
Endpoint Protector 4
Ağınızı taşınabilir depolama aygıtları tara�ndan yöne�len tehditlere karşı korur.
Konu şirket içinde ve dışında veri kontrolüne geldiğinde; USB flash sürücüler ve akıllı telefonlar gibi taşınabilir 

cihazlar ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. Tam bir DLP(Veri Kaybı Önleme) ürünü olarak; Endpoint Protector 

4 kullanıcıların şirket dışına yetkisiz veri çıkarmasını yada USB aygıtlar ile ağınızın sağlığına kaydadeğer tesirde 

bulunabilecek  potansiyel zararlı dosyaların  ge�rilmesini engeller.
İçerik Filtreleme
Şirket ağındaki hassas veriler üzerinde ayrın�lı kontrol sunar. Etkin içerik inceleme yoluyla, önemli şirket 

belgelerinin transferleri loglanabilir, raporlanabilir ve bloklanabilir.
Cihaz Kontrolü
Basit bir Web arayüzünden bir ağ içindeki cihaz etkinliği kontrol etme imkanı sizin için işleri kolaylaş�racak�r. Güçlü cihaz kullanım poli�kalarının daha güvenli bir 

çalışma ortamı için proak�f koruma sağlayacak�r.
Dosya İzleme/Gölgeleme
USB flash sürücülerden ve diğer taşınabilir cihazlara kopyalanan yada bu cihazlardan kopyalanan verilerin hepsine erişiminiz olacak�r. Bu sayede taşınabilir cihazlar 

üzerinde kontrolünüzü ar�rıp veri sızın� riskini engelleyebilirsiniz.

CoSoSys Endpoint Protector

Deep Freeze Enterprise

Deep fereze kullanıcıları kısıtlama al�na almadan iş istasyonlarının yapılandırılması hususunda ve onların korunmasında 

yöne�cilere imkân sağlar. Sisteminizin her başlangıcında, Deep Freeze bilgisayarın yapılandırmasını korur ve ilk haline 

kolaylıkla ge�rir. Virüs ve zararlı programlardan bağımsız bir ortam elde edilmiş olur. Kullanıcılara güvenli bir ortam 

sağlarken IT personeli yazılım konularında daha rahat çalışma yapma imkânı bulur.Internet bağlan�sı olan LAN veya 

WAN bağlan�lı birçok kullanıcılı bilgisayarda da kullanılabilir. Deep freze 50 ülkenin üstünde milyonlarca kullanıcıyı 

korumaktadır.

Faronics Faronics Çözümleri

Insight

Okullardaki bilgisayarlar öğrenci ve öğretmen acısından kazanılan tecrübeleri ar�rmak için bir güce sahip�r ama 

oyunlar gibi, anlık mesaj gibi ve web sörfü gibi rahatsızlık verici etmenler yüzünden bu faydalar çok çabuk kaybedilebilir. 

Faronics Insight öğretmenlerin bildiklerini ekran sayesinde öğrencileriyle paylaşması, öğrencilerini kontrol etmesı, 

uygulamaların öğrencilere geçişi ve öğrencilerin verilen ödevi yapıp yapmadığını anlayabilecek ekran sını�nı sağlayan en 

iyi sınıf teknoloji yöne�m çözümüdür. Öğrenciler isterlerse Insight Sohbet sayesinde öğretmenleriyle etkileşime 

geçebilecek, sesli sohbet edebilecek, uzaktan kontrol gibi imkânlara sahip�r.

An�-Executable Enterprise

Faronics An�-Executable tanımlanmamış, tehlikeli olabilecek yazılımları engelleyerek iş istasyonunuzu istenmeyen 

yazılımlardan korur. An�-Executable tüm iş istasyonun sabit disk sürücülerini tarayarak iş istasyonlarının bütünlüğünün 

korumasını sağlar ve aynı zamanda güvenli programların listesini oluşturur. Bu yüzden bu listenin dışındaki programlar 

engellenir. An�-Executable kullanarak, organizasyonlar kullanıcılarına onların yapacakları işlerine uygun olan araçları 

temin eder ama onları dikkat dağı�cı şeylerden korur. Mesela sohbet programları, oyunlar, ve internet tehlikeleri, virüs, 

solucan, trojan gibi. Gelişmiş özellikler sayesinde; bilgisayarı kapatmak, bilgisayarı tekrardan başlatmak, klavyeyi 

kilitlemek, farenin ak�vitesi ve iş istasyonun koruma ayarları üzerinde kontrol sağlaması gibi şeyler yapılabilir.


