YÖNETİLEN GÜVENLİK
HİZMETLERİ

Güvenlik ihtiyaçlarınız
KoçSistem uzmanlığı ile çözüm buluyor
Sistemlerinize yönelik yapılan saldırılar her geçen gün daha da karmaşıklaşırken, tehlike sandığınızdan
çok daha yakınınızda olabilir.
Hızla dijitalleşen dünyada, teknolojinin ve uç cihazların gelişmesiyle birlikte, siber saldırıların
sayısı her geçen gün daha da artmakta ve siber güvenlik çok daha önemli bir hale gelmektedir.
KoçSistem olarak; sizlerin kendinizi güvende hissetmek istediğinizi ve bunu sağlamak için
de kaynaklarınızın belirli limitler içerisinde olduğunun farkındayız. Bu kapsamda tüm güvenlik
ihtiyaçlarınıza yönelik bütünsel güvenlik çözümlerini, uzman ekibimiz ile sizlere sunmayı ilke
olarak benimsedik.
Yetkin insan kaynağımız ve güncel teknoloji altyapımız ile yönetilebilir risk ve sürdürülebilir servis
kalitesi sunuyoruz. Gerek size özel atanmış, gerekse bulut altyapısı üzerinden tüm güvenlik
ihtiyaçlarınıza, uçtan uca hizmet veriyor, hem donanımsal hem de operasyonel güvenlik maliyetlerinizi
düşürürken güvenlik seviyelerini ve yönetim yeteneklerinizi artırıyoruz
Türkiye’deki ilk SOC (Security Operations Center) hizmet sağlayıcısı olarak Perakende ve Finans
gibi sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize, izlemeden, yönetime tüm güvenlik ihtiyaçlarını
kapsayacak şekilde hizmet veriyoruz.

Yönetilen Güvenlik Hizmetleri ile

Size Ne Sunuyoruz?

7×24 Güvenlik İzleme (SOC): Uzman ekip ile her an yakından takip,
Uçtan uca hizmet alma ve bütünsel danışmanlık,
Lokasyon bağımsız güvenlik hizmeti yönetimi,
Güvenlik çözümlerinde en güncel teknoloji kullanımı
Uzman ekip,
İş sürekliliğinin sağlanması ve kesintilerin engellenmesi,
Maliyet avantajı,

KoçSistem Hakkında
Koç Topluluğu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem,
1945 yılında kurulmuştur. 70 yılı aşkın süredir teknolojiyi idealleştirerek, iş dünyasının
hizmetine sunan, böylelikle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem;
vizyonu, iş yapış şekli, paydaşlarına verdiği değer ile müşterilerine özgün teknolojik
çözümler sunmaktadır. Öncü güç olma vizyonuyla hareket eden KoçSistem, ülkemiz
için değer yaratarak sektöründe liderliğini sürdürmektedir.
Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük
Veri & Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite ve İş Çözümleri, Dijital
İşgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servisler sunmaktadır. Müşterilerinin dijital
dönüşümünü gerçekleştirirken onları gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı
fırsatlardan şimdi faydalanmaya davet etmektedir.
KoçSistem bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu,
sigorta ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine sektörlerin iş ihtiyaçlarına
yönelik sunduğu proaktif ürün ve servisleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri
deneyimine dek toplam değer zincirini dijitalleştirmektedir. KoçSistem inovatif çözümler
ve yenilikçi teknolojileri ile sektörleri geleceğe taşımaktadır.
Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir
biçimde karşılarken; dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklıklar
geliştirmektedir.
KoçSistem; küresel pazara açılan kapısı olan Ar-Ge projeleri ile dünyanın en önemli
teknoloji merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır. Türkiye’de yazılım alanında
birinci sırada yer alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm
üreten mühendisleriyle ile hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek,
rekabet avantajı sağlayan projeler yürütmektedir.
Müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem
yeni dönüşümlere hazırdır!

Raporlama (kullanılabilirlik, performans, vb.)

www.linkedin.com/company/kocsistem

www.twitter.com/KocSistem

www.facebook.com/KocSistem

www.youtube.com/KocSistemTR

Yönetilen Güvenlik Hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için QR kodu mobil telefonunuzla taratın.

444 0 262 www.kocsistem.com.tr

NELER SUNAR?
TEMEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

İLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenlik Duvarı (Firewall)

Saldırı Önleme (IPS)

İnternetten gelen ve internete doğru olan
ağ trafiğinin kontrollü bir şekilde sağlanması
amacıyla kullanılan Güvenlik Duvarı Yönetimi
hizmetimiz sayesinde, izin verilenler
haricindeki tüm erişimler kısıtlanarak
sistemlerinizin güvenliği arttırılır.

Şirketinizin sanal ağ güvenliğini sağlamak
için faydalanabileceğiniz IPS hizmeti, internet
üzerinden gelen atakları tespit eder ve temizler.
IPS hizmetiyle, atak anında alacağınız gerçek
zamanlı uyarılarla şirketinizin bilgilerini ve iş
güvenliğini koruma altına alırsınız.

Yük Dengeleme

SSL VPN

Sistemlerinizin sürekliliği ve yedekliliği için
üzerlerinde oluşan trafiği, farklı sunuculara
dağıtarak kesintisiz çalışmaya devam etmesini
sağlayan hizmet modelidir.

İnternet üzerinden, çalışanlarınızı şirket
ağınıza güvenli bir şekilde bağlanır. Böylece
şirkette olmasalar dahi, şirket içerisindeymiş
gibi verimli bir şekilde çalışmaya devam
ederler.

PROAKTİF GÜVENLİK HİZMETLERİ

WAF

DDOS (Uygulama Seviyesi)

Zafiyet Tarama

Sızma Testleri

Web trafiğiniz üzerinde detaylı inceleme
sonucunda anormal trafiği engellemeye
yarayan WAF, HTTP/HTTPS/SOAP/XML/Web
Servisleri üzerinde detaylı paket incelemesi
yapılarak zararlı istekler engellenir.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve en
yaygın atak tipi olan DDOS ataklarına karşı
firmanıza koruma altına alınır. Uygulama
seviyesinde gerçekleştirilen DDOS atak tipinde
internet bant genişliği dolmamasına rağmen
servis kesintisi yaşanabilir. Gerçek zamanlı
olarak uygulama seviyesinde gerçekleştirilen
WEB, DNS, RDP vb. saldırılara karşı koruma
sağlanarak sistemlerin 7/24 erişilebilirliği
arttırılır.

Tüm sistem veya ağda mevcut bulunan güvenlik
uygulama seviyesine kadar ortaya çıkarıldığı
bir servis tipidir. Bu hizmet, belirlenen kaynak
ağ segmentinde ve belirlenen periyotlarda
yapılabilir.

Çeşitli yöntemler kullanarak açık bulmaya
çalışan ve bu açıklar üzerinden sisteme
erişip, ortaya çıkabilecek risklerin boyutunu
belirlemeyi amaçlayan bir servistir.Bu hizmet
hem şirket içi hem de şirket dışı tüm tehtidleri
simule eder.

Sürekli Sızma Testi

Yazılım Kod Güvenliği

Sızma testinin yanında firmanızın güvenlik
açıklıklarının takip edildiği bir hizmet
modelidir.

Firmanıza ait yazılım ve uygulamaların
güvenliğinin sağlanması ve güvenlik açıklarının
tespit edilmesi için, statik ve dinamik olarak
güvenlik taramalarının yapıldığı hizmettir.

Ağ Erişimi Güvenliği (NAC)
Tüm cihazların kablolu ya da kablosuz ağa girişi
sırasında kimlik doğrulaması, sınırlandırılması
ve yetkilendirilmesi ihtiyaçlarına yönelik
çözümlerdir.

Site to Site VPN

WEB / URL Filtreleme

Log Yönetimi

Site to Site VPN ile firmanızın birden fazla
noktada bulunan ofislerini ya da başka firmalar
ile aranızda oluşturulan ortak bir ağ üzerinden
güvenli bir şekilde bağlantı kurmanızı sağlar.

Web sitelerinden gelebilecek zararlı yazılımları
ve istenmeyen içeriği engelleyerek, firmanızın
belirleyeceği politikalar doğrultusunda
internet kullanımınızı düzenler. Bu sayede
firmanızdaki internet kullanıcılarının güvenli
bir şekilde internette gezinmeleri sağlanır.

Tüm sunucu ve ağ sistemlerinizden toplanan
kayıtların hash ve elektronik zaman damgalı
olarak saklandığı hizmettir. Zaman damgası
olarak Tübitak Zaman Damgası kullanılır.

E-posta Filtreleme

Hotspot

İzinsiz e-posta (spam) trafiğini engelleyerek
e-posta yoluyla firmanıza gelebilecek zararlar
önlenir.

5651 sayılı, internet ortamında yapılan
yayınların düzenlenmesi kanunu kapsamında,
misafirlerinizin, sizin internet ağınız üzerinden
güvenli bir şekilde (URL Filtreleme) internete
ulaşmalarını, kimlik doğrulama yöntemleri ile
sağlanır ve kayıt altına alınır.

7/24

Veri Tabanı Güvenlik Duvarı

SIEM

Veri tabanı üzerinde gerçekleşen tüm
aktivitelerin, 5N1K (Ne? Nerede?..) seviyesinde
detaylı olarak raporlanması sağlanır. KVKK
başta olmak üzere bir çok regülasyona
uyumluluk için önemli bir çözümdür.

(Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi)
Güvenlik uzmanları tarafından yönetilen, ilgili
kişileri otomatik olarak durumdan haberdar
eden, gerekli aksiyonların alınmasını sağlayan
ve akıllı kuralları sayesinde tüm anormallikleri
algılayarak alarm üreten güvenlik hizmetidir.

SOC (7/24 Operasyon Merkezi)
Yönetilen Güvenlik Hizmeti ile tüm sistemlerden
toplanan kayıtlar alanında uzman çalışanlar
tarafından 7/24 izlenir ve analiz edilir.
Türkiye'nin ilk SOC hizmetini sunan KoçSistem
operasyonu İstanbul Çamlıca yerleşkesinden
yönetir. Tüm sistemlerden toplanan kayıtların
güvenlik bakış açısıyla korele edilmesi ve 7×24
izlenmesi ve analiz edilmesi sağlanmaktadır.
Türkiye’de ilk olduğumuz SOC hizmetimizi,
KoçSistem’in alanında yetkin siber güvenlik
ekipleri ile İstanbul Çamlıca lokasyonumuzdan
sağlıyoruz.

