORE sanal veya fiziksel Windows 2012 R2/2016 sunucuları üzerinde
çalışabilir. Tek bir merkezi lokasyona kurulmasına rağmen işletmenizin yayıldığı
tüm lokasyonlarda kapsamlı ağ erişim yöneticisi olarak çalışır. Dağıtık yapılarda
kuruluması gereken ortamlarda, Portnox kurulumu size herhangi bir ek maliyet 
çıkarmaz. 

Geleneksel diğer NAC çözümlerinin aksine, Portnox teknolojisi cihazların 
görünürlüğünü sağlamak için port mirroring, IP tarama, stok rehberi veya diğer 
pasif  yöntemleri kullanmaz. Bunun yerine doğal ve standart protokolleri 
kullanarak ağınızdaki anahtar, WLC, VPN ve sanal altyapılara bağlanır. Bu sayede 
ağınızdaki değişikliklerden gerçek zamanlı ve anlık haberdar olursunuz.

ILLUMINATE
Altyapıya doğrudan bağlantı

SNMP , SSH, vb. standart protokoller

Anlık cihaz farkındalığı

Tüm katmanlar üzerinden izleme

AUTHENTICATE
Cihazlara doğrudan bağlantı

25’ten fazla doğrulama metodu

“Network of Things” için özel 

parmak izi analizler

CONTROL
Esnek bağlantı metodları:

(pre-, post-, partial-)

Uç cihazlara uyumluluk: OS, AV, 

Programs, #NIC(s), Admin, 

Removable Storage

Kullanıcı, cihaz, lokasyon, zaman, 

uyumluluk bazlı politikalar

Esnek Aksiyonlar: Alarm, Dinamik 

VLAN, İyileştirme, Port Kapama


