
 KASPERSKY SYSTEMS 
MANAGEMENT
Merkezi BT yönetim araçlarıyla güvenliği 
artırın ve karmaşıklığı azaltın. 
Popüler uygulamalarda yama uygulanmayan güvenlik açıkları, işletme BT 
güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biridir. Sahip olduğunuz cihazları 
tanımadığınızda ve nasıl koruyacağınızı bilmediğinizde, BT karmaşıklığının 
artması riskin artması anlamına gelebilir. 

Güvenlik açığı değerlendirmesi, yama ve güncelleme dağıtımı, envanter yönetimi 
ve uygulama sunumları gibi temel güvenlik, yapılandırma ve yönetim görevlerini 
merkezi ve otomatik hale getirmek sadece zamandan tasarruf etmenizi 
sağlamakla kalmaz aynı zamanda güvenliği optimize eder. 

BT güvenlik risklerinin en aza indirilmesine yardımcı olan ve BT karmaşıklığını 
azaltan Kaspersky Systems Management, yöneticilerin birçok cihaz, uygulama ve 
kullanıcı üzerinde tek bir ekrandan eksiksiz, gerçek zamanlı kontrol ve görünürlük 
sağlamasına imkan tanır. 

•	 Güvenlik	Açığı	Taraması	
ve	Yama	Yönetimi

•	 Donanım	ve	yazılım	
envanterleri

•	 Uzak	ofis	gereksinimleri	
dahil	olmak	üzere	
uzaktan	yazılım	yükleme	
ve	sorun	giderme

•	 İşletim	sistemi	dağıtımı
•	 SIEM	entegrasyonu
•	 Rol	tabanlı	erişim	

kontrolü	
•	 Merkezi	yönetim

GÜVENLİĞİ ARTIRIN
Planlı, otomatik yamalar ve güncellemelerle BT güvenliğini artırın ve rutin 
görevleri azaltın. Otomatik güvenlik açığı keşfetme ve öncelik belirleme, 
verimliliğin artmasına katkıda bulunur ve kaynak yükünü azaltır. Bağımsız 
testler1 Kaspersky Lab'ın en kısa sürede en kapsamlı otomatik yama ve 
güncelleme kapsamını sağladığını göstermektedir.

TAM GÖRÜNÜRLÜKLE KONTROL SAĞLAYIN
Tek bir konsoldan sağlanan tam ağ görünürlüğü, tahmine dayalı  
yönetimi ortadan kaldırır ve ağa giren her bir uygulama ve cihaz hakkında 
(konuk cihazlar dahil) bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu yaklaşım, organizasyon 
verilerine ve uygulamalarına erişen kullanıcı ve cihazların merkezi olarak ve 
BT ilkeleriyle uyumlu şekilde kontrol edilmesine imkan tanır.

MERKEZİ OLARAK YÖNETİN
Kaspersky Lab Systems Management, Kaspersky Security Center'dan 
yönetilebilen bir bileşendir. Rutin BT görevlerini otomatik hale getirmek için 
tutarlı, sezgisel komutlar ve arabirimler kullanılır. Bu platform her bir özelliği 
merkezi konsoldan erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir. 

1 Yama Yönetim Çözümleri Testi, Kaspersky Lab tarafından finanse edilmiş ve AV-TEST GmBH 
tarafından gerçekleştirilmiştir (Temmuz 2013)



ÖZELLİKLER

GÜVENLİK AÇIĞI TARAMASI VE YAMA 
YÖNETİMİ
Otomatik yazılım taraması, güvenlik açıklarının  
hızlı şekilde algılanmasına, önceliğinin 
belirlenmesine ve iyileştirilmesine olanak sağlar. 
Microsoft ve Microsoft dışı yazılımlar için yamalar 
ve güncellemeler2 en kısa süre içinde otomatik 
olarak sağlanır. Yöneticiler yama yükleme durumu 
hakkında bilgilendirilir. Büyük önem taşımayan 
düzeltmeler çalışma saatleri sonrasına ertelenerek, 
bilgisayarlar kapalı olsa bile LAN uyanması yoluyla 
gerçekleştirilebilir. Multicast yayın, yamaların 
ve güncellemelerin uzak ofislere yerel olarak 
dağıtılmasını sağlayarak, bant genişliği gereksinimini 
azaltır. 

DONANIM VE YAZILIM ENVANTERLERİ
Çıkarılabilir cihazlar dahil olmak üzere donanım 
ve yazılımın otomatik keşfedilmesi, envantere 
alınması, bildirilmesi ve izlenmesi, yöneticilere 
kurumsal ağda kullanılan cihazlar ve varlıklara 
yönelik ayrıntılı bilgi sağlar. Konuk cihazlar 
algılanabilir ve bu cihazlara İnternet erişimi 
sağlanabilir. Lisans kontrolü, birçok düğüm ve  
son kullanma tarihi hakkında görünürlük sağlar.

ESNEK İŞLETİM SİSTEMİ VE UYGULAMA 
SUNMA
Merkezi, kolay oluşturulan, depolanan, klonlanan 
ve dağıtılan optimum güvenliğe sahip sistem 
görüntüleri. Yükleme sonrası düzenleme özellikli 
LAN Uyanması ile çalışma saatleri sona erdiğinde 
dağıtma olanağı mükemmel esneklik sağlar. UEFI 
desteği.

2 Yama Yönetim Çözümleri Testi, Kaspersky Lab tarafından  
finanse edilmiş ve AV-TEST GmBH tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Temmuz 2013)

YAZILIM DAĞITIMI
Yazılımları tek bir konsoldan uzaktan dağıtın/
güncelleyin. Kaspersky Security Network tarafından 
tanınan 100'ün üzerinde popüler uygulama, isteğe 
bağlı olarak çalışma saatlerinden sonra otomatik 
olarak yüklenebilir. Kullanıcı izinleri ve oturum 
günlükleri/denetimleriyle gelişmiş güvenlik özellikleri 
sunan uzaktan sorun gidermeye yönelik tam destek. 
Yerel yazılım dağıtımı gerçekleştiren Multicast 
teknolojisi sayesinde uzak ofis trafiğini azaltın. 

SIEM ENTEGRASYONU
IBM® QRadar® ve HP ArcSight gibi lider SIEM 
sistemlerine doğrudan bildirim ve olay transferi 
kontrolü. Günlükler ve diğer güvenlikle ilgili 
verilerin analiz amacıyla toplanması, yönetim iş 
yükünü ve araçları en aza indirmenin yanı sıra 
kurumsal düzeyde raporlamayı basitleştirir 

ROL TABANLI ERİŞİM KONTROLÜ
Karmaşık ağlarda yönetim rollerini ve sorumluluklarını 
dağıtın. Konsol görünümünü roller ve haklara göre 
özelleştirin.

MERKEZİ YÖNETİM
Kaspersky Security Center'ın tek entegre yönetim 
konsolu, masaüstü bilgisayar, mobil cihaz ve 
sanal uç nokta güvenliğinin ağ boyunca tek bir 
arabirimden yönetilmesini destekler.
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Satın alma

Kaspersky Systems Management, Kaspersky Security 
Center'ın yönetilen bir bileşenidir ve aşağıdaki ürünlerde 
sunulmaktadır:

•	 Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced

•	 Kaspersky Total Security for Business

Kaspersky Systems Management ayrı bir hedeflenmiş 
çözüm olarak da satın alınabilir. Ayrıntılı bilgi ve fiyatlar için 
bayinize başvurun.


