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Kurumsal Veri Depolama
İçin Sağlam Güvenlik
Zararlı yazılımlar, bir kuruluşun içinde korkunç bir hızla yayılabilir. Sürekli gelişen tehdit ortamında yanlışlıkla depoya yerleştirilmiş virüslü tek bir dosya bile kurumsal ağdaki tüm düğümleri
anında risk altına sokabilir ve yalnızca güvenliği değil aynı zamanda iş faaliyetlerini de tehlikeye
atabilir.

Virüsler ve diğer zararlı yazılımlar, birçok BT kuruluşu için sürekli bir endişe
yaratmaktadır. Bu tehditler, modern ağların birlikte çalışabilmesinden
faydalanarak kuruluş içinde korkunç bir hızla yayılabilir. Ağ üzerindeki tüm
düğümlerin riske açık hale gelmesi için depoya yalnızca tek bir virüslü dosyanın
yerleştirilmesi yeterlidir. Hewlett Packard ve Kaspersky Lab, HPE 3PAR'ı Kaspersky
Security for Storage ile koruyarak bu sorunu ortadan kaldırır.
HPE 3PAR StoreServ Storage blok, dosya ve nesne erişimi için doğru birleşimi
desteklemenin yanı sıra yeni uygulama dağıtımlarını hızlandırmak için performans
ve esneklik sağlar. Ayrıca sunucu sanallaştırma, bulut, ITaaS ve yeni teknoloji
girişimlerini destekler. Yönetim konusunda daha az zaman harcamanızı sağlayan
bu depolama platformu, daha uygun bir maliyetle teknik açıdan gelişmiş özellikler
sunar. Aynı zamanda performans ve ölçeklenebilirlik gibi önemli özelliklerden
taviz verme gerekliliğini ortadan kaldırır. HPE 3PAR StoreServ Depolama
ile öngörülemeyen ve karışık iş yükleriyle ilgilenebilir, yapılandırılmamış ve
yapılandırılmış veri büyümelerini destekleyebilir ve tek kapasiteli bir depodan blok,
dosya ve nesne erişimi depolama ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
HPE 3PAR, entegre virüsten koruma işlevselliği sağlar. Bu işlevsellik, yöneticilerin
dosya veya dizin yollarının taramadan hariç tutulması veya dosyaların boyutlarına
göre taramadan hariç tutulması gibi davranışları Kurumsal Yönetici arayüzünden
yönetmesini sağlar. Bu işlem ayrıca Kaspersky Security for Storage konsolundan
da yapılabilir.
Kaspersky Security for Storage, performansı veya veri yönetimini etkilemeden
disk, flash bellek veya bulut gibi depolama alanları için koruma sağlar. HPE
3PAR için önemli güvenlik avantajları, artık kötü amaçlı yazılımlara karşı gerçek
zamanlı koruma, Kaspersky Security Network aracılığıyla bulut destekli güvenlik,
ölçeklenebilirlik ve hatalara karşı dayanıklılık gibi özellikler içerir. Kaspersky
Security Center ile merkezi yönetim, esnek tarama yapılandırması, optimizasyon
ve sistem kaynaklarının uyarlanabilir kullanımı; depolama çözümüyle sorunsuz
entegrasyon sağlar.
HPE 3PAR ve Kaspersky Security for Storage birlikte çalışarak kuruluş verilerini
zararlı yazılımların ve kötü amaçlı virüs kodlarının yayılmasına karşı korur.
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Kaspersky Security for Storage
çözümünün öne çıkan özellikleri
Hewlett Packard Enterprise Hakkında
HP, fikirleri değerlere dönüştürmek için
harcanan zamanı azaltarak müşterilerinin
teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olur.
Bu müşteriler de endüstrileri, pazarları ve
insanların hayatlarını dönüştürür.
HP müşterilerinin bazıları geleneksel BT
ortamlarını kullanmasına rağmen çoğu
güvenli, bulut destekli ve mobil dostu
bir altyapıya geçiş yapmaktadır. Birçok
müşteri ise her ikisinin birleşimini tercih
eder. Bu yolculukta nerede olurlarsa
olsunlar, HP müşterilerinin başarılı
olmasına yardımcı olacak teknolojiler ve
çözümler sunar.
HP StorageWorks NAS çözümleri
HPE 3PAR StoreServ Depolama, temel
depolama ihtiyaçlarını karşılamak için
tek bir ürün ailesi sunar. Bu ürün; hızlı
büyüme gerçekleştiren orta ölçekli
bir şirket, Hizmet Olarak BT (ITaaS)
yaklaşımını destekleyen büyük bir kuruluş
veya hibrit ya da özel bulut ortamı
oluşturan bir global hizmet sağlayıcısı
dahil olmak üzere her türlü müşteriye
uygundur.
HP StorageWorks NAS çözümleri,
kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın
hızlı dosya büyümesini kontrol ederken
maliyetleri azaltır ve veri yönetimini
kolaylaştırır. HP StorageWorks
NAS çözümleri, çok çeşitli müşteri
gereksinimlerini ve BT ortamlarını kapsar.

• Kötü amaçlı yazılımlara karşı proaktif koruma teknolojisi
Kaspersky Lab’in en yeni kötü amaçlı yazılımdan koruma motoru, sezgisel
analiz dahil olmak üzere gelişmiş teknikler kullanarak veri depolama alanları
için kötü amaçlı yazılımlara karşı üst düzey koruma sağlar.

• Depolamaya yönelik sağlam güvenlik çözümü
Dosya, her başlatıldığında veya değiştirildiğinde, otomatik olarak taranır.
Şüpheli nesneler, bir sonraki analiz aşamasına kadar işlenir veya silinip
karantina altına alınır.

• Şüpheli nesnelerin yedeklenmesi
Şüpheli bir nesne tespit edildiğinde karantinaya alınır. Nesne üzerinde herhangi
bir işlem yapılmadan önce nesnenin değiştirilmemiş bir kopyası yedek
depolama alanına yerleştirilir.

• Performans üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan güvenlik
Tarama ve yapılandırma süresini azaltır ve yük dengelemeyi destekler. Böylece
performansı optimize etmeye yardımcı olur. Yönetici, hangi dosya türlerinin
ve alanların taranması gerektiğini tanımlayarak tarama etkinliğinin derinliğini,
genişliğini ve süresini belirleyebilir ve kontrol edebilir. İstek üzerine tarama
sunucu faaliyetinin düşük olduğu dönemlere göre ayarlanabilir.

• Bulut destekli güvenlik
Kaspersky Security Network (KSN), siber güvenlikle ilgili dünya genelinde
milyonlarca gönüllü katılımcıdan gerçek zamanlı olarak gelen veri akışlarını
işlemekle görevli karmaşık ve dağıtılmış bir altyapıdır. KSN, doğrudan
Kaspersky Security for Storage çözümünüzle iletişim kurar. Bu sayede bilinen
ve bilinmeyen tehditleri ve sıfır gün açıklarını anında belirleyerek ve yanıt
vererek en yüksek koruma düzeyini sağlarken en düşük hatalı pozitif sonuç
oranını elde eder.

• Esnek raporlama
Raporlama, grafik raporlar olarak sunulabilir veya Microsoft® Windows®
ya da Kaspersky Security Center çözümünün olay günlükleri incelenerek
hazırlanabilir. Arama ve filtreleme araçları, büyük hacimli günlükler halindeki
verilere hızlı erişim sağlar.

• Kullanımı kolay, merkezi yönetim konsolu
Kaspersky Security for Storage, merkezi yönetim konsolu Kaspersky Security
Center ile birlikte temin edilir. Bu konsol, uzaktan kurulumu ve yapılandırmayı
desteklemenin yanı sıra günlük işlemlerin, güncellemelerin ve bildirimlerin
yönetimini kolaylaştırır.

• Güvenilir
Birlikte kusursuzca çalışabilmeleri için tasarlanan ve oluşturulan bileşenler
kullanılarak sade bir mimari aracılığıyla hatalara karşı olağanüstü dayanıklılık
sağlanır. Bu sayede kapatılmaya zorlandığında güvenilir ve sürekli çalışma
sağlamak için otomatik olarak yeniden başlatılan tutarlı ve dayanıklı bir çözüm
elde edilir.
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