
Hedefiniz 
ne olursa olsun, 
işletmeniz için 
kolay koruma

Her türlü cihazı koruyun
• Windows ve Mac iş istasyonları
• Windows dosya sunucuları
• iOS ve Android akıllı telefonlar ve 

tabletler
• Microsoft Office 365 iletişim ve iş 

birliğini güvenli hâle getirin
• Sinsi tehditlerle mücadele etmek için 

EDR özelliklerinden yararlanın

Şirket içi yüklerden 
kurtulun
• Barındırılan çözüm
• Bir web tarayıcısından yönetilir
• Her zaman cloud.kaspersky.com 

adresinden ulaşılabilir

Bulut avantajlarından 
faydalanın
• Daha hızlı koruma
• Sermaye yatırımı yok
• “Cuma günü yamalarına” son
• Kaynaklarınızı yeniden dağıtın
• Büyüdükçe ödeyin
• Dış kaynak kullanımına uygun

Daha fazla bilgi için: 
cloud.kaspersky.com

https://cloud.kaspersky.com/


Bulut tabanlı yaklaşımımız, kullanıcılarınızın her cihazda güvenli şekilde 
çalışabildiği ve çevrimiçi ortamda, ofiste veya evde, uzaktan bağlantılı ofislerde 
ve saha içinden güvenli şekilde iş birliği yapabildiği anlamına gelir. Bulut tabanlı 
konsolumuz ise güvenliğinizin her zaman ve her yerden yönetilebileceği 
anlamına gelir. 

Kaspersky Endpoint Security Cloud, Gölge BT Keşfi ve MS Office 365 
koruması ile güvenli bulut kullanımının benimsenmesini destekler. Kullanmaya 
başlamak hızlı ve kolaydır, bir sunucu kurulumu veya güvenlik ilkeleri 
yapılandırmasına gerek yoktur ve kullanıcılarınız çevrimiçi oldukları andan 
itibaren koruma altında olur. Kaspersky Endpoint Security Cloud ile daha fazla 
güvenliğe sahip olmanın yanı sıra BT güvenliğinizi yönetmek için daha az zaman 
harcayın ve diğer iş önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip olun. 

BT alanındaki tüm güvenlik ihtiyaçlarınız 
içintek bir güvenlik çözümü
Windows masaüstleri ve dosya sunucuları, Mac işletim sistemine sahip 
cihazlar, iOS ve Android mobil cihazları ve hatta Microsoft Office 365’i bile 
korumak için ihtiyacınız olan her şey.
Bir Kaspersky Endpoint Security Cloud hesabına kaydolmak ve donanım ile 
yazılım sağlamayla uğraşmak yerine uç nokta aracılarını uzaktan dağıtmak çok 
kolaydır. Güvenlik uzmanlarımız tarafından geliştirilen önceden tanımlanmış 
ilkelerin yanı sıra kolay müdahale ve genel anlamda zamandan tasarruf için 
otomatik tehdit önleme ve kötü amaçlı etkinlikleri geri alma özellikleriyle anında 
korumanın keyfini çıkarın. 

Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro YENİ lisansı, BT güvenliğiniz 
geliştikçe en yeni sinsi tehditleri ve azaltma teknikleriyle hızlanmanızı sağlamak 
için çevrimiçi siber güvenlik eğitimi içermektedir. 

Uç Nokta Algılama ve Müdahale
Tehdit görünürlüğü, basit araştırma araçları ve tehditleri tespit etmek, tam 
kapsamlarını ve kökenlerini ortaya çıkarmak ve bu tehditleri hızlı bir şekilde 
azaltmak için otomatik müdahale sağlayan, kurumsal düzeyde bir siber 
güvenlik aracı olan Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) 
ile korumanızı güçlendirin. İş gücünden tasarruf sağlayan ve kolay kullanıcı 
deneyimi, BT personelinin algılanan nesneler üzerinde ayrıntılı yok etme zinciri 
formatlı bilgilerle Temel Neden Analizi yapmasına olanak tanır. 

Temel Neden Analizi (Plus lisansı) ile başlayabilir ve IoC taraması ile ana 
bilgisayar izolasyonu gibi otomatik müdahale seçenekleri ekleyerek Kaspersky 
Endpoint Security Cloud Pro’ya geçiş yapabilirsiniz.

YENİ

Kullanıcı lisansı 
başına iki cihaz için mobil 
güvenlik ve yönetim

• Anti-virüs koruması; tehditlere, 
virüslere ve diğer kötü amaçlı 
uygulamalara karşı gerçek zamanlı 
koruma sağlar.

• Web koruması, kimlik avı ve kötü 
amaçlı web sitelerine erişimi 
engelleyerek web sitelerine olan 
erişimi denetler.

• Parola koruması, Face ID ve Touch 
ID özelliklerini destekleyen bir ekran 
kilidi açma parolası ile cihaz erişiminin 
güvenliğini sağlar.

• Uygulama ve özellik kontrolleri, 
kurumsal ilke uygulamalarının ve 
mobil cihaz özelliklerinin uygunsuz 
kullanımını kısıtlar.

• Hırsızlığa karşı koruma, kaybolan 
veya çalınan bir cihazdaki verilerin 
uzaktan yerini tespit etme, verileri 
kilitleme, alarm çalma veya verileri 
silmenizi sağlar.

• Denetlenen cihazlara yönelik zengin 
özellikler, işletmelerin iOS cihazları 
üzerinde daha fazla kontrole sahip 
olmalarını sağlar.

Kaspersky Endpoint Security Cloud, kuruluşunuzun tüm BT güvenliği ihtiyaçları için tek 
bir çözüm sunar. Kaspersky; fidye yazılımlar, dosyasız kötü amaçlı yazılımlar, sıfır gün 
saldırıları ve diğer büyümekte olan tehditleri engellerken işlerinizin sorunsuzca ilerlemesini 
sağlayın.

Sign up at
cloud.kaspersky.com

Add devices
to protect

Manage weekly for
15 mins (approx.)

Kaydolmak için:  
cloud.kaspersky.com

Korunacak 
cihazları ekleyin

Haftada yaklaşık
15 dk. yönetin

https://cloud.kaspersky.com/


1  Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus veya 
Pro lisansına Kaspersky Security for Microsoft 
Office 365 dâhildir

2  Beta testi sırasında Kaspersky Endpoint 
Security Cloud tarafından tespit edilen olayların 
anonim istatistiklerine göre. İstatistikler, Kaspersky 
müşterileri tarafından gönüllü olarak sağlanan 
kişisel olmayan meta verilerden oluşur.

Bulut Keşfi

Kurumsal ağdaki kontrolsüz bulut BT 
hizmetlerinin sayısını azaltın:

• Dosya paylaşımı
• Web e-postası
• Sosyal ağlar
• Mesajlaşma uygulamaları
• ve çok daha fazlası

Her yerde koruma sağlayın
Fiziksel ofislerinizin konumundan veya çalışanlarınızın işlerini yaparken nerede 
çalıştıklarından bağımsız olarak hepsini bulut tabanlı konsoldan koruyun. 
Çalıştıkları cihazlardan bağımsız olarak, coğrafi konumları farklı olan ofis, 
ev ve sahalarda bulunan çalışanların masalarında veya hareket hâlindeyken 
güvenliğini sağlayın. Uzaktan şifreleme sağlayarak bir cihaz kaybolduğunda 
veya çalındığında bile kurumsal verilerinizi güvende tutun. Çok çeşitli cihaz 
yönetimi özellikleri, göremediğiniz mobil cihazların güvende ve kontrolünüz 
altında olmaya devam etmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Bulutun kontrolünü elinize alın
Kullanıcılarınızın iş yerinde “Gölge BT” oluşturabilmelerini, anlık mesajlaşma 
uygulamalarında sohbet edebilmelerini, kişisel bulut diskleriyle dosya 
paylaşabilmelerini, kişisel hesaplarından e-posta gönderebilmelerini ve sosyal 
ağlarda vakit öldürmelerini sağlayabilirsiniz. Gölge BT’niz hakkında bilgi sahibi 
olun ve altyapınızın kontrolünü elinizde tutun, onaysız bulut hizmetlerini veya 
ağınızdaki belirli kullanıcıları kısıtlayın ve veri ihlallerinin önüne geçin. Bununla 
birlikte Microsoft Office 365’te güvenli iş birliği ve iletişim sağlayın; bütün 
önemli uygulamaların korunması, Kaspersky Endpoint Security Cloud’a dâhildir1. 

Uyumluluğu sağlamak için Microsoft 365 
bulut verilerini görüntüleyin
Buluttaki verilerinizde devamlı Veri Keşfi denetimi yaparak uyumluluk 
gerekliliklerini karşılamaya hazır olduğunuzdan emin olun. Kişisel Tanımlayıcı 
Bilgiler (PII) ile ödeme verilerine ilişkin gizli ve hassas bilgileri tespit etmek 
için önceden belirlenen şablonlardan faydalanın. Erişim düzeyi (herkese 
açık, şirket, özel gibi) ile desteklenen Teams, OneDrive ve SharePoint Online 
yoluyla paylaşımını ortaya çıkarın ve veri bütünlüğünü korumak ve uyumluluk 
hedeflerini karşılamak üzere gerekli düzeltmeleri uygulayın.

Gölge BT’yi keşfedin ve kontrol edin

160 — KOBİ’ler 
tarafından bulut 
depolama alanlarında 
tutulan hassas verileri 
içeren ortalama dosya 
sayısı

%15 — Bu dosyaların, veri sızıntısı riski 
oluşturacak düzeyde işletme dışında 
paylaşılma oranı.2

AVTEST
Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin
Korunması: Hassas Veri Keşfi testi.

Daha fazla 
bilgi edinin

https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Kaspersky_DLP_Test_August_2021_EN.pdf
https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Kaspersky_DLP_Test_August_2021_EN.pdf


Siber Tehdit Haberleri: securelist.com
BT Güvenlik Haberleri: business.kaspersky.com
KOBİ'ler için BT Güvenliği: kaspersky.com.tr/business 
Kurumlar için BT Güvenliği: kaspersky.com.tr/enterprise 

kaspersky.com.tr

2022 AO Kaspersky. Tescilli ticari markalar ve hizmet markaları, 
ilgili sahiplerine aittir.

Kaspersky 
Endpoint 
Security 

Cloud 

Kaspersky 
Endpoint 
Security 

Cloud Plus

Kaspersky 
Endpoint 
Security 

Cloud Pro

GÜVENLIK ÖZELLIĞI SETI
Dosya, Web ve 
E-posta Tehdidi 
Koruması

Güvenlik Duvarı

Ağ Saldırısı Engelleyici

Fidye Yazılımı 
ve Açıklardan 
Yararlanılmasını 
Önleme
Güvenlik Açığı 
Taraması

Bulut Keşfi

Mobil koruma

Uyarlanabilir 
Anormallik Kontrolü

BadUSB Koruması

YÖNETILEBILIRLIK ÖZELLIĞI SETI

Bulut engelleme

Veri Keşfi 
Microsoft Office 365 
Koruması

Web ve Cihaz Kontrolü

Şifreleme ve Yama 
Yönetimi

Uygulama Denetimi

Uzaktan Silme

ARAŞTIRMA VE MÜDAHALE ÖZELLİĞİ SETİ

Temel Neden Analizi*

EDR (IOC taraması, 
otomatik müdahale, 
tek tıkla izolasyon)

CITO eğitimi

Üç fiyatlandırma 
katmanından 
istediğinizi seçin

30 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümünüzü edinin: 
cloud.kaspersky.com

Kaspersky Endpoint Security Cloud ile devam etmeye 
karar verirseniz lisans için ödeme yapmanız yeterli; uç 
nokta yazılımını yeniden dağıtmanıza gerek yok.

YENİ

*  Temel Neden Analizi (eskiden EDR ön izlemesi 
olarak bilinirdi).  

http://www.securelist.com
http://business.kaspersky.com
http://www.kaspersky.com.tr/business
http://www.kaspersky.com.tr/enterprise
http://www.kaspersky.com.tr/
https://cloud.kaspersky.com/

