5651 Loglama Nedir ?
Çalışanlarına internet erişimi sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar kanun kapsamında toplu kullanım
sağlayıcı olarak değerlendirilir. Bu nedenle internete çıkış yapan herkes için, internet erişim kayıtlarını
ve iç IP kayıtlarını tutmak veya içerik engelleme yazılımları kullanmak gibi sorumluluklarını yerine
getirmekle yükümlüdür. SNC UTM cihazı ile tüm logları merkezi bir noktaya toplayabilir ve ip zaman
damgası programı ile saklanmasını ve gizliliğinin temin edilmesini sağlayabilirsiniz.

SNC UTM FIREWALL
Türkiye de İnternet erişimlerinizi düzenleyen 5651 kanuna göre loğlarının kayıt altına alarak ve
BTK’nın log imzalama programı ile zaman damgası ile korunan güvenlik duvarı sistemidir. Grup
filtreleme, Vekil Sunucu (Proxy), URL Filtreleme, VPN gibi özellikleri üzerinde barındıran farklı
ölçeklerde UTM çözümlerdir.
Günümüz dünyasında internet olmadan hiçbir iş yapılamaz duruma geldi. Bundan dolayı internet
üzerinden gelebilecek sanal saldırılara karşı güvenliğinizi öncelik vermeniz gerekmektedir.
Şirket içerisindeki çalışanlarınızın internet kullanımı işe yönelik olarak kısıtlayabilir, kişisel ve eğlence
amaçlı olarak internette vakit geçirmelerine önlemiş ve iş performansını önemli ölçüde arttırmış
olursunuz.
SNC UTM Güvenlik çözümleri sadece dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korumanın yanında,
kısıtlama olmaksızın Url filtreleme , kelime filtreleme , zaman bazlı kısıtlama yaparak internetinizi en
optimal olarak kullanmanızı sağlayacaktır.

Ürün Özellikleri
- *Türkçe Web ara yüzü.
- 5651 Kanununa uygun Zaman Damgası loglama,
- Kullanıcı ve Grup bazlı kısıtlamalar oluşturabilme,
- Nat olarak yapılandırılabilme,
- Url, Ftp içeriklerini kısıtlama
- Open VPN Server olarak yapılandırılabilme
- *Saldırı Tespit ve Engelleme sistemi sayesinde yüksek güvenlik sağlama
- Güncellenen kara liste ilesakıncalı web sitelerine erişimi engelleme,
- Proxy Sunucu olarak yapılandırılarak
- DHCP sunucu yapılandırabilme
- Manuel ya da otomatik NAT seçeneklerini yapılandırabilme
- IP MAC eşleştirmesi ile ip değişimlerine karşı kural ihlallerini engelleyebilme
- Zaman tanımlamaları ile otomatik değişen kurallar oluşturabilme
- Protokol bazında hedef veya kaynak IP adresine göre kural tanımlayabilme
- Kaynak IP ve hedef IP veya kaynak port ve hedef port’a göre farklı ağ geçitleri tanımlayabilme
- Durum bilgisi ile paket incelemesi yapabilme
- Dinamik yönlendirme desteği ve manuel yönlendirme tanımlayabilme (Statik ve Dinamik
yönlendirme)
- Port veya IP bazında bant genişliği tanımlayabilme

- Birden fazla ağ geçidini yönetebilme
- Yük aktarma (failover) veya Yük dengeleme (load balance) ile birden fazla ağ geçidini gruplayabilme
- IP ya da port grupları oluşturulabilme
- Protokole özel bant genişliği tanımlayabilme.
- Saldırı Tespit ve Engelleme sistemi sayesinde yüksek güvenlik sağlama.
- Arabirim Grupları oluşturup birden fazla arabirime kural tanımlayabilme.
- *IDS/IPS modülü ile saldırı tespiti yapılabilme.
- Transparan Vekil sunucu ile kullanıcılarda proxy tanımı yapmaksızın çalışabilme
- Yerel kimlik doğrulama ile kullanıcı adına göre izinler belirleyebilme
- IP bazında farklı ağ geçitlerine yönlendirme yapabilme.
- URL Filtreleme ile istenilen web sayfalarını engelleyebilme.
- Kullanıcı veya grup bazında URL Filtreleme kuralları oluşturabilme
- URL Filtreleme’de zaman tanımlaması yaparak istenilen saatler arasında filtreleme yapabilme
- Kategori bazlı URL filtreleme yapabilme
- Var olana kategorilere yenilerini ekleyebilme
- Adres yönlendirme ile istenilen web sayfalarını başka sayfalara yönlendirebilme
- Kullanıcı veya Grup bazında tüm trafiği engelleyip sadece belirli web sayfalarına izin verebilme
*Versiyonlara göre değişlikler gösterebilir.
Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.
YÖNSİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş bu kampanyadan haber vermeksizin değişiklik
yapabilir ve kaldırabilir.
Ürün Adı

Port Sayısı

Throughput

Kullanıcı Sayısı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için
geliştirilen ürün

4

1Gb

20-100

8

10Gb

100-500

2

2Gb

150

VM NIC

-

-

SNC KARABAŞ

SNC ÇANAKKALE
Kobi ve kurumsal işletmeler için
geliştirilen ürün
SNC HOTSPOT
Misafir ve açık alanlar için geliştirilmiş
bir ürün.
SNC VIRTUAL FIREWALL
Sanal sunucularınız üzerinde
çalışabilen firewall yazılımı.
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