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Akıllı Güvenlik,     
   Tamamen Sağlandı.
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Kuruluş: 1996

Merkezi:: Seattle, WA

4 operasyon merkezi
19 ülkede doğrudan varlık

520+ Çalışan 

80K+ Bin+ Müşteri

100+ Distribütör

9,000+ Aktif  
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2017   

Tehdit Korelasyonu tanıtıldı    

WatchGuard 20 yılı aşkın bir süredir Satıcı

en yeni siber güvenlik teknolojilerinin

geliştirilmesi ve kolay kullanılabilir, kolay

yönetilebilir bir çözüm olarak sunulmasına öncülük

etmektedir. Sektörde öncü network güvenliği, güvenli

Wi-Fi ve network bilgi ürünleri ve servisleri ile WatchGuard,

dünya çapındaki 80,000’den fazla müşterisinin siber güvenlik

alanında her gün ortaya çıkan yeni tehditlerle sürekli

değiştiği bir dünyada en önemli varlıklarını korumalarını

sağlamaktadır.

’16 ’17
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SİBER GÜVENLİĞİ ANLAMLANDIRMAK
Siber güvenlik karmaşık olabilir ve siber suçlularla mücadele için geliştirilen teknoloji de giderek daha komplike bir hal almaktadır.

Çözüm tüm bu teknolojileri bir araya getirmek ve özel güvenlik ekipleri olmayan küçük – orta ölçekli işletmelerin kullanması kolay

olan bir paket halinde bu teknolojileri sunma; hem şuan hem de gelecekte işletmenizin ihtiyaç duyacağı düzeyde güvenliği

sağlarken yönetimi kolaylaştıracak araç ve kaynakları sağlamaktır. WatchGuard bu misyonu üstlenmiştir. Yaptığımız her şeyin "özü en

akıllı güvenliği en basit yolla nasıl sağlarız" fikridir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNETİM
İşletmenizin tamamında güvenliği yönetmek 

hiç daha kolay olmamıştı. Güvenliğinizi hızlı ve 
kolay bir şekilde, seçimlerinize göre uygulamak, 

yapılandırmak ve sürdürmek için ezber bozan 
araçları kullanın.

AKILLI KORUMA 
Günümüzün evrimleşen çok sayıdaki tehditlerine 

karşı etkin koruma, bir arada akıllıca çalışan çoklu 
hizmetlere gereksinim duymaktadır. Otomatik 

ilkeler ile siber saldırıları önleyin, tespit edin 
ve anında karşılık verin.

İŞLEM YAPILABİLİR GÖRÜNÜRLÜLÜK
Bilişim altyapınızın sağlığını gözlemleyin ve raporlayın. 

İşlem yapılabilir görünürlük araçları bilinen sorunlara 
ilişkin düzeltici faaliyetler sunarken, tehditleri önceden 

tespit etmenize imkan tanır.

  Akıllı Güvenlik,
Tamamen 
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Günümüz işletme ekosistemi her biri siber güvenlikte kendi sorunlarını sergileyen çeşitli bilişim ortam ve durum 

yapıları aracılığıyla sağlanan internet erişimine dayalıdır. Fiziksel veya sanal altyapıları, networkü, uç noktaları veya 

Wi-Fi ortamlarını ister tek bir lokasyonda ister yaygın çoklu o�slerde koruyor olun, WatchGuard tüm işletmenizde 

güvenliği etkin şekilde yönetmenizi sağlar.
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Günümüz İşletmeleri
       İçin Üst Seviye Güvenlik
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Katmanlı Savunma
Savunmasız sistemleri tespit ve kötüye kullanma girişimlerini, gelişmiş 

kötü amaçlı yazılım (malware) gönderimini ve kişisel verilerinizin 
sızmasını durdurun. WatchGuard, katmanlı güvenlik ve hede�i saldırıları 

durduran akıllı önleme, tespit ve müdahale savunmaları kullanarak her 
aşamada Siber Ölüm Zincirini® kırar. 

Login

Password

ZAYIFLATMA/ KÖTÜYE KULLANIM

KOMUT VE KONTROL

HEDEFLER/SIZMA

Saldırı verileri network
perimetresi üzerinden gönderilir

Saldırı verileri sisteme yüklenir ve

YANAL HAREKET/DÖNME

perimetresinin ardına geçer
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Sınıfının En İyisi         
Güvenlik Hizmetleri

DIMENSION COMMAND
Dimension networkünüzdeki tüm  
kullanıclardan toplanan verileri işlem 
yapılabilir network ve tehdit bilgisine  
çevirmektedir. Dimension Command bu 
tehditleri anında azaltmak için tek  
birmerkezi konsoldan harekete geçme 
gücü vermektedir.

WatchGuard geleneksel IPS, GAV, uygulama denetimi, spam 
engelleme ve web �ltrelemeden gelişmiş kötü amaçlı yazılım, 

�dye yazılım (ransomware) ve kritik veri kaybına karşı 
koruma için daha gelişmiş hizmetlere kadar piyasadaki 

en kapsamlı network güvenlik hizmetleri portföyünü 
sunmaktadır. WatchGuard aynı zamanda network 

görünürlüğü ve yönetim hizmetleri için tam bir paket 
de sunmaktadır.

Temel Güvenlik Hizmetleri

Gelişmiş Güvenlik Hizmetleri

SALDIRI 
ÖNLEME 
SİSTEMİ (IPS)
IPS; casus yazılım (spyware), 
SQL saldırısı, çapraz site betik 
çalıştırma ve arabellek aşımı 
dahil network tehditlerine 
karşı gerçek zamanlı koruma 
sağlamak için ana  
protokollerdeki tra�ği  
taramada sürekli güncellenen 
imzalar kullanır. AĞ GEÇİDİ ANTİVİRÜS (GAV)

Bilinen virüslerin yeni türleri de dahil bilinen 
casus yazılım, virüs, trojan, solucan, sahte 
yazılım ve karma tehditleri belirlemek ve  
engellemek için sürekli güncellenen 
imzalarımızı kullanmaktadır. Aynı  
zamandasezgisel analiz, tanınmayan virüslerin  
geçmemesini sağlamak için şüpheli veri

  
     

       
      

     
     

    

ETKİN İTİBAR 
SAVUNMASI 
SİSTEMİ (RED)
Web işleme yükünü önemli 
ölçüde iyileştirirken, web 
kullanıcılarını kötü amaçlı 
sitelerden ve botnetlerden 
koruyan güçlü, bulut tabanlı 
bir itibar tarama hizmetidir.

SPAM ENGELLEYİCİ 
Tehditlerden korunmak için 
gerçek zamanlı spam tespiti. 
Spam Engelleyicimiz o kadar 
hızlı ve etkilidir ki günde 4 
milyar mesaja kadar  inceleme 
yapabilmektedir.

UYGULAMA DENETİMİ 
Kullanıcının departmanı, iş/ 
görevi ve günün saatine dayalı 
olarak seçime bağlı şekilde 
uygulamalara erişime izin verir, 
erişimi engeller veya kısıtlar ve 
gerçek zamanlı olarak  
networkünüzde kimin neye 

  

NETWORK DISCOVERY 
Firebox cihazları için, 
networkünüzdeki tüm 
düğümlerin nerede risk altında 
olduğunuzu kolayca 
görebileceğiniz bir görsel 
haritasını oluşturan  abonelik 
tabanlı bir hizmettir.

VERİ KAYBI ÖNLEME (DLP)
Bu hizmet, networkten çıkmayı 
deneyen kritik verileri tespit etmek 
için metin ve yaygın dosya türlerini 
tarayarak kazara veya kasıtlı veri 
kaybını engellemektedir.

TEHDİT ALGILAMA VE MÜDAHALE 
Kötü amaçlı yazılım saldırılarını durdurmak 
adına anlık eylemi belirleme,  
önceliklendirme ve kullanmak için network 
ve uç nokta güvenlik faaliyetlerini kurum 
düzeyinde tehdit bilgisi ile ilişkilendirir. Var 
olan güvenlik modelinizi önceki  
korumanıza korelasyon, tespit ve  
müdahale ekleyip geliştirerek 

APT ENGELLEYİCİ – GELİŞMİŞ KÖTÜ 
AMAÇLI YAZILIM KORUMASI
APT Engelleyici; �dye yazılım, sıfır gün 
tehditleri ve diğer gelişmiş kötü amaçlı 
yazılımlar dahil en karmaşık saldırıları 
belirlemek ve durdurmak için ödüllü yeni 
nesil bir sandbox kullanmaktadır.
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Bağlantıları Görün, 
   Bilinçli Kararlar Alın

ÇOK SAYIDA  ANIND  
Bilişim altya  her yerinde neler olup bittiğini göremediğinizde önemli bir güvenlik riski oluşturan kör noktalarla 
  karşı karşıya kalırsınız. WatchGuard    ürüne 100’ün üzerinde tablo ve raporla büyük resmi görmenizi sağlayan ve 

aynı zamanda günlük seviyesinde en küçük detaylara kadar inme imkanı sunan birinci sınıf görüntüleme hizmetleri 

entegre ederek size networkünüzde tam bir görünürlük sunar.

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYİ KULLANIN
Güvenlik politikalarının etkinliğinden emin olurken, olası güvenlik açıkları ve network verimliliği sorunlarının 
proaktif görüntülenmesi yoluyla riskleri azaltın. Gerçek zamanlı verileri kullanımı kolay görsellerle sunan 
interaktif tablolar kullanarak, daha geniş detaylar gösterecek şekilde verileri �ltreleyebilme ve yerleştirebilme 
becerisi ile sorunlu alanları hızlıca belirleyebilir, networkünüz boyunca tra�ğin nasıl aktığını, hangi uygulama 
ve kullanıcıların en çok bant genişliği kullandığını ve daha fazlasını görebilirsiniz.

KAPSAMLI RAPORLAR OLUŞTURUN
 kullanımı, uyum gösterimi, network ve web trafiği, güvenlik hizmetleri, bağlantı ve kullanıcı

  analizleri ve aygıt istatistikleri ile ilgili hem özet hem detaylı bilgi sunan çok çeşitli raporlara 

erişin. Raporlara istenilen zamanda ulaşabilir ve raporlar hem önleyici hem düzeltici 
faaliyetler için otomatik olarak oluşturulacak şekilde ayarlanabilmektedir.

Korelasyonun Gücü

WatchGuard Dimension



9

Nokta Sensörlerindeki tehdit faaliyetleri ve kurum düzeyindeki 

tehdit bilgisi ile ilişkilendirir. Tehdit verilerinin kapsamlı analizi 

yoluyla size bir tehdit skoru ve önem sıralaması sunulur. 

Bu sahip olunan teknoloji yalnızca network ve uç noktadaki 

tehditlere ilişkin görünürlüğü artırarak tespit zamanını 

azaltmakla kalmayıp aynı zamanda  size  ve etkin şekilde 

müdahale etme gücü  vermektedir. İyileştirme için gereken 

zamanı azaltır ve işletmenizi güvende tutmak için gereken 

zaman ve kaynakları azaltırken  yatırımınıza ölçülebilir getiriler 

sağlar.

9

Korelasyonun Gücü

HERŞEYİ BİR ARAYA GETİRİN 
Kullandığınız güvenlik çözümleri ne olursa olsun, eğer tüm 

verileri  eriğe çevirmiyorsanız  kurumunuz hala risk altında 

olabilir. Korelasyon bu güvenlik bileşenlerinin ürettiği tüm 

bilgiyi alır, noktaları birleştirir ve onları anlamlandırır. Hem uç 

noktalara  hem networkünüze bir arada kapsamlı bir bakış  

hangi tehditlerin en önemli olduğuna dair daha iyi bir anlayış 

sağlar. 

WatchGuard’ın ThreatSync ürünü  güvenlik farkındalığını  

networkten uç noktaya kadar müdahaleyi iyileştiren bir bulut 

tabanlı korelasyon ve tehdit-derecelendirme motorudur. 

ThreatSync network eylem verilerini WatchGuard’ın güvenlik 

hizmetlerinden toplar ve bu verileri WatchGuard’ın Sunucu Uç 

Kapsamlı bir tehdit skoru
anında, güvenli

müdahaleyi mümkün kılar

Hem Firebox hem de Sunucu
Sensörlerinden verilerin
toplanması ve analizi ile
genel riskinizi daha iyi görün Ek bilgi kullanılan herhangi bir

imza veya tehdit beslemesine
ilişkin çok daha fazla detay sunar  

İlkeler aracılığıyla, vakalar kapsamlı tehdit
skorlarına göre otomatik olarak iyileştirilebilir.

Herhangi bir ilke kapsamında olmayan tehditler
de tek-tık eylemlerle kaldırılabilir.

WatchGuard Tehdit Algılama ve Müdahale
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Tek Platform,
Tam Güvenlik

YÖNETİMİ KOLAY VE MALİYET ETKİN BİR ÇÖZÜM
WatchGuard’ın tüm güvenlik hizmetleri hem �ziksel hem sanal örnekler olarak mevcut olan yönetmesi kolay ve maliyet etkin 
bir Firebox® cihazı içerisinde entegre bir çözüm olarak sunulur. WatchGuard ile asla güvenlik ve performans arasında bir 
tercih yapmak zorunda kalmazsınız. Her bir Firebox cihazı sizi hızla değişen tehdit alanının ötesinde tutmak için bir yönetim 
ve görünürlük araçları paketi yanı sıra tüm güvenlik hizmetleri portföyünü sunmaya hazırdır. Yeni teknolojiler kullanıma 

sunuldukça en yeni hizmetleri dahil edebilmeniz için Firmware yapınızı kolaylıkla güncelleştiriyor ve geliştiriyoruz.

SATIN ALMASI DAHA KOLAY 
Tek platform, tek paket, tam güvenlik. Güvenlik platformumuz
korelasyon ve sektörde öncü performans bilgisi ile güçlü bir
network, Wi-Fi ve uç nokta güvenlik hizmetleri paketi
sunmaktadır.

KULLANMASI DAHA KOLAY  
Bulut tabanlı bir kullanım ve yapılandırma aracı kullanarak
dağıtık yapıdaki bir kurumda minimum yerinde destek ile
birden çok Firebox cihazını uzaktan kullanın ve yapılandırın.

YÖNETMESİ DAHA KOLAY
Yapılandırma değişikliklerini gerçek zamanlı veya planlanan bir
görev olarak uygularken, etkinliği en yüksek noktaya çıkartıp
network yönetimini düzene sokarak bir veya yüzlerce Firebox
cihazını tek, kullanımı kolay bir konsoldan yönetin.
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Özellikler & Hizmetler TOTAL SECURITY
SUITE

Basic Security
Suite

Stateful Firewall  
Mobile VPN  
Branch O�ce VPN  
Application Proxies  
Intrusion Prevention Service (IPS)  
App Control  
WebBlocker  
spamBlocker  
Gateway AntiVirus  
Reputation Enabled Defense (RED)  
Network Discovery  
APT Blocker 
Data Loss Protection (DLP) 
Dimension Command 
Threat Detection & Response 
Support Gold (24x7) Standard (24x7)

İhtiyaçlarınız
İçin Bir Araya
Getirildi
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Eski kablosuz çözümümüz bizi pek çok soruna maruz bıraktı.

WatchGuard’a geçiş karanlıktan aydınlığa geçiş gibiydi. Kolay

Kullanılabilir Bulut platformu bizi yerimizden kaldırdı ve birkaç

saat içinde işler hale geldi.

~Hunter Hughes, Bilişim Direktörü, The Museum of Flight“

SADECE Wİ-Fİ’DAN ÇOK DAHA ÖTESİ
Çalışan üretkenliğini, müşteri ziyaretlerini ve genel tatmini 
artırdığından dolayıher sektördeki işletmeler çalışanları 
ve müşterileri için kablosuz internet erişimine ihtiyaç 
duymaktadır. Wi-Fi işletmenizin başarısı için çok önemli olsa 
da, bağlanabilirliğin ötesinde sağlıklı ve güvenilir kablosuz 
erişim sunmak önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilir.

 Bir Wi-Fi çözümü seçerken, kurumsal-düzeyde Wi-Fi eklenen 
masra�arla yüksek maliyetli olurken, tüketici-düzeyinde 
Wi-Fi genelde günümüz işletmelerinin gereksinim duyduğu 
performans, güvenlik veya ölçeklenebilirliği sağlamada 
başarısız olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bu 
ikisinin ortası bir yol aramaktadır. WatchGuard ilk kullanım 
ve kon�gürasyondan daha sonraki yönetim, görüntüleme 
ve raporlamaya, Wi-Fi ortamlarınızın güvenliğini kurumsal 
düzeye yükselten ve ayrıca işletmenize bağlantı, analiz ve 
işlem yapılabilir sezgi sağlayan bir dizi bulut kontrollü erişim 
noktası sunmaktadır.

TÜMLEŞİK WIPS GÜVENLİĞİ
WatchGuard’ın bulut kontrollü erişim noktalarında Wi-Fi 
ortamlarınızın tamamında korunduğunuzdan emin olmanıza 
yardımcı olmak için tümleşik Kablosuz Saldırı Önleme 
Sistemi (WIPS) vardır. Patentli Marker Packet teknolojisini 
kullanarak WatchGuard WIPS sıfıra yakın yanlış poziti�er ile 
hava sahanızı yetkisiz cihazlardan, sahte uygulamalardan ve 
kötü amaçlı saldırılardan sürekli olarak korur. Piyasadaki diğer 
WIPS ürünlerinde eksik olan bu gelişmiş tespit ve müdahale 
teknolojisi güvenlikten ödün vermeksizin kullanıcılarınızın 
talep ettiği yüksek performanslı kablosuz bağlanabilirliği 
sunmanızı mümkün kılar.

Daha da iyi bir koruma için Wi-Fi ortamlarınızda uygulama 
denetimi, web �ltreleme, sıfır gün kötü amaçlı yazılım 
koruması gibi sınıfının en iyisi güvenlik hizmetlerini 
genişletmek adına WatchGuard Firebox ile bizim erişim 
noktalarımızı kullanın.

Güvenli
Bulut Wi-Fi
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GÜÇLÜ BAĞLANTI ARAÇLARI
WatchGuard’ın bulut kontrollü erişim noktaları konu 
olunca, yüksek performanslı güvenli Wi-Fi sağlamak buz 
dağının sadece görünen yüzüdür. Aynı zamanda ürün 
ve hizmetlerinizi satmanın yenilikçi yollarına olanak 
sağlayan güçlü bağlantı araçları da sunmaktadırlar. Kolay 
Kullanılabilir bir WYSIWYG editörü kullanarak hızlı bir şekilde 
müşteriler için hede�enen promosyonlar, çekici videolar, 
anketler, hüküm ve koşullar ve çok daha fazlasını içeren 
kişiselleştirilmiş giriş sayfaları oluşturabilirsiniz.

LOKASYON TEMELLİ ANALİZLER VE 
KULLANICI BİLGİLERİ
Bilinçli ticari kararlar almanıza yardımcı olacak müşteri 
bilgilerini elde edin. Kullanımı kolay tablolar kullanarak, 
ziyaret eden müşteri sayısı, durma süresi, geri dönüş oranı 
ve yeni – tekrar eden müşterilerle ilgili hem gerçek zamanlı 
hem de geçmişe dönük ölçümler edinin ve sosyal medya 
aracılığıyla kimlik doğrulama kullanarak önemli miktarda 
demogra�k bilgi elde edin.
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    Müşterilerimiz
Neler Söylüyor?

WatchGuard’ı seçtik çünkü tesislerimizin tümünde  
ihtiyaç duyduğumuz tüm özellikleri pahalıya  
mal olmaksızın sunabilecek piyasadaki tek ürün bu.
~ Neil MacGregor, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Warren Evans“

““Kullanıcılarımızı gelen olası tehditlerdeki artıştan koruyarak, web güvenliğimizi WatchGuard İtibar 
Koruma �ltresi, Uygulama Denetimi ve Web Engelleyici kullanarak iyileştirdik. Ayrıca giderek “önemli 

hale gelen laptoplar ve akıllı telefonlar için daha iyi ve yaygın desteğe sahibiz. Uzun yıllardır bir 
WatchGuard kullanıcısı olarak, değiştirmek için hiçbir neden göremiyorum. Sahip olduğumuz cihaz 

ihtiyaç duyduğumuz her şeyi ve daha fazlasını yapıyorken neden başka bir cihaza geçelim ki?”

~ Gary Lovelock,Bilişim Müdürü, Marshall Ampli�cation

“
“

“Markamız işimizde çok önemli bu nedenle prestijli itibarımızı koruduğumuzdan emin olmamız esastır. Güvenli bir 
networkümüz olduğundan emin olmak ve dijital varlıklarımızı ve veri tabanlarımızı korumak birincil öneme 

sahip… WatchGuard kesinlikle beklentilerimizi aştı. Sundukları hizmet bakımından harika güvenlik 
duvarları olmanın yanı sıra donanım yazılımının (�rmware) yeni sürümleri ile iyileştirmeler gelmeye 

devam ediyor. Çok zengin özelliklere sahip ve diğer satıcıların ürünlerine eklediklerini sanmadığım 
Sistem Yöneticisi ve Dimension gibi değer katan bileşenleri var. WatchGuard’ı kesinlikle başkalarına 

öneririm.” 
~ Richard Isted, Bilişim Müdürü, The Ritz London

“Sınırlı bütçe ve sınırlı personel ile etkinlik sağlamada yapabileceklerimiz açısından çok fazla 
seçeneğimiz yoktu. WatchGuard bunu değiştirmede önemli bir rol oynadı… Ürünlerden 

memnunuz, aldığımız destekten dolayı çok mutluyuz ve WatchGuard ürünleri ile güvenlik 
anlamında çözemediğimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadık.”

~ Hunter Hughes, Bilişim Direktörü, Museum of Flight
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Registered
Reseller 

Silver
Partner

Gold
Partner

Platinum
Partner

Technically
Certi�ed  

ONE POWERFUL PARTNERSHIP

* WatchGuardONE Channel Partner (with three tiers – gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Distribution Partner (no tiering)

* WatchGuardONE MSSP Partner (with three tiers — gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Certi�ed Training Partner (with three tiers – gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Alliance Partner (with three tiers – gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Technology Partner (this name is still up for debate) (no tiering)

WatchGuardONE Certi�ed Training Partner 
(with three tiers – gold, silver, and platinum)

WatchGuardONE Channel Partner 

(with three tiers – gold, silver, and platinum)

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

C H A N N E L  P A R T N E R

C H A N N E L  P A R T N E R

C H A N N E L  P A R T N E R

WatchGuardONE MSSP Partner 
(with three tiers — gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Distribution Partner (no tiering)

* WatchGuardONE Alliance Partner 

(with three tiers – gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Technology Partner (this 

name is still up for debate) (no tiering)
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Genel Merkez 
Birleşik Devletler 
Tel: +1.206.613.6600
Email: sales@watchguard.com

Avrupa Merkezi  
Hollanda
Tel: +31(0)70.711.20.85
Email: sales-benelux@watchguard.com

Asya-Pasifik & Güney Doğu Asya 
Merkezi Singapur
Tel: +65.6536.7717
Email: inquiry.sea@watchguard.com

İŞLETMENİZİ KORUYUN • VARLIKLARINIZI KORUYUN • ÇALIŞANLARINIZI KORUYUN 
Siber güvenlik daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hal alıyor. Dünya genelinde siber saldırılar giderek daha da 

yaygınlaşıyor. Küçük  orta ölçekli işletmeler de ticari işlemleri ve sürdürülebilirliklerini ciddi oranda etkileyen bu 

saldırılara maruz kalmaya devam ediyor . WatchGuard, kötü amaçlı yazılımların en gelişmiş türlerine karşı ihtiyaç 

duyduğunuz katmanlı korumayı sağlayıp  kullanımı kolay bir şekilde size sunmak için hazır. Büyük işletmelerle aynı 

tehditlere maruz kalıyorsunuz, neden aynı güvenlik seviyesine sahip olmay sınız?

WatchGuard Türkiye
Tel: 0850 441 4 733 (RED)
E-posta: turkey@watchguard.com
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Adres:              
Telefon:      Fax:     
E-mail: 

www.artinsystems.com




