Yeni Nesil için
Güvenli Erişim
Şirketlerin iş gücünü daha verimli hale getirme konusunda güvendiği Güvenli Erişim
çözümleri sunuyoruz.

Şirkete Genel Bakış
Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, tamamen insanlar, aygıtlar, nesneler ve servisler için güvenli erişim
çözümleri sunmaya odaklanmış bir şirketiz. Her ölçekten ve sektörden işletme yıllardır organizasyonlarında
güvenli erişimi sorunsuz bir şekilde etkinleştirme konusunda entegre sanal özel ağ, ağ erişim denetimi ve mobil
güvenlik çözümlerimize güveniyor.
Global ekibimiz çalışanlarınızın verimliliğini önemli ölçüde artırabilmeniz, Bulut teknolojisine sorunsuz ve güvenli
bir şekilde geçebilmeniz ve ağlarınızı IT üzerine yük bindirmeden koruyabilmeniz için her gün ürünlerimizde
yenilikler yapıyor. Biz buna yeni nesil için Güvenli Erişim diyoruz.

İş Ortaklarımız
Pulse Secure’un stratejik iş ortakları, pazara Pulse Secure platformu ile birlikte uygulama ve servisler sunan
büyüyen ve dinamik bir ekosistemin parçası.
Kanal ortaklarımız, ölçeği ne olursa olsun farklı sektör ve coğrafyalardan şirketlere platformun kurumsal güvenlik
yeteneklerini sunuyor.

Pulse Secure Access Suite
Tamamen entegre yazılım ve servis çözümü olan Pulse Secure Access Suite kolaylıkla satın alınabilir,
dağıtılabilir ve kullanılabilir. Müşterilerimiz pazar lideri Güvenli Erişim ürünlerimizi birleştirerek ROI ve TCO
avantajından faydalanırlar. Çalışanlarının verimliliğinde meydana gelen artış da cabasıdır.
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Pulse Policy Secure
Kurala Dayalı Ağ Erişim Denetimi.
BYOD onboarding

Otomatik uyumluluk
denetimleri

Aygıtların Wi-Fi, VPN ve daha
fazlası için ayar ve yazılımlar ile
otomatik olarak yapılandırılması.

Uç nokta aygıt sağlık ve
güvenlik durumuna dair
gelişmiş değerlendirmeler.

Konuk erişim
yönetimi
Zamanla sınırlı konuk hesapları
oluşturma ve sorunsuz bir
kullanıcı deneyimi sunma
yeteneği.

Tehdit denetimi

Detaylı denetim ve
günlük tutma

Kullanıcı veya aygıt seviyesine
kadar koordine ve otomatik
tehdit yalıtımı.

Ortaya çıkan ağ sorunlarının tanısını
ve giderilmesini kolaylaştırır.

Birlikte çalışabilirlik

Merkezileştirilmiş komut

TNC’nin IF-MAP açık standardını
benimser ve kullanır. Üçüncü
parti ağ ve güvenlik aygıtları ile
kolay entegrasyon sağlar.

Birden fazla site genelinde eş
zamanlı yapılandırmaya yönelik
mekanizmalar ile yüksek seviyede
denetim.

Yama değerlendirme
ve iyileştirme
Uç nokta aygıtlar için yamaların
otomatik olarak iyileştirilmesi
yoluyla aksama süresini
minimuma indirir.

Pulse Connect Secure
Çalışanlar için en iyi mobil SSL VPN.
Ana makine
denetleyicisi

İstemcisiz erişim

Grup kuralı

Güçlü kimlik doğrulama

Web tabanlı uygulamalara ve
sanal masaüstü ürünlerine
hiçbir şey kurmadan erişin.

Active Directory ve LDAP gibi dizin
servisleriyle entegrasyon sağlayın.

İki faktörlü kimlik doğrulama,
SAML 2.0, PKI, IAM ve dijital
sertifika desteği.

Sanal masaüstü erişimi

Detaylı denetim

MDM entegrasyonu

Tek istemci

Tüm VDI çözümlerine kolay Güvenli
Erişim.

Kapasite planlamasının yanı
sıra güvenlik için ne zaman,
nerede, ne ve nasıl.

Gelişmiş kural uygulamasının
sağlanması için üçüncü parti
çözümleri ile entegrasyon.

Tek bir istemci ile karmaşıklığı
azaltıyoruz.

Bağlanan aygıtın gereksinimlerinize
uygun olduğundan emin olun.

Pulse Workspace
Yeni nesil için mobil çalışma alanı.
Uygulama denetimleri

Çalışma alanı yönetimi

Aygıt içgörü ve güvenliği

Aygıt güvenliği

Kurumsal uygulamalar tıpkı
olması gerektiği gibi doğal
olarak fakat tamamen güvenli
bir şekilde çalışır.

Kurumsal dizin hizmeti
entegrasyonu ile bulut tabanlı
merkezi yönetim.

Aygıt gizliliğinin yazılım kırma (jailbreaking), korsanlık amaçlı
programlar (rootkit) veya usb
hata ayıklama (debugging) yoluyla
ihlal edilmemesini sağlayın.

Şifreleme ve yerel PIN kodu
karmaşıklığının uygun bir şekilde
kullanılmasını sağlayın.

Veri koruma

Çalışan gizliliğinin
korunması

E-posta yapılandırma

Uygulama başına SSL
VPN

Seçici silme ile birlikte detaylı
veri paylaşımı kuralları.

18M güvenli uç nokta
ile 20K+ müşteri

Çalışanlarınızın bilgileri sadece
ve sadece çalışanlarınıza aittir.

Fortune 50’nin
40’ı

Dünya çapında
500+ çalışan

Yardım masanızı rahatlatmak
için otomatik e-posta erişimi
sağlama.

ABD’deki 15
kabineden 13’ü
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Belirli uygulamalardan iç kaynaklara
sorunsuz bir şekilde erişmek için
Pulse Connect Secure’a otomatik
olarak bağlanın.

16 yıllık AR-GE
deneyimi ve 200+
patent

Fortune
500’ün %80’i

www.pulsesecure.net
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