
KUANTUM PI
GÜVENLİĞİN KOLAY VE 
EKONOMİK  YOLU! 



Kuantum P�
Günümüzde �nternete bağlı c�hazların sayısının
artması ve teknoloj� kullanımının üst sev�yelere
gelmes�yle b�rl�kte doğrudan son kullanıcıya h�tap
edeb�lecek, s�ber güvenl�k teknoloj�ler�n�n önem� 
 artmıştır.

Kuantum P� bu �ht�yaçlardan doğan
gereks�n�mler� karşılamak adına S�ber Güvenl�k
Yasa Tasarısı ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n
Koruması Kanunu gereğ�nce Küçük ve Orta
Ölçekl� tüm �şletmeler�n s�ber güvenl�k açıklarının
ve  saldırılarının engellenmes� �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r.

SİBER 

SALDIRILARDAN 

KORUNMAK
ARTIK ÇOK 

DAHA KOLAY !
 



KOLAYCA 

YÖNETİN!

Kuantum P�’n�n sah�p olduğu 
tekn�k ter�mlerden arındırılmış 
Türkçe arayüzü, masaüstü ve 
mob�l uygulama �le herhang� 
b�r uzmana �ht�yaç olmadan  

kolaylıkla yönet�leb�lmekted�r! 
 

GÜVENDE 

KALIN!

Kuantum P�, 6698 sayılı K�ş�sel 
Ver�ler�n Korunması Kanunu 

gereğ�nce küçük ve orta 
ölçekl� tüm �şletmeler�n s�ber 

güvenl�k açıklarına çözüm 
bularak s�ber saldırıların 

engellenmes�n� sağlamaktadır.
 

MALİYETİ
AZALTIN!

Yıllık l�sanslama bedel� 
olmayan Kuantum P�, düşük 

m�ktarda b�r güncelleme 
bedel� �le s�stem�n�z� koruma 

altında tutmanıza olanak tanır. 
 
 



Kuantum Pi 
Güncelleme 
sistemi üzerinden 
kural ekleme ve 
yenileme hizmeti 
sunuyor !

BİLİYOR MUSUNUZ ? TEK BİR TIK 
İLE 

GÜVENDE !



MOBİL VE MASAÜSTÜ 
UYGULAMA

TAK ÇALIŞTIR

Kuantum P� kurulum
konf�gürasyonu 

gerekt�rmed�ğ� �ç�n uzman ve 
h�zmet alımı mal�yet� ortadan 

kaldırılmaktadır.

3 PATENT

Buluş Patent�,
 Faydalı Model  Patent�,
Tasarım Tesc�l Patent�

olmak üzere üç adet patent �le 
tesc�llenm�şt�r.

Kuantum P�, tekn�k ter�mlerden 
arındırılmış tamamen Türkçe 

arayüzü �le güvenl�k duvarı 
kurallarını mob�l ve masaüstü 

uygulaması üzer�nden kolaylıkla 
yönetmeye olanak tanımaktadır.

TÜRKİYEDE İLK VE TEK PATENTLİ ÜRÜN KUANTUM PI !



Man �n the m�ddle saldırısı ağda, �k� bağlantı arasındak� �let�ş�m�n d�nlenmes� �le çeş�tl� ver�ler�n ele
geç�r�lmes� veya �let�ş�m� d�nlemekle kalmayıp her türlü değ�ş�kl�ğ�n yapılmasını da kapsayan b�r saldırı
yöntem�d�r. Kuantum P�, c�haz yönet�m� modülü sayes�nde �zn� olmayan k�ş�ler�n ağınıza er�şmes�n�
engellemekted�r.  

MAN-IN-THE-MIDDLE SALDIRILARINA SON !



KUANTUM P�, 6698 SAYILI KİŞİSEL 
VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN 
TEKNİK TEDBİRLERİ İÇERİSİNDE 
BARINDIRMAKTADIR!



HEDEF KİTLE

Kuantum Pi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (Eczane, Avukat, Mali Müşavirler,
Diş Klinikleri, Noterler, KOBİ'ler v.b.) özel olarak geliştirilmiştir.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


GÜVENLİK DUVARI

Gelen �stekler� reddetme, kabul etme d�rekt düşürme g�b� seçenekler sunan menü aynı
zamanda hang� protokoller�n er�ş�m sağlayıp sağlayamayacağına yönel�k kurallar
eklenmes�nde de kullanılab�lmekted�r.

CİHAZ YÖNETİMİ

C�haz yönet�m�, ağ üzer�ne kayıtlı c�haz atamalarının yapılmasını sağlayan, başka b�r
dey�şle c�hazların kayded�lmes� (İz�nl� olmayan c�hazlar ağa ve �nternete er�ş�m
sağlayamamaktadır.) �ç�n kullanılan menüdür.  C�haz ekleme, s�lme ve düzenleme
�şlemler�n�n yapıldığı bu bölüm aracılığıyla kullanıcıların yönet�c�, m�saf�r ve yasaklı g�b�
gruplara ayrılması sağlanab�l�r. Program �çer�s�nde yapılan �şlemler�n hang� c�hazları
etk�leyeceğ� daha sonra burada atanmış olan gruplar veya kullanıcılar üzer�nden
seç�leb�lmekted�r.



PORT YÖNLENDİRME

Kullanıcının s�steme kayıtlı c�hazlara port
yönlend�rme kuralları eklemes�ne olanak
sağlayan menüde protokoller�n dışarıdan
gelen �stekler�n hang� c�haz �ç�n �şleneceğ�n�
ve hang� porta yönlend�r�leceğ�n� bel�rlemek
adına kullanıcı tarafından kurallar
yazılab�lmekted�r.

VPN

Ş�freleme yöntem� kullanarak güvenl� b�r
tünel aracılığı �le  b�lg�sayarlar arasında
�let�ş�me olanak sağlamaktadır.



HIZ KISITLAMA

Hız l�m�t� bel�rleme menüsü
kullanıcıların ve kullanıcı 

gruplarının �nternet hızlarını 
sınırlandırmak �ç�n 

kullanılmaktadır. Bu özell�k 
aracılığıyla �sten�len kullanıcıya 

�sten�len �nternet hızı Mb�t olarak 
ayarlanab�lecekt�r.

SİTE YASAKLAMA

S�te yasaklama menüsü aracılığıyla kullanıcı 
bazında ya da kullanıcı grubu üzer�nden 
�nternet s�teler�n� yasaklama �şlemler� 

yapılab�lmekted�r. 
Yönet�c�, c�haz veya kullanıcı grupları �ç�n 

bel�rlenen s�telere er�ş�m� kapatab�lmekted�r.
 
 

ZAMAN KISITLAMA

Zaman l�m�t� bel�rleme menüsü
kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının
hang� saatlerde �nternet er�ş�mler�n�n
durdurulacağı ve hang� saatlerde bu

kullanıcıların er�ş�mler�n�n tekrar
akt�fleşt�r�leceğ�ne yönel�k tanımlamalar

�çer�r. Bu özell�kle b�rl�kte kullanıcı s�steme
bağlı c�hazların �nternet er�ş�mler�n� zamana

bağlı olarak yöneteb�l�r ve kend� �steğ�
doğrultusunda b�r zaman ç�zelges�

�çer�s�nde sınırlandırab�l�r.



Günümüz �nternet s�teler�, �çer�s�nde bol m�ktarda reklam amaçlı �çer�k
bulundurmaktadır. Bu s�teler banner ded�ğ�m�z küçük tanıtım pencereler�
aracılığı �le reklam yapmaktadır. Türk�ye genel�nde en fazla z�yaret ed�len
s�teler arasında elektron�k t�caret, haber s�teler� ve sosyal medya
hesapları yer almaktadır. Bu web s�teler�n �çer�kler�nde yayınlanan reklam
bannerları çoğu zaman zararlı yazılım ve s�te yönlend�rme l�nkler�
barındırmaktadır. Kullanıcılar, merak �le ya da farkında olmadan reklam
bannerlarına tıklamaktadırlar. Eğer gerekl� güvenl�k önlemler� yoksa
zararlı kod parçacıkları b�lg�sayarlara enfekte olmaktadır. Bu sebeple
Kuantum P� banner pencereler�n� engelleyen b�r özell�ğe sah�pt�r.

ZARARLI
REKLAMLARA 

SON !



ANTİVİRÜS

Günümüz �nternet�n�n oluşturduğu zaf�yetler�n yanı sıra tehl�keler� de çoktur. Özell�kle WEB2 teknoloj�s�n�n
gel�şmes� �le yararlı yazılımlar ve v�rüs kodları web sayfalarının hacklenmes� sonucunda web sayfalarının
kodlarına yerleşt�r�lmekted�r. Dolayısı �le denet�ms�z b�r şek�lde gezd�ğ�m�z web sayfalarının �çer�nde barınacak
olan b�r v�rüsün b�lg�sayarımıza bulaşma �ht�mal� çok yüksekt�r. Bu sebeple Kuantum P� �nternet traf�ğ�n� proxy
üzer�nden geç�rerek zararlı yazılımları ve v�rüsler� tesp�t etmekted�r. 

SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMİ

IPS (Intrus�on Prevent�on System), ağ traf�ğ�n� �nceleyerek üstünde tanımlı olan �mza setler�ne uyan traf�ğ�
�lg�l� �mzanın aks�yonuna göre yönlend�ren (drop/allow) s�stemlerd�r. IDS (Intrus�on Detect�on System), ağ
traf�ğ�n� �ncelemek, anal�z etmek ve olası zaf�yet ve saldırılara karşı alarmlar üretmek üzere tasarlanmış,
genell�kle adl� anal�z �ç�n kullanılan s�stemlerd�r. Temelde zararlı traf�ğ� oluşturan kaynağı tesp�t etme,
çalıştığı süre boyunca oluşan olayları saklama, zararlı traf�k oluşturan kaynakları karant�naya alma g�b�
�şlevler� gerçekleşt�r�r. Kuantum P�’n�n IDPS özell�ğ� �le kullanıcılar b�r aç/kapa butonu �le bu tür saldırıların
önüne geçeb�lmekted�r.



AĞ KAYITLARI

Hem ev kullanıcıları hem de �şletmeler �ç�n çok faydalı b�r özell�k olan ağ kayıtları
menüsü �le ağa bağlı bütün c�hazların z�yaret ett�kler� �nternet s�teler� okunab�l�r
şek�lde anlık olarak l�stelenmekted�r. L�ste üzer�nde g�r�ş yapılan c�hazın �p b�lg�s�,
�nternet s�tes�n�n doma�n adı, g�r�ş tar�h� ve saat� bulunmaktadır. Bu menü üzer�nden
�lg�l� s�teye g�r�ş doğrudan yasaklanab�ld�ğ� g�b�, b�r daha log kaydının tutulmaması da
sağlanab�lmekted�r. 

AĞINIZDA KİM, HANGİ SİTELERE GİRİYOR 

ÖĞRENMEK ARTIK ÇOK KOLAY!



b�lg�@kuantums�berguvenl�k.com.tr

+90 372 268 30 00 

kuantums�berguvenl�k.com.tr

Çınartepe, Adnan Menderes Caddes� 
No: 91-C Zonguldak Teknopark 

TÜRKİYE

+1 630 686 67 50

qntmcyberzone.com

11417 IL-19, Frankl�n Park, IL 60131 U.S.A.

İLETİŞİM 

CHICAGO 


