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KASPERSKY SON NOKTA
GÜVENLİ Ğ İ ’Nİ
2012 YAZINDAN BU
YANA 5.000’DEN
FAZLA
BİLGİSAYARDA
KULLANDI

• 100 öğrenci
şirketine ev
sahipliği yapıyor

Bu karar Twente Üniversite’nin ICT danışma ve desteğinden sorumlu bir hizmet

• Merkezi Eschede, Hollanda’da
• Kaspersky Şirketler İçin
Son Nokta Güvenliği’ni
kullanıyor.

anti-virüs güvenliği ne kullanıcıların beklentilerini ne de ICTS’in beklentilerini

departmanı olan ICT hizmet merkezi (ICTS) tarafından
gerçekleştirilen ayrıntılı, altı aylık bir değerlendirmenin sonucunda verildi. Mevcut
karşılamadığı için bu değerlendirmenin yapılması gerekiyordu.
Kullanıcılar, halihazırda kullandıkları paketi uzun tarama süresi dolayısıyla göreli
olarak yavaş buluyordu. Dahası, her zaman güvenilir değildi. Yönetici özellikle
anti-virüs güvenliğinin karmaşıklığı ve güvenilirliği konusunda sıkıntı yaşıyordu.

Zorluk
Bir çok anti-virüs paketi değerlendirilip test edildi. ICTS, katı gereksinimlerini
Kaspersky Şirketler için Son Nokta Güvenliği’nin karşıladığı sonucuna vardı.
Paketin bilgisayar ünitelerindeki performansı göreli olarak daha hızlı ve
özellikle de hatasızdı. Dahası, hem yönetim, hem de gözlemleme işlevleri
daha verimli ve daha sağlamdı.

Twente Üniversitesi’nde yaklaşık 10.000 öğrenciye
yenilikçi ve ilham verici eğitim sunan 3.300 bilim
insanı ve profesyonel bulunuyor. En az 5.000
standart ve temel bilgisayarda şu anda yeni antivirüs çözümü kullanılıyor.
Ronald van‘t End, Twente Üniversitesi’nde WWAV Proje Yöneticisi

Kaspersky Şirketler İçin Son Nokta Güvenliği kullanıcılara standart anti-virüs
işlevlerinin yanı sıra son nokta kontrolü için çeşitli fırsatlar sunar.
“Paketin güçlü yönlerinden biri, pratikte çözümün son kullanıcılar için yarattığı
zahmeti en aza indirger küçük ayak izidir,” diyor Twente Üniversitesi’nin

GÜVENLİ
Hızlı ve hatasız, standart
anti virüs işlevlerinin yanı
sıra bir çok son nokta

WWAV Proje Yöneticisi Ronald van’t End.

kontrol işlevi. Öğrenciler ve

ICTS’nin derinlemesine değerlendirmesinin ardından, değerlendirme en iyi

üniversite çalışanları

çözümün bu olduğuna işaret ettiği için Twente Üniversitesi Kaspersky Lab ile
iletişime geçti. Kaspersky Lab daha sonra Twente Üniversitesi’nde bir gün
geçirerek Kaspersky Şirketler İçin Son Nokta Güvenliği’nin işleyişini anlattı ve

güvenlik yazılımının şu an
tüm bilgisayarlarda
çalıştığının neredeyse

daha ayrıntılı bilgi verdi. Twente Üniversitesi ayrıca Kaspersky Lab’ın destek

farkında bile değiller ve
becerileri ile yeteneklerini

hizmetlerine de sürekli erişim sahibidir.

geliştirmeye

Kaspersky Lab Çözümü
“Çeşitli sebepler dolayısıyla bu bizim için önemli bir anlaşma,” diyor Kaspersky
Lab’ın Nordik Yönetici Müdürü Martijn van Lom. “Eğitim, etkin olduğumuz
küresel ve dikey pazarlardan biri olarak görülse de, Twente Üniversitesi
Hollanda’da Kaspersky Şirketler İçin Son Nokta Güvenliği’ni kullanan ilk
üniversite oldu. Dahası, üniversite boyutları dolayısıyla ilginç bir müşteri ve
ayrıca bizim için çok iyi bir referans, özellikle de fiyat dışındaki etkenleri de
hesaba kattıkları için.

odaklanabiliyorlar.

DAHA
HIZLI
Bilgisayar ünitesi
performansı hızlı ve
hatasız ve hem yönetim
hem de gözlemleme
işlevleri
daha etkin ve
daha kararlı.

DENETİM
Son kullanıcıların
zahmetini en aza
indirgeyen küçük ayak izi.

utwente.nl/en/

10.000
Öğrenci

“Twente Üniversitesi mevcut anti-virüs paketlerinin alternatiflerini
derinlemesine değerlendirdi ve sonuçlara dayanarak bizimle iletişime geçme
kararını verdi. Bu ürün karmaşık olmasına rağmen, Twente Üniversitesi’ni
ürün hakkında bir gün içinde tamamen bilgilendirebildik. Daha sonra ürünün
kurulumunu kendileri gerçekleştirebildi. Kaspersky Şirketler için Son Nokta

5.000
Bilgisayar
ünitesi
korunuyor.

Güvenliği tamamen kurulmuş durumda.”
Twente Üniversitesi’nden Van’t End açıklıyor: “Twente Üniversitesi’nde
yaklaşık 10.000 öğrenciye yenilikçi ve ilham verici eğitim sunan 3.300 bilim
insanı ve profesyonel bulunuyor. Girişimcilik Twente Üniversitesi’nde önemli
bir rol oynar. Dolayısıyla kampüste yaklaşık 100 (öğrenci) şirketi bulunuyor.
UT bilgisayar ünitesi PC’leri gibi en az 5.000 standart ve temel bilgisayar
ünitesinde şu anda yeni anti-virüs çözümü kullanılıyor.”

En çok sınanmış, en çok
ödül almış Kaspersky Lab
Koruması

Kaspersky ürünleri ve hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için
hesap temsilcinizle iletişim kurun veya www.kaspersky.com
adresini ziyaret edin.
Kaspersky Lab Merkez
39A/3 Leningradskoe Shosse
Moskova, 125212
info@kaspersky.com
www.kaspersky.com

© 2015 AO Kaspersky Lab. Tüm hakları saklıdır. Kayıtlı ticari markalar ve hizmet markaları, ilgili sahiplerinin mülküdür
Mac ve Mac OS, Apple Inc.’in tescilli markalarıdır. Cisco, Cisco Systems Inc.’in ve/veya ABD’deki ya da bazı diğer
ülkelerdeki iş ortaklarının tescilli markasıdır. IBM, Lotus, Notes ve Domino, International Business Machines
Corporation’ın, dünya çapında bir çok yetki bölgesindeki tescilli markalarıdır. Linux, ABD ve diğer ülkelerde Linus
Torvalds’ın tescilli markasıdır. Microsoft, Windows, Windows Server ve Forefront, ABD ve diğer ülkelerde Microsoft
Corporation’ın tescilli markalarıdır.
Android™, Google, Inc.’in tescilli markasıdır. BlackBerry ticari markası Research In Motion Ltd.’nin bir tescilli
markasıdır ve ABD’de tescilli olup, diğer ülkelerde tescilli ya da tescil beklemede olabilir.

