
Bilgi, güvenliğin ilk adımıdır. 

Safetica Auditor, şirketinizde olan biten herşeyin kusursuz bir 
raporunu sunar. Sizi verimsiz çalışanlar ve olası veri sızıntıları 
hakkında çok geç olmadan bilgilendirir. Hassas verileri korur, 
şirket kaynaklarının israf edilmesini önler ve İK masraflarını 
azaltır.
Safetica Auditor, potansiyel riskleri etkin şekilde tespit ederek 
sizi uyarır. Faaliyete geçer geçmez şirketinizi korumaya başlar.

SAFETICA AUDITOR 



NEDEN SAFETICA AUDITOR?

Sorun
Çalışanların bilgisayar kullanımını doğru şekilde kontrol 
etmek zordur. Çalışanlar kasıtlı olarak ya da farkında 
olmadan şirket bilgisayarlarını kötü amaçla 
kullanabilirler. Bu, işyerindeyken kişisel işlerle ilgilenmek 
ya da daha ciddi bir sorun olabilir. En kötü senaryoda, 
şirket bilgilerini firma dışına taşıyarak rakiplere satabilir 
veya kendilerine yeni bir iş kurabilirler. 

Çözüm
Safetica Auditor çalışanlarınızın ne kadar verimli 
olduğunu ve hangi verileri şirket dışına çıkarmaya 
çalıştıklarını gösterir. Safetica Auditor'ın kurulumu 
oldukça basittir. Anında koruma ve eşsiz bir analiz 
sunar. Güvenlik gereksinimleriniz arttıkça daha çok 
ihtiyaç duyulan bir çözümdür; bu yüzden zaman 
kazanmanızı ve diğer kaynaklardan tasarruf etmenizi 
sağlar. 

SAFETICA AUDITOR'DAN FAYDALANMANIN 9 YOLU
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SAFETICA AUDITOR ANA ÖZELLİKLER
• Şirketinizin durumu ile ilgili düzenli bilgiler, tek tıkla detaylara

erişim

• E-postanıza gelen düzenli raporlar ve anlık uyarılar

• Şirketinizin çıkarları ve çalışanlarınızın gizliliği için
ölçeklenebilir güvenlik seçenekleri

• Çalışanların tüm dosya işlemlerini görüntüleyerek veri
sızıntısı önleme

• Aktif uygulama kullanım raporları

• Loglar veritabanında, yalnızca yetkililerin görebileceği
şekilde, güvenle saklanır

SAFETICA NASIL ÇALIŞIR?
Safetica Auditor, çalışanlarınızın uç noktadaki bilgilerini toplayarak sunucuda saklar. Yöneticiler konsol üzerinden verilere istedikleri zaman 
erişebilirler. Safetica Auditor ayrıca şirket ağı dışındaki dizüstü bilgisayarları da denetler. Detaylı yetkilendirme seçenekleriyle, toplanan 
verinin yalnızca yetkili yöneticiler tarafından görüldüğünden emin olabilirsiniz. 

yüklenmiş bilgisayar
Safetica client  Veri koruma politikası & 

Güncel engelleme kuralları
 Sunucu
& Veritabanı

Raporlanan aktivite

Verimlilik

BT kaynak kullanımı

Veri akışına genel bakış



UÇ NOKTA OLAY KAPSAMI
Safetica Auditor ile hangi faaliyetleri ve kullanıcıları 

görüntüleyeceğinizi seçebilirsiniz.

• Bulut tabanlı diskler ve Office 365 de dahil olmak üzere tüm
dosya işlemleri

• Uygulamalar (mesai saatleri içerisinde geçirilen aktif süre)
• Web siteleri (mesai saatleri içerisinde geçirilen aktif süre)
• E-postalar (ekli dosya bilgileri)
• Yazıcılar (doküman bilgileriyle birlikte sanal ve ağ üzerindeki yazıcılar)
• Harici cihaz ve sürücüler
• Uç nokta faaliyet bilgisi(aktivite, açık kaldığı süre)
• Ağ kullanımı (tüm uygulamalarla ilgili ayrıntılar)
• Uzun dönem trendler, kısa dönem aktivite değişimleri

TEKNİK DESTEK
Profesyonel destek ekibimiz isteklerinize yanıt vermeye ve veri güvenliği 
sorunlarınızı çözmeye hazır. Müşterileri yalnızca e-postayla veya telefonla iletişim 
kurarak sınırlandırmadan, hızlı bir şekilde çalışmak için çeşitli iletişim ve uzaktan 
yardım araçları kullanırız.

SAFETICA HAKKINDA
Safetica, şirket içi BT güvenliği konusundaki lider firmalardan biridir. İnsan faktörü 
başta olmak üzere, ortak bir kökene dayanan güvenlik tehditlerini kapsarız. İnsan 
hatalarından kaynaklanan riskleri (kazara veya kötü amaçlı) azaltarak, şirketlerin 
önemli ticari faaliyetlerine daha iyi odaklanabileceğine inanıyoruz.

Safetica iş ortağı ağı, önde gelen AV distribütörleri ve deneyimli sistem 
entegratörleri üzerine inşa edilmiştir. Safetica ürünleri ve desteği, şu anda 5 kıtada 
50'den fazla ülkede mevcuttur.
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REFERANSLAR

TEKNİK 
GEREKSİNİMLER 
Safetica Client
• 2,4 GHz çift çekirdekli işlemci

• 2 GB RAM bellek

• 10 GB boş disk alanı

• İstemci üzerinde kurulum

• MS Windows 7 ve üstü,
32-bit ve 64-bit

Safetica server

• 2 GHz çift çekirdekli işlemci
(dörtlü çekirdeği öneririz)

• 4 GB RAM bellek

• 20 GB boş disk alanı
• Uygulama sunucusunda veya

özel bir sunucuda kurulum
(sanallaştırma mümkündür)

• Active Directory Desteği

• MS Windows Server 2008 R2
ve üstü, 32-bit ve 64-bit

• MS SQL 2008 R2 veya üstü
bir sunucu ile bağlantı
gerektirir

• MS SQL ile kullanırken, en
azından dört çekirdekli bir
işlemci, 8 GB RAM ve 100 GB
boş disk alanı öneriyoruz

MS SQL  
(sunucu için veritabanı)

• MS SQL sürümü için
gereksinimler

• Paylaşılan veya özel bir sunucu,
en az 100 GB boş disk alanı
öneriyoruz

• MS SQL 2008 R2 ve üstü, MS
SQL 2012 Express ve üstü
(ücretsiz sürüm)

• MS SQL 2012 Express
kurulumun isteğe bağlı bir
parçasıdır




