Ağınızın size daha fazla güvenlik
sunabilmesi için en iyi 5 yol
Yalnızca bir ağ ihlali ile bir işletme mahvolabilir. Yalnızca çevre birimi
korumalarına bel bağlamak artık yeterli değildir. Metalaştırılmış bir
ağ, ihtiyacınız olan güvenliği sunmaz. Çeviklikten ödün vermeden
veya yeniliği engellemeden güvenliğin entegre edildiği bir ağa
ihtiyacınız var.
Ağınızı her zamankinden daha güvenli hale getirebileceğiniz
5 yöntemi burada bulabilirsiniz.

1

Doğru insan, doğru yer, doğru
zaman
Ağınızın kendini müdafaa etmesini ve izleme verilerindeki beklenmedik aktiviteleri
durdurmasını sağlayın. Güvenlik operasyonlarını hızlandırmak ve ağınızdaki her
yerde politikayı sürekli olarak güçlendirmek için ağ erişimi sağlamayı basit hale
getirin. Trafiği IP adresine göre değil uç nokta kimliğine göre sınıflandırın. Böylece
kötü amaçlı kişilerin ağınıza erişmesini durdurabilir ve uyumluluk hedeflerini daha
kolay tutturabilirsiniz.
TrustSec
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Olması gereken bu mu?
Geleneksel tehdit tespitlerinin ötesine geçin ve ağ analiz araçlarının gücünden
yararlanın. Ağın içinde, tecrübeli saldırganların sık sık pusuda beklediği yerleri
sürekli olarak izleyin. Olaya müdahale ve cihaz seviyesinde azaltma için makinenin
öğrenme becerisini kullanarak güvenlikte anormallik tespitini ağ unsuruna entegre
edin. Böylece çevre birimini atlatan ve dahili ortamınıza sızan saldırıları su yüzüne
çıkarabilir ve durdurabilirsiniz. Ayrıca sorunları gidermek için şüpheli cihazları kontrol
altına alabilirsiniz.
Stealthwatch

“Stealthwatch, en iyi ağ güvenliği çözümü olarak 2016 CODiE’nin kazananıdır.”
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Kim nereye gider?
Yazılım tanımlı güvenlik politikaları ile her tür erişim noktasında politikaları
katmanlayarak kablolu, kablosuz ve VPN bağlantıları arasında erişim denetimini
daha kolay hale getirin. Düzenlemelere uyumu sürdürmeyi ve politika
bölümlendirmeyi kolaylaştırın. Böylece güvenlik açıklarını değerlendirerek ve tehdit
istihbaratını uygulayarak riskleri azaltabilir ve tehditleri kontrol altına alabilirsiniz.
Ayrıca sorunları gidermek için şüpheli cihazları kontrol altına alabilirsiniz.
Identity Services Engine

Cisco Hızlı Tehdit Müdahalesi

“Cisco çözümü kimin neye erişmeye çalıştığını belirlememiz için çok net bir yol
sunar. Bilgi güvenliği taleplerini karşılamak için kullanıcıları doğru kategoriye
yerleştirmemize ve doğru politikaya sahip olmamıza olanak verir.”
Mondi Group International Altyapı Başkanı Roman Scarabot-Mueller
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Şubelerinizi emniyete alın
Intelligent WAN ile kampüsünüzdekiyle aynı şifrelemeyi, görünürlüğü ve yönetim
kolaylığını kullanarak genişletilmiş ağınızı koruyun. Şubelerinize ihtiyacınız olan
güvenliği sağlamak için VPN, güvenlik duvarının, ağ bölümlendirmenin, güçlü
şifreleme tekniklerinin ve tehdit savunma olanaklarının avantajından yararlanarak
saldırıları engelleyin, güvenli bağlantı ve tehdit savunması edinin.
Akıllı WAN
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Bir adım ileri gidin
Bir yandan en son tehditleri sürekli bildirip, ağ çapında politika tutarlılığını koruyup,
güvenlik sorunlarını daha hızlı giderirken diğer yandan ağınızı gerçek zamanlı
olarak savunmanıza olanak veren özellikler sunan esnek yazılım lisanslama ile
altyapınızı, web ortamınızı ve mobil kullanıcılarınızı koruyun. Ayrıca, yükseltmelere
ve güncellemelere kolay erişim ve taşınabilirlik sayesinde bugün yaptığınız yazılım
yatırımlarınızın geleceğe aktarılacağından emin olun.
Cisco ONE Esnek Yazılım Lisanslama

“Cisco, ortalama ‘tespit zamanını’ (TTD) [yeni tehditler için] yaklaşık 13 saate
düşürmüştür. Şu anda 100 ila 200 gün olan kabul edilemez sektör tahmininin çok
altındadır.”
Cisco 2016 Yıl Ortası Siber Güvenlik Raporu

İşler kötü gitmeye başlayana kadar. Her şey güzeldir. Ağınızı bir ürün olarak
görmeyin. Neden riske giresiniz. Güvenliğin yerleşik olduğu bir ağınız olsun.
Böylece en yüksek düzeyde güvenliği çeviklikten ödün vermeden koruyabilir ve
yenilik için güvenli bir temel oluşturabilirsiniz.

Dijital ağ mimarisi yolculuğuna bugünden başlayın.
Nasıl olduğu hakkında
bilgi edinin
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