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ServiceDesk Plus 

 

Dünyanın Sevdiği Yardım Masası Uygulaması 

ServiceDesk Plus, ITIL çerçevesinde oluşturulmuş 

entegre varlık ve proje yönetimi içeren bir yardım 

masası yazılımıdır. 37 farklı dil seçeneği sunmaktadır 

ve 186 ülkede 100.000’den fazla şirket tarafından BT 

süreçlerini, şirket varlıklarını ve projelerini yönetmek 

için kullanılmaktadır. 

Yardım Masası ve Envanter Yönetimi 

ServiceDesk Plus’taki kapsamlı olay yönetimiyle, 

olayları kolayca çözümleyip normal çalışmanıza hızlıca 

dönebilirsiniz. Olayların temel nedenlerini etkili bir 

şekilde ortadan kaldırıp durmadan yinelenen olaylarla 

mücadeleye bir son verip sorunsuz bir şekilde BT’nizi 

yönetebilirsiniz. 

BT altyapınızdaki tüm değişiklileri yapılandırıp hızlı bir 

şekilde işletebilirsiniz, toplu iş akışları 

oluşturabilirsiniz. Hizmet Kataloğu özelliği sayesinde 

sunduğunuz tüm hizmetleri tanıtarak, BT’de yapmış 

olduğunuz işleri daha görünür kılabilirsiniz. Hizmet 

kataloğundaki her hizmet için farklı iş akışları ve 

otomasyonlar oluşturabilir, verdiğiniz hizmetleri 

anlaşılan süreler içinde sağlayabilirsiniz. 

CMDB özelliği ile tüm Cl’larınızı tek bir veri havuzunda 

izleyip yönetebilirsiniz. CI’ların karşılıklı ilişkilerini ve 

bağımlıklarını öğrenerek, varlıklarınızı daha detaylı 

analiz edebilirsiniz. Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, 

bir alım emrinin tüm yaşam döngüsünü 

(oluşturulduğu noktadan onay süreçlerine, her alımın 

teslimi ve sözleşmelerine kadar) izlemenizi 

kolaylaştırır ve BT harcamalarınızı organize etmenize 

yardımcı olur. Sözleşmelerinizin zamanı gelmeden size 

uyarı göndermesini sağlayarak sözleşme takibinden 

kurtulabilirsiniz. 

Kolay ve şaşmaz raporlama modülleriyle ve etkili 

panolarla, Yardım Masanızda olan biten her şeyi 

kolayca öğrenebilirsiniz. İstediğiniz raporları 

zamanlayarak, otomatik bir şekilde belirlediğiniz 

zamanlarda size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

Özellikler: 

Olay ve hizmet yönetimini kolay ve etkin 

bir şekilde yönetebilirsiniz. 

Envanterlerinizi, lisans anlaşmalarınızı ve 

bakım anlaşmalarınızı kolayca listeleyebilir 

ve raporlayabilirsiniz. 

ITIL süreçlerine kolaylıkla uyum sağlayabilir 

ve Problem Yönetimi, Değişiklik Yönetimi 

gibi süreçleri etkin bir şekilde 

yönetebilirsiniz. 

Çözüm bankası sayesinde bütün bilgi 

birikiminizi kayıt altında tutabilir ve kolay 

bir şekilde paylaşabilirsiniz. 

Satın Alma modülü sayesinde tüm satın 

alımlarınızı A’dan Z’ye yönetebilirsiniz. 

Raporlama özelliği sayesinde envanter, olay 

ve hizmet kayıtları vb. raporları çok basit 

bir şekilde yazdırabilir ya da HTML, PDF, 

XLS, CSV formatında alabilirsiniz. İşletme 

kuralları ile belirli özellikteki çağrılara 

otomatik aksiyonlar aldırabilirsiniz. 

SLA sürelerinizi tanımlayarak, verilen 

hizmetlerin kalitesini yükseltebilir ve son 

kullanıcı memnuniyetini artırabilirsiniz. 

ESM modülü sayesinde departmanlarınız 

için farklı Servicedesk‘ler tasarlayabilir ve 

hizmet kataloglarınızı ayırabilirsiniz. 

 



SupportCenter Plus 

 

Birinci Sınıf Müşteri Desteği Çözümü 

SupportCenter Plus, organizasyonların müşteri sorun 

bildirimlerini, müşteri hesaplarını ve irtibat bilgilerini, 

hizmet ve bakım sözleşmelerini etkili bir şekilde 

yönetmelerini ve kullanımda üstün bir müşteri 

deneyimi yaşamalarını sağlayan web tabanlı bir 

müşteri destek yazılımıdır. 

SupportCenter Plus ile özelleştirilebilir bir self servis 

portal yayınlayıp, müşterilerinizin sorun bildirimlerini 

bu portal aracılığıyla göndermelerini sağlayabilir ya da 

bilgi bankasında arama yaparak kendilerinin çözüme 

ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. 

Birden fazla hizmet sözleşmesi ve ilgili destek 

paketlerini yöneterek, müşterilerinize anlaştığınız 

süreler çerçevesinde hizmet verebilir ve buna göre 

fatura çıkabilirsiniz. 

SupportCenter Plus, API’larını kullanarak 

organizasyonunuzdaki diğer uygulamalarla entegre 

edebilir ve veri alışverişi yapmasını sağlayabilirsiniz. 

SupportCenter Plus 37 farklı dil desteği sunmaktadır. 

Böylece kullanıcılarınızı kendi dillerinde arabirimler 

sunarak kolayca size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.  

Ayrıca tek kurulumla 20 portala kadar oluşturacağınız 

portal yapısı ile farklı hizmetler veren farklı 

departman veya yapılarınız varsa bunların hepsini 

ayırabilirsiniz. 

Özellikler: 

Yenilenmiş arayüzü ile birinci sınıf müşteri 

desteği için sorun ve istek yönetimini 

yapabileceğiniz bir yazılımdır. 

Müşteri ve kontak yönetimi 

uygulayabilirsiniz. Ayrıca müşterilerinize 

tanımlayacağınız alt müşteri, ürün, SLA, 

Kontrat ve Destek Planları sayesinde 

müşteri yönetimini sağlayabilirsiniz. 

API desteği sayesinde firmanızdaki 

uygulamalar ile iletişim kurmasına ve veri 

alışverişi yapmasına olanak sağlar. 

Kullanımı kolay ve gerçek zamanlı Raporlar 

ve Dashboard’ları sayesinde yardım 

masanızdaki her bilgiden haberdar 

olursunuz. Bilgi bankası sayesinde 

yinelenen soruları verim kaybı yaşamadan 

cevaplandırabilirsiniz. 

Özelleştirilebilir bir self servis portalı 

yayınlayıp müşterilerinizin sorun bildirimi 

göndermelerini, bu bildirimleri izlemelerini, 

bilgi bankasında arama yapmalarını ve 

rapor oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. 

Yapılacak olan Maps entegrasyonu ile 

Mobil aplikasyonlarından alınan bilgiye 

göre teknisyenlerinizi lokasyonlarına 

yerleştirebilirsiniz. 

Teknisyenleriniz arasında sohbet yapısı 

oluşturabilirsiniz. 

 



Desktop Central 

 

Merkezi Masaüstü ve Sunucu Yönetimi 
Yazılımı 

Desktop Central; Windows, Mac ve Linux işletim 

sistemine sahip sunucular, masaüstü ve taşınabilir 

bilgisayarları tek bir noktadan yönetmenizi ve akıllı 

telefon, tabletler gibi mobil aygıtlarınızın yönetimi için 

de tasarlanmış bir yazılımdır. 

Yama yönetimi ile güvenlik güncellemeleri geçişlerini, 

yazılım dağıtımlarınızı ve yazılım kullanım 

istatistiklerinizi, yazılım lisanslarınızı yönetmenize 

imkanı sağlar. USB cihaz kullanım yönetimi, kurum 

genelinde duyuru yapabilme, uzak masaüstü 

bağlantılarınızla beraber sesli ve görüntülü görüşme 

yapabileceğiniz bir yazılımdır. Windows, Mac, Linux ve 

250’nin üzerinde 3rd Party Yazılımlar için yama 

dağıtımını otomatikleştirerek ağınızın güvenliğini 

sağlayın. Ağınızdaki yazılım ve donanım varlıklarını 

yönetin. Lisans ve garanti ayrıntılarını zahmetsizce 

izleyin. 

Gerekli planlamalar oluşturarak kullanılmayan 

bilgisayarlar için kapatma, hazırda bekletme ve ekran 

kilitleme tanımları yaparak güç seçenekleri 

oluşturabilirsiniz. BT Varlıklarınız olarak satın alınan 

yazılımlar veya kullanıma uygun gördüğünüz 

yazılımlar için paket oluşturarak uzaktan yükleme ya 

da kaldırmaya yönelik politikalar oluşturun. Dosya 

aktarımı, uzak bağlantı, sesli ve görüntülü görüşme 

gibi süreçleri kullanarak gerekli desteğin sağlanması. 

USB aygıt kullanımı için kullanıcı ve bilgisayar üzerinde 

kısıtlama ve kontrolleri sağlayabilirsiniz. 

Güvenlik açıklarını düzenli olarak değerlendirerek, 

tarayıcıları izleyerek, kurumsal ağınızdaki 

uygulamaları ve cihazları kontrol ederek uç nokta 

güvenliğini güçlendirin. Kurum yapınızda yönettiğiniz 

cihazlar üzerinde sertifika dağıtım, güvenlik duvarı için 

özel tanımlamalar, toplu olarak registry üzerinde 

gerekli değişiklikler gibi diğer güvenlik tanımlamaları 

yapma imkanı sunar. Merkezi olarak belirtilen kontrol 

kurallarına göre uygulama beyaz listelerinin ve kara 

listelerinin oluşturulmasını ve çalışmasını veya 

engellenmesini otomatikleştirir. 

Özellikler: 

Lokal ağda olmayan WAN ortamındaki 

cihazlar içinde yönetim özelliği sunar. 

Domain ve domainde olmayan cihazların 

yönetimini sağlar. 

Kolay kurulum ve kullanım imkanı sunar. 

ITSM yazılımları ile entegre olabilir. 

Multi Domain yapısını destekler. 

Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini 

marka bağımsız yönetebilir. 

Güçlü raporlama özelliğine sahiptir. 

Tarayıcılar üzerinden gelen tehditleri 

önlemek ve güvenliğini sağlamasına 

yardımcı olan kurumsal bir çözümdür. 

Güvenlik ilkelerinin uygulanmasını, tarayıcı 

uzantılarını ve eklentileri kontrol etmesini, 

koruma altına alması ve ağlarını tarayıcı 

tabanlı tehditlerden korumak için 

belirlenen tarayıcı yapılandırmalarına da 

uyumluluk sağlar. Windows işletim 

sistemine sahip cihazlar üzerinden imaj alıp 

gereken sürücülerin ve uygulamaların 

dağıtımını gerçekleştirebilirsiniz. Windows 

cihazlar üzerinde kullanıcı profil yedeği 

alabilir ve özelleştirebilir. Aynı anda toplu 

olarak imaj dağıtım imkanı sağlar. 

Merkezi konsoldan ağınızdaki tüm uç 

noktalarda kapsamlı zafiyet tarama, 

değerlendirme ve iyileştirme sağlayan bir 

entegre tehdit ve zafiyet yönetim 

yazılımıdır. 

 



Patch Manager Plus 

 

Eksik Yama Kaynaklı Güvenlik Açıklarına 
Veda 

Patch Manager Plus ile tek bir arayüz üzerinden 

masaüstleri, dizüstü bilgisayarlar, sunucular ve sanal 

makinaların yama yönetimini gerçekleştirir. 

Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri yamaları ve 

250+ den fazla 3rd Party yazılımın güvenlik ve 

güvenlik dışı yamalarını hızlı ve kolay şekilde 

dağıtımını sağlar. 

Tespit Et 

Eksik yamalı bilgisayarları tarayarak tespit eder. 

Test Et 

Yamaları yüklemeden önce riskleri azaltmak için test 

eder. 

Yükle 

İşletim Sistemi ve 3rd Party yazılımların yamalarını 

otomatik yükler. 

Raporla 

Gelişim raporlama özelliği sayesinde eksik veya yüklü 

yamaları raporlar. 

Özellikler: 

Farklı işletim sistemlerinin yama yönetimini 

yapar (Windows, Mac ve Linux). 

Basit ve yönetilebilir arayüz sunar. 

Eksik yamaları tespit eder ve indirir. 

Onaylanan yamaları test eder. 

Test edilen yamaların dağıtımını yapar. 

Dağıtımları otomatikleştirerek zaman 

tasarrufu sağlar. 

Eksik yamalardan kaynaklanan güvenlik 

açıklarının kapatılmasını sağlar. 

Ekonomik bir çözüm sunar. 

 



Patch Connect Plus 

 

SSCM ile 3rd Party Yama Yönetimi Kolaylaştı! 

Microsoft SCCM masaüstü ve uygulamalarını 

yönetmek için büyük bir altyapıya sahiptir. Ama 

SCCM’in Microsoft uygulamaları dışında yetersiz ve 

kısıtlı kaldığı bir gerçektir. 

Sistemdeki birçok yazılımın güncellemesini yapmak 

için farklı yama yazılımları kullanmak BT görevlilerini 

zor duruma sokmaktadır. Bu ve buna benzer birçok 

sebepten ötürü SCCM ile entegre çalışan ve 250+ den 

fazla 3rd Party yazılımını güncelleme imkanı sunan 

Patch Connect Plus yazılımını kullanmak gerekir. 

SCCM yazılımıyla ile yapılan bu entegrasyon ile 

zamandan tasarruf sağlayarak BT çalışanlarının daha 

verimli olarak çalışması sağlanabilir. 

Özellikler: 

Kolay ve tam entegrasyon sağlar.  

İndirilen yamalar SCCM ile makinalara 

dağıtılır. 

Intune özelliği ile Microsoft Intune ile 

entegre olur. 

Açık taramalarını yapar. 

“SCCM Plugin” sayesinden 250’den fazla 

üçüncü taraf uygulamasına doğrudan SCCM 

Konsolundan erişerek zaman tasarrufu 

sağlar. 

Ağınızda bulunan uygulamaları tarayarak 

doğru Third-Party uygulamaları listeler. 

Patch Connect Plus, istemci makinelerdeki 

dağıtım bilgilerini getiren raporları alır. 

Admin tools ile client troubleshooting, on-

demand client actions, system 

management operations işlemlerini Patch 

Connect Plus arayüzünden gerçekleştirir. 

 



Vulnerability Manager Plus 

 

Vulnerability Manager Plus 

Merkezi konsoldan tüm uç noktalarda kapsamlı 

zafiyet tarama, değerlendirme ve iyileştirme sağlayan 

bir entegre tehdit ve zafiyet yönetim özelliği sunar.  

İçerisinde barındırdığı yama yönetimi modülü ile 

işletim sistemi bağımsız olarak uç noktaları tarayarak 

sistemler de güncelleme durumlarını listeler, raporlar 

ve kolay bir şekilde bu güncellemelerin manuel veya 

otomatik olarak geçilmesini sağlar. 

Özellikler: 

Ağda ihtiyaç bulunan güncellemeleri tarar 

ve tespit edilen açıkları ilgili güncellemeleri 

geçerek kapatır. 

Ağda etkilenen 0-Day açıklarından 

etkilenen cihazları tarayın ve 

çözümlendirin. 

Sistemlerinizde yapılan konfigürasyon 

hatalarını tespit eder ve düzeltir. 

Port Auditing yapar. 

Sömürülebilirlik, önem derecesi, yaş, 

etkilenen sistem sayısı ve düzeltmenin 

kullanılabilirliğine göre açıkları 

değerlendirir ve önceliklendirir. 

Web serverlarınızı güvende tutar. 

Port auditing ile portlarınızı takip eder. 

Farklı işletim sistemlerinin yama yönetimini 

yapar (Windows, Mac ve Linux). 

Basit ve yönetilebilir arayüz sunar. 

Eksik yamaları tespit eder ve indirir. 

Onaylanan yamaları test eder. 

Hazır raporlar sunar. 

Test edilen yamaların dağıtımını yapar. 

Dağıtımları otomatikleştirerek zaman 

tasarrufu sağlar. 

Eksik yamalardan kaynaklanan güvenlik 

açıklarının kapatılmasını sağlar. 

Ekonomik bir çözüm sunar. 

 



Mobile Device Manager Plus 

 

Mobile Cihaz Yönetiminde En İyi Alternatif 

Mobile Cihaz Yönetimiyle cihazlara; profil ve kural 

yapılandırmaları, VPN, E-posta hesapların dağıtım ve 

yönetimi, tarayıcı kullanım kısıtlamaları, uzaktan 

kilitleme gibi güvenlik politikaları gereği cihazlarınızı 

güvence altına almanıza imkan sağlar. 

IOS, Android ve Windows Mobile akıllı telefon ve 

tabletleri yönetme imkanı ile Windows 10 dizüstü için 

lokasyon takibi yapabilme, cihazı uzaktan kayıp moda 

alma, Microsoft Store üzerindeki uygulama 

yönetimine olanak sağlar. 

Özellikler: 

%100 web tabanlı kullanımı kolay bir 

arayüz. 

Lokal ya da bulut tabanlı çalışabilme 

özelliği. 

Cihaz güvenliğini arttırır ve iş kayıplarını 

azaltır. 

Uygulama kataloğu sayesinde güvensiz 

uygulamalardan korunun. 

Cihaz Lokasyon takibi sayesinde 

çalınmalara karşı takip imkanı. 

Sistem üzerinden belirlediğiniz losyonlarda 

belirli cihazların çalışmasına olanak 

sağlayarak bölgesel cihaz takibi yapabilme 

özelliği. 

E-posta eklerini güvenli bir şekilde 

paylaşma ve görüntüleme. 

E-posta eklerinin yalnızca belirli yönetilen 

uygulamalar aracılığıyla 

görüntülendiğinden emin olun. 

IOS ve Android cihazlar üzerindeki işletim 

sistemi güncellemeleri kontrol altında 

tutabilirsiniz. 

Veri güvenliğiniz için kurumsal cihazlar 

üzerindeki verilerinizi uzaktan silme olanağı 

sağlar. 

Kurumsal cihazlarınızın üzerindeki verilerin 

bulut ortamına yedeklenmesini engelleme. 

Cihazlarınıza güvenli olarak belge 

paylaşımlarını sağlama imkanı sunar. 

 



OpManager 

 

Tümleşik BT Operasyonları Yönetimi  

Tek bir arayüz ile bütün ağın izlenmesini sağlar. 

OpManager, büyük işletmelerin, hizmet sağlayıcıların, 

KOBİ’lerin BT altyapılarını verimli ve uygun maliyetli 

şekilde izlemelerine yardımcı olan bir ağ ve veri 

merkezi altyapı yönetimi yazılımıdır. 

Otomatikleştirilmiş iş akışları, akıllı uyarı motorları, 

yapılandırılabilir keşfetme kuralları ve genişletilmiş 

şablonlar sayesinde, BT ekiplerinin uygulamayı 

yüklemesinden sonra sadece birkaç saat içerisinde 7 

gün 24 saat izleme sistemini kurmalarına olanak 

sağlar. 

OpManager, tamamen web tabanlı bir uygulamadır. 

Bu sayede her noktadan monitoring ekranlarınıza 

ulaşmanıza ve saniyeler içinde detaylı NOC 

dashboard’ları yayınlamanıza olanak sağlar. 

Ağların, sunucuların, IP adreslerinin ve portların 

izlenmesi; bant genişliğinin ve ağ yapılandırmalarının 

yönetilmesi ve güvenlik duvarı günlüklerinin analiz 

edilmesi için gelişmiş ağ yönetimi işlevleri ile doludur. 

Bu güçlü, tümleşik çözümü ağ yönetimine birleşik bir 

yaklaşımla dağıtarak ağınızı kör noktalardan kurtarın. 

Özellikler: 

Marka bağımsız ürün desteği özelliği 

sayesinde heterojen yapılar monitör 

edilebilir. 

Ağınızdaki tüm cihazlarınızı rahat ve tek bir 

arayüzden kolayca izleme imkanı sunar. 

Dinamik ağ haritalama özelliği sayesinde 

topolojinizi hızlıca çıkarır. 

Anlık veya istenilen periyotlarda alarm 

üretme özelliği ile sistem durumunu 

kullanıcılar etkilenmeden haber verir. 

Otomasyon özelliği olan workflow ile rutin 

operasyonlardan kurtarır. 

Sanallaştırma teknolojileri ile entegre 

çalışarak sanal sunucuları monitor eder. 

Donanım entegrasyonu sayesinde fiziksel 

cihazların güç, fan, sıcaklık gibi durumlarını 

izler. 

Üç boyutlu veri merkezi-kabinet çizim 

motoru sayesinde görselliğinizi arttırır. 

IPSLA özelliği ile voip ağınızın kalitesini 

ölçümler. 

WLC monitoring özelliği sayesinde AP bazlı 

SSID izlemeye olanak verir. 

Haritalar modülü ile cihazlarınızı istediğiniz 

harita üzerinde konumlandırır. 

Storage sistemlerinizi disk, lun, cpu, 

throughput bazında izler. 

 



NetFlow Analyzer 

 

NetFlow Analyzer’ı Kullanarak, Trafik 
Analizinde En Derine İnin 

Netflow Analyzer, Flow teknolojisini kullanarak, ağ 

performansının gerçek zamanlı olarak 

incelenebilmesini sağlama imkanı sağlar. Eksiksiz bir 

trafik analiz aracı olan Netflow Analyzer, ağ üzerinde 

kimin veya hangi departmanın, hangi uygulamalar 

üzerinden ne şekilde bant genişliğini tükettiğini ortaya 

çıkartır ve raporlar. Kaynak-Hedef IP arasındaki trafiği 

IPv4 ve IPv6 olmak üzere kayıt altına alır. 

Ağdaki problemleri ortaya çıkartan Netflow 

Analzyer’ın karşılaştırmalı rapor analiz modülünü 

kullanarak troubleshooting sürelerini azaltır. 

BT altyapınıza sızan zararlı yazılımlar günümüzde 

firmalara büyük mali zararlar verebilmektedir. 

Netflow Analyzer flow araştırma motoru 

teknolojisiyle iç ve dış güvenlik tehditlerini analiz eder 

ve raporlar. Bu sayede ağdaki anormal trafikleri tespit 

etmeyi sağlar. 

Trafik detaylarını uygulamaların kullandığı port 

seviyesine kadar ortaya çıkartan Netflow Analyzer ile 

ağdaki tüm detaylara hakim kılar. 

Özellikler: 

Ağ trafiğinin detaylarının tek bir arayüzden 

takibine olanak sağlar. 

NetFlow, SFlow, cFlow, IPFIX, NetStream, 

jFlow gibi protokollerin desteği ile marka 

bağımsız trafik analizi yapar. Zero Day 

ataklarını önceden tespit eder. 

Uygulamaların bant genişliğini ne kadar 

kullandığını ölçümler. Kaynak-Hedef IP-Port 

bazında trafik bilgisini analiz eder. 

Cisco WLC üzerinden SSID trafiğini raporlar. 

Gerçek zamanlı trafik üzerinden alarm 

tanımlamaları sağlar. Haritalar üzerinde 

uplink gösterimi sağlar. Kapasite planlama 

raporları sayesinde ağ cihazlarının kullanım 

trendlerini ortaya çıkartır. 

Network cihazlarının QoS policy’lerine göre 

trafik kullanımını raporlar. 

Otonom sistemler arasındaki yönlendirme 

durumlarını izler ve raporlar. 

WAN üzerinden gerçekleşen uygulama 

trafiklerini ülke bazında analiz eder ve kayıt 

altına alır. 

Faturalandırma modülü ile hat kullanım 

maliyetlerini raporlaştırır. 

 



Network Configuration Manager 

 

Cihaz Konfigürasyonları Emin Ellerde 

Network Configuration Manager(NCM); switch, 

router, firewall gibi birçok network cihazı için web 

tabanlı bir yönetim çözümüdür. NCM ile cihazlarınızın 

yedeklerini alabilir, konfigürasyonlarını güncelleyebilir 

ve gerektiğinde bu bilgileri geri yükleyebilirsiniz.  

Ayrıca versiyonlama özelliğiyle yapılan değişiklikleri 

“Kim-Neyi-Ne zaman” örüntüsüyle inceleyip 

birbirleriyle karşılaştırmalar yapabilir ve gerektiğinde 

ilgili değişikliğe geri dönebilirsiniz.  

Bununla birlikte cihaz konfigürasyonlarını Cisco IOS, 

HIPAA, SOX ya da kendiniz oluşturabileceğiniz 

özelleştirilmiş politikalarla uyumluluk denetimlerini ve 

bununla birlikte aygıt yazılım güncellemelerinin 

düzenli kontrolünü sağlayarak güvenlik açıklarını 

tespit edebilirsiniz. 

Dünyada binlerce ağ yöneticisinin güvendiği ürün olan 

Network Configuration Manager, network cihazları 

yaşam döngüsü adımlarının otomatikleştirilmesine ve 

tek bir noktadan yönetilmesine olanak sağlar. 

Özellikler: 

Ağ cihazlarının konfigürasyonlarını tek bir 

yerden güncelleyip yönetebilirsiniz. 

Cihaz değişikliklerini versiyon tutarak, 

birbirleri ile karşılaştırılmasını ve istenilen 

versiyona geri dönülmesini sağlayabilirsiniz. 

Cihaz üzerinde yapılan değişikliklerin kimler 

tarafından ne ve ne zaman yapıldığını tespit 

edebilirsiniz. 

Gerçek zamanlı değişiklik tespiti ile 

network cihazlarınızda yapılan 

değişikliklerden hızlı bir şekilde haberdar 

olabilirsiniz. 

Ürün kullanıcılarının yetkilerini 

düzenleyerek, cihazlarda yapılacak 

değişiklikler için bir onay mekanizması 

geliştirebilirsiniz. 

Cihaz konfigürasyonlarının uluslararası 

standartlarda kabul görmüş güvenlik 

politikalarıyla uyumlu olup olmadığını 

tespit edebilirsiniz. 

Gelişmiş raporlama seçenekleriyle 

cihazlarınızla ilgili alınan aksiyonların son 

durumlarını geçmişe dönük olarak 

görüntüleyebilirsiniz. 

Zamanlayıcı görevler ile cihaz 

yedeklemeleri, bu yedeklerin dışarı 

çıkarılması, raporlamalar, uyumluluk 

denetimleri gibi tekrarlanan birçok görevi 

otomatikleştirerek zaman kazanabilirsiniz. 

 



Firewall Analyzer 

 

Ağ Güvenlik Cihazları İçin Analiz ve 
Yapılandırma Yönetimi Yazılımı 

Ağ yöneticilerinin kurumun güvenlik cihazı 

günlüklerini ve bant genişliği kullanımını merkezi 

olarak toplamalarına, arşivlemelerine, analiz 

etmelerine ve raporlamalarına yardımcı olan 

yazılımdır. 

Firewall Analyzer ile gerçek zamanlı olarak güvenlik 

cihazında gerçekleşen hareketleri, atak trafiğini ve 

uygulama trafiğini kayıt altına alır. PCI-DSS, NERC-CIP, 

SANS, NIST gibi güvenlik regülasyonlarına cihazların 

ne kadar uyumlu olduğunu maddeler halinde 

görülebilir. 

Marka bağımsız olan Firewall Analyzer ile birçok 

güvenlik cihazınızı tek bir envanterden kontrol 

edebilirsiniz. Konfigürasyon değişikliklerini algılayarak 

anormal durumları ortaya çıkarır ve hızlıca doğru 

konfigürasyonu uygulayabilir. 

Ağ yöneticilerine raw syslog arama motoru olanağı 

sağlayan Firewall Analyzer sayesinde dakikalar 

içerisinde güvenlik analizi yapabilir ve troubleshooting 

gerçekleştirme imkanı verir. 

Özellikler: 

Ağdaki birden  çok farklı marka ve 

modeldeki firewall cihazlarınızı tek bir 

arayüzden analiz etmenizi sağlar. 

Kullanıcılar tarafından ziyaret edilen 

internet sitelerini, uygulama bazlı tüketilen 

band genişliğini ve trafik hacmindeki ani 

yükselmelerin kaynağını raporlar. 

Güvenlik duvarı yapılandırmasında kimin 

hangi değişiklikleri ne zaman yaptığına dair 

anlık bildirimler gönderir. 

Gerçek zamanlı VPN ve Proxy trafiğini 

dashboard’lar ile gösterir. İlave donanım 

gerektirmeden kolay ve hızlı bir şekilde 

kurulur. Bu sayede yatırım getirisi sağlar. 

Firewall rule yönetimini sağlar. 

Firewall policy’lerin optimizasyonunu 

sağlar. 

Herhangi bir aksiyon için anlık alarm 

mekanizmaları kurmanıza olanak verir. 

Streaming, mail, ftp, web trafik 

raporlamaları sayesinde nokta atışı tespit 

imkanı sağlar. 

 



OpUtils 

 

Yönetilebilir Bir Network İçin Raporlama 
Çözümü 

OpUtils, temelde IP adres ve switch port yönetimi 

yapmanızı sağlayan bir ağ yazılımıdır. IP adres 

yönetimiyle, ağdaki v4 ve v6 IP adreslerini belirli 

aralıklarla tarayarak kullanım durumlarını 

görüntüleyebilir ve alt ağları için belirli yüzdelik eşikler 

tanımlayarak bilgilendirmeler alabilirsiniz. 

Active Directory entegrasyonu ile de ilgili IP’nin bir 

bilgisayar nesnesine ait olup olmadığı anlaşılabilir. 

Switch port eşleştiricisi aracı ile switch’leriniz 

üzerindeki port ve bu portlara bağlanan cihazların 

bilgilerini sunucu odanıza gitmeden 

görüntüleyebilirsiniz. 

Bu özellik, manual bir şekilde kablo takibi yapmadan 

hangi cihazların hangi switch’teki porta takılı 

olduğunu görüntülemeyi sağlar ve zaman kazandırır. 

Portlar üzerinde tutulan geçmişe dönük kayıtlarla 

oluşan aktiviteleri inceleyebilir ve belirli aralıklarla 

yapılan kontrollerde yabancı bir cihazın switch’lere 

bağlanmaya çalışması durumunda sistemin sizi 

bilgilendirmesini sağlayabilir. 

Özellikler: 

Gelişmiş IP adresi yönetimiyle, kullanımda 

ya da boşta olan IP’lerinizi tespit edebilir ve 

alt ağlarınızdaki IP’lerin kullanım 

durumlarına göre otomatik bildirimler 

alabilirsiniz. Buna ek olarak DHCP 

scope’larınızı da monitör edebilirsiniz. 

Switch port eşleştiricisi aracı 

switch’lerinizin port kullanım durumlarını 

ve bu portlara bağlanan IP adreslerini, 

görselleştirilmiş bir switch arayüzüyle 

kolayca inceleyebilirsiniz. 

Eklenen switch’lerdeki portların hangi 

VLAN’larda oldukları, Admin & Oper 

durumları ve MAC adresleri gibi bilgilere 

erişebilirsiniz. 

Sisteminizde tanımlı olmayan cihazlarınızın 

ağınıza erişme çabalarından haberdar 

olabilir ve dilerseniz bu aygıtların ulaşmaya 

çalıştığı portları bloke edebilirsiniz. 

Bant genişliği monitörü ile 

switch’lerinizdeki interface’lerin kullanım 

bilgilerini izleyebilir ve eşik değerler 

belirterek gerektiğinde bildirimler 

alabilirsiniz. 

Cisco router ve switch’lerinizin yedeklerini 

alabilir, bu yedeklerden geri dönebilir ve 

alınan yedekleri birbirleriyle 

karşılaştırabilirsiniz. 

Wake on LAN özelliği ile uyumlu network 

cihazlarınızı kapalı haldeyken uzaktan 

başlatabilirsiniz. 

 



Applications Manager 

 

Uygulama Performansı Yönetimi 

Uygulama performans yönetimi bünyesinde; sunucu, 

uygulama, veri tabanı, web hizmetleri, sanallaştırma, 

bulut ve IT yöneticilerinin işletme kaynaklarını etkin 

bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak daha birçok 

izleme seçeneğini barındırmaktadır. 

Applications Manager, içeriğinde 130’dan fazla farklı 

teknoloji için derinlemesine altyapı izlemesi sağlayan 

gelişmiş bir yazılımdır. 

Basit bir izleme aracından farklı olarak işletmelerin 

kritik altyapı öğelerinin ve uygulamalarının düzenli 

takibini yapar. 

Oluşan alarmları kök-neden analizleriyle çözümünü 

kolaylaştırır ve proaktif yaklaşımlarla daha problem 

oluşmadan size bunun sinyalini verir. 

Dağıtık ortamlar için ölçeklenebilir olması ve birçok 

teknoloji için çözüm sunması nedeniyle, firmaların 

işletme kaynaklarına bütünsel bir bakış açısıyla 

değerlendirmesine ve tek bir noktadan yönetilmesine 

yardımcı olur. 

Özellikler: 

Uygulamalar, veri tabanları, web servisleri, 

sanallaştırma ortamları gibi birbirinden 

farklı kategorilerde 130’den fazla monitör 

desteğiyle alt yapılarınız için tam 

görünürlük sağlar. 

Her bir monitör tipine özel birçok 

performans metriğiyle, iş servis yönetimi 

kapsamında izleme olanağı sağlar. 

Kök-neden analizleriyle karşılaşılan 

problemlerin çözülmesine yardımcı olur. 

Proaktif yaklaşımlarla problem oluşmadan 

sizi bilgilendirir ve kritik iş 

uygulamalarınızın etkilenmemesini sağlar. 

Eşik değer aşımlarında ya da belirli 

durumlarda gerek bilgilendirme gerekse 

sorunun çözümüne yönelik düzeltici 

aksiyonların otomasyonunu sağlar. 

Birden fazla lokasyondan “collector” 

mantığıyla toplanan verilerin merkezi bir 

sunucuya raporlanarak bütün altyapıyı tek 

bir yerden izleme olanağı verir. 

Altyapınızdaki uygulamaların ve 

sunucuların otomatik tarama özelliğiyle 

bağımlılık haritalarının kolayca çıkarılmasını 

sağlar. 

Java, Ruby, .Net, Node.js, PHP ve .NET Core 

gibi uygulamalar için işlem (transaction) 

seviyesinde izleme olanağı sağlar. 

Farklı ihtiyaçlara uygun 250’den fazla hazır 

rapor seçeneğiyle düzenli ve detaylı 

raporlar sunar. 

 



ADManager Plus 

 

Kolay Active Directory Yönetimi ve 
Raporlaması 

ADManager Plus, AD Yöneticilerine ve Yardım Masası 

teknisyenlerine günlük etkinliklerinde yardımcı olan, 

basit ve kolay kullanılan bir Windows Active Directory 

Yönetim ve Raporlama Çözümüdür. 

Kullanımı kolay ve merkezi, web tabanlı kullanıcı 

arabirimiyle, bu yazılım çeşitli karmaşıklık 

düzeylerdeki görevlerin (örneğin kullanıcı hesaplarının 

ve benzeri AD nesnelerinin toplu yönetimi) yerine 

getirilmesini sağlar. Yardım Masası teknisyenlerine rol 

bazında erişim yetkisi verir ve bu yetkileri onay 

mekanizmaları dahilinde yönetmenize olanak tanır. 

Bu raporlardan bazıları, Uyumluluk Denetimleri için 

çok gerekli raporlardır. ADManager Plus size önemli 

kullanıcı yönetim görevlerini doğrudan mobil 

cihazlardan gerçekleştirme yetkisi veren mobil AD 

uygulamaları da sunar. 

Özellikler: 

Active Directory (On-Premise ve Azure) 

yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. 

Yetkilendirme ile her kullanıcıya farklı 

haklar sağlayabilirsiniz. Otomasyon özelliği 

ile Active Directory’i temiz bir hale 

getirebilirsiniz. 

İş akışı ile Active Directory’deki bütün 

hareketleri kontrol altında tutabilirsiniz. 

Raporlama özelliği ile Active Directory 

raporlarınızı tek bir tıkla elde edebilirsiniz. 

Teknisyenlerinizin Active Directory 

üzerinde yaptığı bütün işlemleri kayıt altına 

alabilirsiniz. 

Back-up özelliğini kullanarak Active 

Directory nesnelerinizin yedeklemesini 

yapabilirisiniz. 

İnsan Kaynakları yazılımlarınız ile REST API 

entegrasyonu yapabilir ve bu şekilde 

teknisyenlerinizin harcadığı, kullanıcı açılış 

işlemlerindeki zamanı başka projelerinize 

kanalize edebilirsiniz. 



ADSelfService Plus 

 

Şifre Resetlemenin En Kısa Yolu 

ADSelfService Plus; Active Directory çatısı altındaki 

kullanıcıların kendi kendine şifre resetlemelerini 

sağlarken güvenliği elden bırakmayan, kullanıcılara 

çok çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri sunan bir şifre 

resetleme ürünüdür. 

Kullanıcılar şifre resetlemenin yanı sıra hesap kilidi 

açma ve kendi hesaplarına ait bilgileri güncelleme 

işlemleri de gerçekleştirebilir. 

Dilerseniz kullanıcı parolalarının dolmasına yakın SMS 

ve Mail gibi bilgilendirme yöntemlerinden biri ile 

düzenli ve otomatik olarak kullanıcıya hatırlatmada 

bulunabilirsiniz. 

Uzmanlara göre yardım masası sistemlerine gelen 

çağrıların %30’u yalnızca parola resetleme ve hesap 

kilidi açma taleplerinden ibaret. 

ADSelfService Plus ile IT departmanının rutin olarak 

parola resetleme işlemlerine harcamış olduğu zamanı 

geri kazanabilir, bu vakti kendinize ve kurumunuza 

değer katacak işlerde harcayabilirsiniz. 

Özellikler: 

Birden fazla Domain’e ait sayısız kullanıcı 

artık kendi şifrelerini kendileri 

sıfırlayabilirler. 

Özel parola ilkesi ile parola isterlerini 

dilediğiniz şekilde konfigüre edebilirsiniz. 

Çoklu oturum doğrulama için SMS Google 

Authentication-Touch Notification ve çok 

çeşitli doğrulama yöntemlerini 

kullanabilirsiniz. 

Şifre süreleri bitmeye yakın otomatik 

olarak bilgilendirme ve şifre resetleme 

yapılabilir, şifresi değişen kullanıcıların 

güncel şifrelerini SMS veya Mail üzerinden 

aktarabilir. 

GINA ajanı ile oturum açma ekranında 

(CTRL+ALT+DEL) direkt olarak şifre 

resetleyebilirsiniz. 

Android/IOS destekli mobil uygulama ile 

yönetici ve kullanıcılar ofiste değilken de 

kontrol sağlayabilir. 

SAP - Google - Microsoft - HP - IBM gibi ve 

daha birçok program ile senkronize şekilde 

şifre resetleyebilir, çoklu oturum 

doğrulama adımlarını bu yazılımlar için de 

uygulayabilirsiniz. 

Tüm bu yapılandırma ayarlarını 

Organization Unit bazlı olarak dilediğinizce 

özelleştirebilir, her departman için farklı 

kural ve yöntemler belirleyebilirsiniz. 

“Failover and Secure Gateway Services” 

özelliği sayesinde büyük yapılarda kesintisiz 

hizmet sağlayabilir, şifre resetleme 

portalını zahmetsiz ve güvenli bir şekilde 

dış ağa hizmete açabilirsiniz. 

 



Exchange Reporter Plus 

 

Exchange Server’ı Raporlama 
Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı 

Microsoft Exchange Server bugün en yaygın kullanılan 

iletişim, iş birliği ve e-posta ile iletişime geçme 

yöntemidir. 

Birçok şirkette en çok kullanılan iletişim aracı olan 

Microsoft Active Directory, e-mail teknolojisini 

kullanır. Bu sayede Microsoft Exchange Server ile tüm 

konulara hassas ve kapsamlı bir şekilde ulaşılır. 

Microsoft’un sunmuş olduğu yerinde mail çözümü 

Exchange Server ve bulut çözüm olan Exchange 

Online yapıları Exchange Reporter Plus çözümü ile 

oldukça detaylı şekilde sorgu bazlı raporlanabilir, 

yapıda gerçekleşen yönetici hareketleri takip edilebilir 

ve mail servisini ayakta tutan Exchange teknoloji ve 

protokolleri aktif olarak izlenebilir. 

Bu sebeple Exchange Reporter Plus yapınızı 

raporlamak ile kalmaz, yapıda gerçekleşen 

değişiklikler, DAG yapısı, protokollerin erişilebilirliği, 

sunucuların performans metrikleri ve yakın gelecekte 

yapınızda gerçekleşecek büyüme oranları hakkında 

tahmini olarak bilgilendirir. 

Özellikler: 

Exchange sunucunuzda izin değişikliklerini 

hem raporlayabilir hem de alarmlar 

oluşturabilirsiniz. 

Raporlar sayesinde kapasite planınızı 

yaparak ilerleyen senelere hazır bir şekilde 

girebilirsiniz. 

Exchange sunucunuz üzerinde kim ne kadar 

büyük boyutlu dosya gönderiyor, kim daha 

fazla dış kaynaklı mail atıyor vb. raporlar 

alabilirsiniz. 

Mailbox size büyüme hızlarınızı ve 

boyutlarınızı izleyebilirsiniz. 

Exchange Sunucunuz monitör edilebilir. 

Exchange Sunucunuz için uyumluluk 

raporları alarak, denetimini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

Mailbox auditing yaparak, kullanıcı ve 

yönetici tarafından mailbox’lar üzerinde 

yapılan işlemleri kayıt altına alabilirsiniz. 

Office 365 hizmetinizi raporlayabilir, 

loglayabilir ve monitör edebilir. 

Detaylı trafik raporları ile yapıda en fazla 

kaynak tüketen mail kutularının en fazla 

hangi kaynağa veya kaynaktan posta alıp 

gönderdiğini raporlayabilirsiniz. 

E-Posta içerik arama özelliği ile terabayt 

seviyesinde büyüklüğe ulaşmış veri tabanı 

yapılarında dilediğiniz nesne üzerinde 

detaylı arama gerçekleştirebilirsiniz. 

 



ADAudit Plus 

 

Active Directory ve File Server 
Denetleme Çözümü  

ADAudit Plus, Domain Controller ve File Server gibi 

ağınızdaki kritik kaynakların denetlenebilmesine 

olanak sağlayan yazılımdır. ADAudit Plus ile; Domain 

Controller gibi ağdaki kritik kaynakların AD nesneleri 

hakkındaki tüm bilgilerle denetlendiğinden, 

izlendiğinden ve bildirildiğinden emin olabilirsiniz. 

Olaylara özel 150+ ayrıntılı GUI raporu ve e-posta 

uyarılarıyla Kullanıcı, Grup, GPO, Bilgisayar, OU, DNS, 

AD Şeması ve Yapılandırma işlemlerini takip 

edebilirsiniz. 

File Server’larınız üzerinde yapılan tüm değişiklikleri 

(Dosya silme, ekleme, yetki değiştirme vb.) kolay bir 

şekilde raporlayabileceğiniz ve bu hareketleri e-mail 

bilgilendirme yoluyla size bildirebilecek bir 

uygulamadır. Sunucularınız ve son kullanıcı 

bilgisayarlarında yapılan hareketleri de kolay bir 

şekilde raporlayıp e-mail bilgilendirme yolu ile bilgi 

alabilirsiniz. 

Uyumluluk İçin En İyi Çözüm 

Küçük veya Büyük işletmeler SOX, HIPAA, GLBA, PCI-

DSS, FISMA gibi endüstriye özel Uyumluluk Yasalarına 

uymalıdır. Uyumluluğa özel önceden yapılandırılmış 

raporlar ve uyarılar sayesinde Windows ağınızın 

standart prosedür olarak periyodik güvenlik raporları 

ve e-posta uyarılarıyla 7 gün 24 saat denetim altında 

olmasını sağlayabilirsiniz. 

Zamanlanabilir ve önceden yapılandırılmış 150+ 

denetim raporu arasından seçim yapıp, analiz 

amacıyla özel raporlar oluşturup, profil tabanlı 

raporlar düzenleyin ve arşivlenen verileri dilediğiniz 

zaman hızlıca dışarı aktarın. Windows AD nesne 

değişikliklerini (Kullanıcılar, OU, Gruplar, GPO, 

Bilgisayar, Sema, DNS, Printer ve Sistem) takip edip ve 

yetkilendirilmemiş ağ erişimi/değişiklik olayları 

hakkında e-posta uyarıları alabilir veya script 

çalıştırılmasını tetikleyebilirsiniz. 

Özellikler: 

Domain Controller’ınızda ve dosya 

sunucularınızda kim?, ne zaman?, nerede? 

ve ne yaptı? sorularınıza cevap alabilirsiniz. 

Group Policy Management üzerinde 

gerçekleşen herhangi bir değişiklik, domain 

admins grubuna eklenen yeni bir üye veya 

yetki hatası alınan dosya okuma - silme 

işlemleri raporlanabilir. 

Domain Controller ve dosya sunucunuzdaki 

hareketleri alarm haline getirerek her 

hareketten haberdar olabilirsiniz. 

PCI, SOX, GLBA, FISMA, HIPAA, GDPR ve 

ISO27001 standartlarına uygun raporlar 

almanızı sağlayabilirsiniz. 

Özelleştirilebilen raporlar sayesinde 

istediğiniz kişi veya cihaz bazlı grafiksel 

raporlar alabilir ve bunları zaman bazlı 

otomatik olarak mail ile alabilirsiniz. 

NetApp, EMC, Synology NAS, Windows File 

Server ve Windows File Cluster’ınızı 

denetleyebilirsiniz. 

Başka SIEM ürünleri ile entegre olabilir ve 

loglar başka sistemlere aktarılabilir. 

Loglar istenildiği süre kadar arşivlenebilir ve 

arşivlenmiş data geri sisteme yüklenebilir. 

Hatta arşivlenmiş data içerisinde veri 

arama işlemi yapılabilir. 

 



DataSecurity Plus 

 

DataSecurity Plus ile dosya sunucuları üzerinde 

gerçekleşen tüm hareketler üzerinde otomatik olarak 

kontrol sağlayabilir, aksiyon olabilir veya geçmişe 

yönelik olarak verileri arşivleyebilirsiniz. 

DataSecurity Plus bununla kalmayıp veri sızıntılarını 

önlemek adına kullanıcı davranışlarını analiz eder ve 

harici depolama aygıtları, mail protokolleri üzerinden 

gerçekleşen veri sızıntılarını engeller. 

Dosya analiz ve risk asistanı ile sisteminiz üzerindeki 

dosya uzantılarının istatistiğini çıkarır, sizlere çeşitli 

raporlar sunar. Tehlikeli veri uzantılarına sahip 

dosyalar hakkında sizleri bilgilendirir. 

Ransomware saldırılarının yoğunluğunu ve ardında 

bıraktığı zararın miktarını arttırdığı bu dönemde 

verilerinizi ve sizleri güven altında tutar. 

 

Özellikler: 

Dosya sunucusu üzerinde gerçekleşen tüm 

hareketleri algılamak ve arşivlemek. 

İstenmeyen bir hareketi algılamak, alarm 

üretmek, engellemek ve script bazlı aksiyon 

alabilmek. (Kullanıcı hesabını yok etmek) 

Kritik belgelerin okunması - kopyalanması 

ve değiştirilmesine yönelik kullanıcı bazlı 

erişim izni vermek. 

Tehlikeli dosya uzantılarına yönelik detaylı 

analizler paylaşmak. 

Yapınız üzerindeki tüm dosya tipleri 

dağılımını gelişmiş grafik arayüzleri 

üzerinden sunmak. 

NTFS dosya erişim izinlerini yönetir ve 

raporlar. 

Dosya sunucularınızın boş disk alanını 

düzenli olarak kontrol eder. Mail ve USB 

üzerinden veri sızıntılarının önüne geçmek. 

Ransomware ataklarına karşı verilerinizi ve 

sizleri güvende tutmak. HIPAA, PCI DSS, 

GDPR, SOX, FISMA, GLBA gibi 

yönetmeliklere uygunluk. 

 



EventLog Analyzer 

 

EventLog Analyzer SIEM için bir BT Uyumluluk ve Olay 

Günlüğü Yönetimi Yazılımıdır. EventLog Analyzer 

pazardaki en uygun maliyetli Güvenlik Bilgisi ve Olay 

Yönetimi (SIEM) yazılımını sunar. Şirketlerin BT 

altyapısı her gün büyük miktarda günlük verisi üretir. 

Bu makineler tarafından üretilen günlükler kullanıcı 

davranışlarına, ağ anormalliklerine, sistemin kesintiye 

uğramasına, politika ihlallerine, iç tehditlere, 

mevzuata uygunluğa vb. durumlara ilişkin kritik 

bilgiler içerir. Bununla birlikte, bu olay günlüklerini ve 

syslog’larını otomatize etmediğinizde, manuel olarak 

analiz etmek çok uzun zaman alan ve acı verici bir 

yöntemdir. 

Bu Log Analiz Yazılımını kullanarak kuruluşlar, makine 

tarafından üretilen terabaytlarca günlüğün tüm 

işlemlerini tek bir merkezi konumdan toplayarak, 

analiz ederek, ilişkilendirerek, arayarak, raporlayarak 

ve arşivleyerek otomatikleştirebilir. Bu olay günlüğü 

analizi yazılımı, günlüklerinizi akıllı şekilde analiz 

ederek ve kullanıcı etkinlik raporları, geçmiş eğilimi 

raporları ve çok daha fazlası gibi çeşitli raporları 

anında üreterek dosya doğruluğunun hafifletilmesine, 

günlük araştırma analizinin yapılmasına, ayrıcalıklı 

kullanıcıların izlenmesine ve farklı uyumluluk 

düzenleme organlarına uyum sağlanmasına yardımcı 

olur. 

Merkezi bir konum ile heterojen kaynaklardan 

(Windows sistemleri, Unix/Linux sistemleri, 

Uygulamalar, Yönlendiriciler, Güvenlik Duvarları, vs.) 

logları toplar. 

Özellikler: 

Ajansız olarak çalışabilir, dilenir ise ajan 

bazlı izleme de gerçekleştirilebilir. 

ISO 27001 ve PCI DSS gibi birçok uyumluluk 

standartlarını karşılamak için hazırlanmış 

raporları sunar. 

Gerçek zamanlı olay korelasyonu ile ağ 

anormallikleri ve olay eğilimleri hakkında 

istihbarat verir. 

Belirlenen bir olay oluştuğunda e-posta, 

SMS atar veya bir program çalıştırır. 

Bir dosya oluşturulduğunda, erişildiğinde, 

görüntülendiğinde, silindiğinde, 

değiştirildiğinde merkezi olarak tüm 

değişiklikleri algılayabilen ve eş zamanlı 

alarmları alabilir. 

Ayrıcalıklı Kullanıcı İzleme özelliği ile 

ayrıcalıklı kullanıcıların tüm faaliyetlerini 

toplamayı analiz eder ve ayrıntılı raporlar 

alır. 

VPN raporlarını yardımı ile kullanıcılarınızın 

sisteminize ne kadar bağlı kaldığını ve hangi 

kullanıcıların bağlandığı gibi bilgilere 

rahatlıkla erişebilirsiniz. 

Korelasyonu hazır raporlar ile farklı türden 

kaynaklarınızın loglarını kısa sürede 

analizini edebilirsiniz. 

Özel günlük parçalama özelliği sayesinde 

dahili entegrasyonu bulunmayan log 

formatlarını manuel olarak tanıtabilir, 

zahmetsizce korelasyon sağlayabilirsiniz. 

 



Log360 

 

LOG360; BT yapınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm 

günlük yönetimi ve ağ güvenliği ihtiyaçlarını tek bir 

çatı altında karşılamayı sağlayan geniş çaplı, etkin 

SIEM çözümüdür. 

LOG360 paneli üzerinden ADManager Plus, ADAudit 

Plus, EventLog Analyzer, Office365 Plus, Exchange 

Reporter Plus ve LOG360 EUBA panellerine hızlı ve 

kolay bir şekilde geçiş yapabilir, LOG360 ana ekranı 

üzerindeki grafik temelli raporlar sayesinde bir bakışta 

tüm yapının durumu hakkında fikir sahibi olma imkanı 

tanır. 

LOG360 ile Active Directory yapısı üzerinde tam 

hakimiyet ve görünürlük elde edebilirsiniz. BT yapınız 

üzerinde tutulan tüm günlükleri hızlı ve etkin bir 

biçimde anlamlı raporlara dönüştürebilir, kritik 

durumlar için gerçek zamanlı alarmlar ve önceden 

tanımlı otomatik aksiyonlar alabilirsiniz.  

Özellikler: 

Kritik Active Directory değişikliklerini 

gerçek zamanlı olarak izleyin ve denetleyin. 

Hazır raporlarla PCI DSS, FISMA, HIPAA, 

SOX, GLBA, GPG 13 ve GDPR gibi 

düzenleyici yetkilerin sıkı gerekliliklerini 

karşılayın. 

Azure Active Directory ve Exchange 

Online´da kritik olaylarla ilgili kapsamlı 

bilgileri denetim raporları halinde alın. 

Windows ve Linux/Unix makinelerinden; IIS 

ve Apache web sunucularından, SQL ve 

Oracle veri tabanlarından ve 

yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik 

duvarları, yetkisiz giriş tespit sistemleri ve 

yetkisiz girişi önleme sistemlerinden alınan 

günlüklerle ilgili hazır raporları kullanın. 

AWS ve Azure bulut altyapılarınızla ilgili 

görünürlük edinin. 

Ağınızda global kara listeye alınmış IP 

adresleriyle ve STIX / TAXII tabanlı 

yayınlardan tanınan URL’lerle karşılaş-

tığınızda gerçek zamanlı uyarılar oluşturun. 

Kuruluşunuzdaki önemli verilerin 

güvenliğini artırın ve bütünlüğünü sağlayın. 

Microsoft Exchange Sunucularınızı etkili 

şekilde izleyin, raporlayın ve denetleyin. 

 



RecoveryManager Plus 

 

RecoveryManager Plus; BT ortamınızda gerçekleşen 

istenmeyen bir değişikliğin sebep olduğu felaket 

senaryosundan hızlı bir şekilde geri dönebilmenizi 

sağlayan yedekleme ürünüdür. 

RecoveryManager Plus ile Active Directory, On-

premises Exchange ve Office 365 (Teams - SharePoint 

- Exchange Online) çatısı altında otomatik olarak 

yedekleme ve arşivleme yapabilir; ihtiyacınız 

olduğunda hızlı bir şekilde geri dönebilirsiniz.  

Domain Controller makinelerinizi yeniden başlatmak 

zorunda kalmadan kurtarma işlemlerini 

gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede DC’leriniz sürekli 

ayakta ve çalışır durumda olabilir.  

Özellikler: 

Active Directory Schema Yedekleme. 

Yeniden başlatmadan geri yükleme 

yapabilme. 

Obje bazlı geri yükleme yapabilme 

(Kullanıcı, grup, bilgisayar, OU, GPO, DNS). 

Exchange Online Yedekleme. 

SharePoint Online Yedekleme. 

OneDrive Yedekleme. 

Teams Yedekleme. 

Posta Kutusu - Takvim - Not - Görev 

yedekleme. 

Exchange için birden fazla domain desteği. 

Mail kutusu üzerinde gelişmiş arama 

özelliği. 



Password Manager Pro 

 

Password Manager Pro kuruluşların parola, belge ve 

dijital kimlik gibi paylaşılan hassas bilgilerini 

depolamak ve yönetmek için kullanılan güvenli bir 

kasadır. Dünyanın en büyük ve Fortune 500 

listesindeki organizasyonlarının bazılarının BT 

bölümleri, BT altyapılarına erişimi denetlemekte 

Password Manager Pro’ya güveniyorlar. 

Dünya genelinde 50.000’den fazla yönetici ve 

150.000’den fazla kullanıcı her gün Password 

Manager Pro’da oturum açıyor ve milyonlarca 

parolayı yönetiyor. 

Merkezi Hesap Yönetimi 

Kuruluşunuzun tüm parolalarını, ayrıcalıklı 

hesaplarını, paylaşılan hesaplarını, acil durum 

hesaplarını ve benzeri öğeleri güvenli, merkezi bir veri 

havuzunda depolayın. Windows’ta “Yönetici”, 

Unix/Linux’ta “kök” (root), Cisco’da “enable”, SQL’de 

“sa” vb. paylaşılan hesapları güvenle yönetebilirsiniz. 

Parola almak için istek onaylama denetimleri, süre 

sınırlı erişim, özel ayrıcalık ve eş zamanlı kontrol 

sağlayabilirsiniz. Merkezi kasada depolanan 

parolaların mülkiyeti iyi tanımlanmıştır. Gereksinime 

göre seçerek parola paylaşımı yapılabilir. Windows 

Active Directory ve LDAP’den kullanıcıları / kullanıcı 

gruplarını içe aktarabilir ve kimlik doğrulama 

mekanizmasından yararlanabilirsiniz. PMP’de kayıtlı 

kaynakların ve parolaların hassas kategori kısıtlanması 

mevcuttur. Kısıtlamalar ön tanımlı kullanıcı rollerine 

göre uygulanır. 

Password Manager Pro web arabiriminden, istediğiniz 

zaman veya zamanlanan görevlerle otomatik olarak 

istediğiniz şekilde uzak kaynakların parolalarını 

sıfırlayabilirsiniz. Parola ilkenizi oluşturup yürüterek 

güçlü parolaların ve periyodik sıfırlamaların 

kullanımını sağlayabilirsiniz. Erişim kontrolü ve 

otomatik parola sıfırlamaları için geniş bir sıra dışı 

hedef sistem, veritabanı ve ağ aygıtları yelpazesini 

destekler. 

Tüm Uygulamalarla Uyumlu 

Kullanıcılar hiçbir eklenti ya da aracı 

yazılımı olmadan tarayıcıdan yüksek 

seviyede güvenli, güvenilir ve tamamen 

benzeyen Windows RDP, SSH ve elnet 

oturumlarını başlatabilir. PMP’den 

başlatılan ayrıcalıklı oturumların tamamının 

videosu kaydedilebilir, arşivlenebilir ve 

araştırma denetimleri amacıyla yeniden 

oynatılabilir. Hedef sistemlerde, web 

sitelerinde ve uygulamalarda PMP web 

arabiriminden doğrudan (parolaları 

kopyalayıp yapıştırmadan) otomatik olarak 

oturum açabilirsiniz. 

 

Özellikler: 

Şifreler AES-256 bit şifreleme algoritması 

ile korunmaktadır. 

Parola depolama ve erişimi için güvenli, 

merkezi bir kasa kurarak parola saklama 

zafiyetleri ve güvenlik açıklarını giderir. 

Kritik sistemlerde gerekli olan sık parola 

değişikliklerini otomatikleştirerek BT 

verimliliğini arttırır. 

Parolaya erişim için onay iş akışları ve 

gerçek zamanlı uyarılar kullanarak 

koruyucu ve duyarlı güvenlik kontrolleri 

sağlar. 

Güvenlik denetimleri ve ISO 27001 ve PCI 

gibi mevzuatlara uyumluluk için güvenilen 

bir yazılımdır. 



PAM360 

 

PAM360 kuruluşların parola, belge ve dijital kimlik 

gibi paylaşılan hassas bilgilerini depolamak ve 

yönetmek için kullanılan güvenli bir kasadır. 

Kuruluşunuzun tüm parolalarını, ayrıcalıklı 

hesaplarını, paylaşılan hesaplarını, acil durum 

hesaplarını ve benzeri öğeleri güvenli, merkezi bir veri 

havuzunda depolayın. Windows’ta “Yönetici”, 

Unix/Linux’ta “kök” (root), Cisco’da “enable”, SQL’de 

“sa” vb. paylaşılan hesapları güvenle yönetebilirsiniz. 

Parola almak için istek onaylama denetimleri, süre 

sınırlı erişim, özel ayrıcalık ve eş zamanlı kontrol 

sağlayabilirsiniz. 

Ayrıcalığı kötüye kullanma, günümüzde genellikle 

maliyetli kayıplara neden olan, hatta işletmeleri 

sekteye uğratan en önemli siber güvenlik tehdididir. 

Ayrıca başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde 

genellikle zarar verilene kadar herhangi bir uyarıya yol 

açmadan bir işletmenin göbeğine serbest erişim 

sağladığından bilgisayar korsanları arasında en 

popüler olan saldırı vektörlerinden biridir. 

PAM360 web arabiriminden, istediğiniz zaman veya 

zamanlanan görevlerle otomatik olarak istediğiniz 

şekilde uzak kaynakların parolalarını sıfırlayabilirsiniz. 

Parola ilkenizi oluşturup yürüterek güçlü parolaların 

ve periyodik sıfırlamaların kullanımını sağlayabilirsiniz. 

Erişim kontrolü ve otomatik parola sıfırlamaları için 

geniş bir sıra dışı hedef sistem, veritabanı ve ağ 

aygıtları yelpazesini destekler. 

Dahil etmek isteyen işletmeler için kapsamlı bir 

çözümdür. PAM360’ın bağlamsal entegrasyon 

kabiliyetleri sayesinde BT yönetim sisteminizin farklı 

kısımlarının, ayrıcalıklı erişim verilerinin ve genel ağ 

verilerinin daha derin bir korelasyonu için ara bağlantı 

kurduğu merkezi bir konsol inşa edebilirsiniz. 

Özellikler: 

Şifreler AES-256 bit şifreleme algoritması 

ile korunmaktadır. 

Parola depolama ve erişimi için güvenli, 

merkezi bir kasa kurarak parola saklama 

zafiyetleri ve güvenlik açıklarını giderir. 

Kritik sistemlerde gerekli olan sık parola 

değişikliklerini otomatikleştirerek BT 

verimliliğini arttırır. 

Parolaya erişim için onay iş akışları ve 

gerçek zamanlı uyarılar kullanarak 

koruyucu ve duyarlı güvenlik kontrolleri 

sağlar. 

Güvenlik denetimleri ve ISO 27001 ve PCI 

gibi mevzuatlara uyumluluk için güvenilen 

bir yazılımdır.  

 



Analytics Plus 

 

Analytics Plus ile BT Yapınızı Gözlemleyerek 
Analiz Edin 

Analytics Plus ile ister ServiceDesk Plus, Desktop 

Central, OpManager, Applications Manager, ya da 

Password Manager gibi ManageEngine ürünlerinden 

isterseniz ServiceNow veya Local/Cloud Database, 

Cloud Drive, Feed veya csv, xml json vs. gibi farklı veri 

kaynaklarından veri sağlayarak analizler yapabilir, 

raporlar ve dashboard’lar oluşturabilirsiniz. 

ServiceDesk Plus ile entegrasyon, Analytics Plus’ın BT 

hizmet sunum performansını ve verimliliğini ITSM 

verilerinize daha iyi kavrayarak geliştirmesine 

yardımcı olur. 

150‘nin üzerinde rapor ve kontrol paneli arasından 

seçim yapın veya 80’den fazla KPI raporunu veri 

uzmanı olmadan kendiniz yaratarak 

özelleştirebilirsiniz.  

Özellikler: 

Sürükle-bırak yapısı ile kolaylıkla raporlar 

oluşturulabilir ya da düzenlenebilir. 

Analytics Plus, içe aktardığınız verileri okur 

ve otomatik olarak raporlar ve gösterge 

tabloları oluşturmak için otomatik analiz 

gerçekleştirebilir. 

30’dan fazla görselleştirme, renk ve düzen 

temalarından birini seçerek veriyi görme 

şeklinizi değiştirebilirsiniz. 

Elle tekrarlanan işlerden kaçınmak 

istediğinizde, raporlarınızı e-postayla 

göndermek üzere zamanlayabilirsiniz. 

Raporlarınızı paylaşabilir, istediğiniz zaman 

raporlarınızı dışa aktarabilir ve 

yayınlayabilirsiniz. 

Güçlü formül motoru sayesinde yerleşik 

formül motoru ve kapsamlı matematiksel 

ve istatistiksel işlev kitaplığı ile size ham 

verilerinizden ölçümler elde etme gücü 

verir. 

Akıllı panolar sayesinde birden çok raporu 

tek bir canlı kontrol panelinde 

birleştirebilirsiniz. 

Esnek bir tasarımcı görünümünde resimler, 

formatlanmış metinler, bileşenler ve web 

komponentleri ekleyebilirsiniz. 

Etkileşimli gösterge tabloları yapılacak 

analize ve daha iyi kararlar vermenize 

yardımcı olur. 

 

Temel Bilgi Teknolojileri işlemlerinizi dikey yetkinliğe sahip BBS Yönetilen Hizmetler teknik ekibine 

bırakın; Biz Best Practice’leri uygularken, BT ekibiniz firmanıza değer katacak projelere odaklansın 

istiyoruz. İzleme sistemleri, değerlendirme-iyileştirme toplantıları ve aylık raporlar ile BT sistemlerinizi 

yönetmeye talibiz. Ziyaretinize gelmek ve size özel çözüm-hizmetlerimizden bahsetmek isteriz. 


