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BİLİŞİMCİLERİN SORUN DENKLEMİ 

ARTAN 
CİHAZ  
SAYISI 

Bağlantı sayısı artan 
IoT dünyasında, 

agent bazlı bir ürün 
yeterli değil. 

ARTAN 
KULLANICI 

SAYISI 

Yönetilen daha fazla 
cihaz, kullanıcıların 

kendi cihazlarını 
getirmesine (BYOD) 

neden olmakta. 

ARTAN 
LOKASYON 

SAYISI 

Çoklu lokasyona sahip     
yapılarda, VPN, mobil 

çözümler, sanal altyapı ve 
bulut gibi teknolojiler daha 

iyi koordine edilmeli. 

ARTAN 
UYARI VE 
ALARM 

Alarmın oluştuğu 
ortam, koşullar ve 
ilgili bağlantıların 

eksikliği 

MANÜEL 
MÜDAHALE 

 

Yüksek maliyetli ve 
sorunların 

çözümüde yavaş. 
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NAC ÇÖZÜMLERİ 

Portnox	ürün	teklifleri	aynı	güvenlik	işlevlerini	iki	farklı	
altyapıda	sunabilmektedir:	

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	

PORTNOX	
CLEAR	
(Cloud)	
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PORTNOX CORE (On-Premise) 

İZLE ve TAKİP ET – Tüm katmanlar üzerinde anlık olarak 
%100 izleme ve takip etme yeteneği. Herhangi bir ajan/
agent ihtiyacı olmadan merkezi. Altyapı üretici 
markasından bağımsız. 
 
KONTROL ET –  Erişim engelleme, karantinaya alma, 
herhangi bir cihazı bloklama veya güvenlik ihlallerini 
iyileştirme gibi fonksiyonlar ile risk seviyenizi düşürün.  
 
OTOMATİZE ET – Esnek ve lokasyon bazlı otomatize 
aksiyonlar ile Bilişim Yöneticilerin manüel müdahaleleri 
kaynaklı harcanan maliyet ve zamanı azaltma.  

SİZE NE SUNUYORUZ? 

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	
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PORTNOX CORE (On-Premise) 

o  Kolay kurulum ve yönetim 
§  Ajan gereksinimi yok 
§  802.1x gereksinimi yok 
§  Network değişikliği gereksinimi yok 
§  Mirror/Span gereksinimi yok 
§  Appliance gereksinimi yok 

o  Üretici bağımsız 
o  Wireless ve Virtual ortam desteği 
o  Merkezi konumlandırma 
o  Port bazlı lisanslama 
o  Hub desteği 
o  Aktif/Aktif Cluster desteği 
o  Aktif/Pasif yedeklilik desteği 

TEMEL ÖZELLİKLER 

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	
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PORTNOX CORE MİMARİSİ 

	
	

	

ILLUMINATE 
o  Altyapıya direk bağlantı 
o  SNMP, SSH, vb. protokolleri 
o  Anlık cihaz farkındalığı 
o  Tüm katmanlar üzerinden izleme ve takip 

AUTHENTICATE 
o  Cihazlara direk bağlantı 
o  25’den fazla doğrulama (Authentication) metodu 
o  “Network of Things” için özel parmak izi analizleri 

CONTROL 
o  Esnek bağlantı metodları (pre-, post-, partial-) 
o  Uç cihazlara uyumluluk: OS, AV, Programs, #NIC(s), Removable 

Storage, Admin. 
o  Kullanıcı, cihaz, lokasyoni, zaman, uyumluluk bazlı politikalar 
o  Esnek Aksiyonlar: Alarm, Dinamik VLAN, İyileştirme, Port Kapama. 
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NAC DEĞERİNİN ÖTESİNDE 

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	

Ağınızdaki herhangi 
bir cihazı, kullanıcıyı, 
uygulamayı kolayca 
arayıp bulabilirsiniz. 

o  Kolay ve hızlı şekilde cihazlarınızı arayın. 
o  Olay müdahale zamanını azaltın. 
o  Kaynak yükünü azaltın. 
o  Zamandan ve maliyetten tasarruf edin. 
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AP ve VIRTUAL SWITCH DESTEĞİ 

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	

o  Switchlere ve AP’lere bağlı cihazlar görsel olarak listelenir. Bu 
sayede kullanım durumları ve hangi cihazın nereye bağlı olduğu 
daha net izlenmekte ve sorgulanabilmektedir. 

o  VMWare vSwitch’ler de görsel olarak gösterilebilmektedir. 
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LİSANSLAMA MODELİ 

PORTNOX	
CORE	

(On-premise)	

o  Bu yapı diğer modellere göre daha gerçekçi ve öngörülebilir 
bir planlamaya imkan sağlamaktadır. 

o  IP bazlı lisans modelinde aşağıdaki durumlarda birden fazla 
lisans tüketilirken Portnox’ta bunlar tek lisans tüketmektedir. 
§  PC’de çalışan VM’ler 
§  Hem kablolu hem kablosuz bağlanan PC’ler 
§  Hub arkasındaki kullanıcılar 
§  Router sub-interfaceleri 

o  Wireless AP ve vSwitch’ler ayrı lisanslanmakta ve herbiri bir 
lisans tüketmektedir. 

o  Ön tanımlı lisans seviyeleri bulunmadığı için istenilen 
miktarda lisanslama yapılabilir. 

PORT SAYISI BAZLI LİSANSLAMA 
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PORTNOX CLEAR (Cloud) 

PORTNOX	
CLEAR	
(Cloud)	
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TEKNOLOJİ BAŞARILARI 
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MÜŞTERİ PORTFÖYÜ 

FİNANS SEKTÖRÜ 
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MÜŞTERİ PORTFÖYÜ 

HİZMET SEKTÖRÜ 
 
 
 
 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 
 
 
 

PERAKENDE SEKTÖRÜ 
 
 
 
 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 
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MÜŞTERİ PORTFÖYÜ 

BİLİŞİM SEKTÖRÜ 
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