KUANTUM PI
GÜVENLİĞİN KOLAY VE
EKONOMİK YOLU!

SİBER
SALDIRILARDAN
KORUNMAK
ARTIK ÇOK
DAHA KOLAY !

Kuantum Pi
Günümüzde internete bağlı cihazların sayısının
artması ve teknoloji kullanımının üst seviyelere
gelmesiyle birlikte doğrudan son kullanıcıya hitap
edebilecek, siber güvenlik teknolojilerinin önemi
artmıştır.
Kuantum
Pi
bu
ihtiyaçlardan
doğan
gereksinimleri karşılamak adına Siber Güvenlik
Yasa Tasarısı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Koruması Kanunu gereğince Küçük ve Orta
Ölçekli tüm işletmelerin siber güvenlik açıklarının
ve saldırılarının engellenmesi için geliştirilmiştir.

MALİYETİ

GÜVENDE

AZALTIN!

KALIN!

Yıllık lisanslama bedeli
olmayan Kuantum Pi, düşük
miktarda bir güncelleme
bedeli ile sisteminizi koruma
altında tutmanıza olanak tanır.

KOLAYCA
YÖNETİN!
Kuantum Pi’nin sahip olduğu
teknik terimlerden arındırılmış
Türkçe arayüzü, masaüstü ve
mobil uygulama ile herhangi
bir uzmana ihtiyaç olmadan
kolaylıkla yönetilebilmektedir!

Kuantum Pi, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
gereğince küçük ve orta
ölçekli tüm işletmelerin siber
güvenlik açıklarına çözüm
bularak siber saldırıların
engellenmesini sağlamaktadır.

BİLİYOR MUSUNUZ ?

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

TEK BİR TIK
İLE
GÜVENDE !

TÜRKİYEDE İLK VE TEK PATENTLİ ÜRÜN KUANTUM PI !

MOBİL VE MASAÜSTÜ
UYGULAMA

3 PATENT
Buluş Patenti,
Faydalı Model Patenti,
Tasarım Tescil Patenti
olmak üzere üç adet patent ile
tescillenmiştir.

Kuantum Pi, teknik terimlerden
arındırılmış tamamen Türkçe
arayüzü ile güvenlik duvarı
kurallarını mobil ve masaüstü
uygulaması üzerinden kolaylıkla
yönetmeye olanak tanımaktadır.

TAK ÇALIŞTIR
Kuantum Pi kurulum
konfigürasyonu
gerektirmediği için uzman ve
hizmet alımı maliyeti ortadan
kaldırılmaktadır.

MAN-IN-THE-MIDDLE SALDIRILARINA SON !
Man in the middle saldırısı ağda, iki bağlantı arasındaki iletişimin dinlenmesi ile çeşitli verilerin ele
geçirilmesi veya iletişimi dinlemekle kalmayıp her türlü değişikliğin yapılmasını da kapsayan bir saldırı
yöntemidir. Kuantum Pi, cihaz yönetimi modülü sayesinde izni olmayan kişilerin ağınıza erişmesini
engellemektedir.

KUANTUM Pi, 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.

CİHAZ YÖNETİMİ
Cihaz yönetimi, ağ üzerine kayıtlı cihaz atamalarının yapılmasını sağlayan, başka bir
deyişle cihazların kaydedilmesi (İzinli olmayan cihazlar ağa ve internete erişim
sağlayamamaktadır.) için kullanılan menüdür. Cihaz ekleme, silme ve düzenleme
işlemlerinin yapıldığı bu bölüm aracılığıyla kullanıcıların yönetici, misafir ve yasaklı gibi
gruplara ayrılması sağlanabilir. Program içerisinde yapılan işlemlerin hangi cihazları
etkileyeceği daha sonra burada atanmış olan gruplar veya kullanıcılar üzerinden
seçilebilmektedir.

GÜVENLİK DUVARI
Gelen istekleri reddetme, kabul etme direkt düşürme gibi seçenekler sunan menü aynı
zamanda hangi protokollerin erişim sağlayıp sağlayamayacağına yönelik kurallar
eklenmesinde de kullanılabilmektedir.

PORT YÖNLENDİRME

VPN

Kullanıcının sisteme kayıtlı cihazlara port
yönlendirme kuralları eklemesine olanak
sağlayan menüde protokollerin dışarıdan
gelen isteklerin hangi cihaz için işleneceğini
ve hangi porta yönlendirileceğini belirlemek
adına
kullanıcı
tarafından
kurallar
yazılabilmektedir.

Şifreleme yöntemi kullanarak güvenli bir
tünel aracılığı ile
bilgisayarlar arasında
iletişime olanak sağlamaktadır.

ZAMAN KISITLAMA
SİTE YASAKLAMA
Site yasaklama menüsü aracılığıyla kullanıcı
bazında ya da kullanıcı grubu üzerinden
internet sitelerini yasaklama işlemleri
yapılabilmektedir.
Yönetici, cihaz veya kullanıcı grupları için
belirlenen sitelere erişimi kapatabilmektedir.

HIZ KISITLAMA
Hız limiti belirleme menüsü
kullanıcıların ve kullanıcı
gruplarının internet hızlarını
sınırlandırmak için
kullanılmaktadır. Bu özellik
aracılığıyla istenilen kullanıcıya
istenilen internet hızı Mbit olarak
ayarlanabilecektir.

Zaman limiti belirleme menüsü
kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının
hangi saatlerde internet erişimlerinin
durdurulacağı ve hangi saatlerde bu
kullanıcıların erişimlerinin tekrar
aktifleştirileceğine yönelik tanımlamalar
içerir. Bu özellikle birlikte kullanıcı sisteme
bağlı cihazların internet erişimlerini zamana
bağlı olarak yönetebilir ve kendi isteği
doğrultusunda bir zaman çizelgesi
içerisinde sınırlandırabilir.

ZARARLI
REKLAMLARA
SON !

Günümüz internet siteleri, içerisinde bol miktarda reklam amaçlı içerik
bulundurmaktadır. Bu siteler banner dediğimiz küçük tanıtım pencereleri
aracılığı ile reklam yapmaktadır. Türkiye genelinde en fazla ziyaret edilen
siteler arasında elektronik ticaret, haber siteleri ve sosyal medya
hesapları yer almaktadır. Bu web sitelerin içeriklerinde yayınlanan reklam
bannerları çoğu zaman zararlı yazılım ve site yönlendirme linkleri
barındırmaktadır. Kullanıcılar, merak ile ya da farkında olmadan reklam
bannerlarına tıklamaktadırlar. Eğer gerekli güvenlik önlemleri yoksa
zararlı kod parçacıkları bilgisayarlara enfekte olmaktadır. Bu sebeple
Kuantum Pi banner pencerelerini engelleyen bir özelliğe sahiptir.

ANTİVİRÜS
Günümüz internetinin oluşturduğu zafiyetlerin yanı sıra tehlikeleri de çoktur. Özellikle WEB2 teknolojisinin
gelişmesi ile yararlı yazılımlar ve virüs kodları web sayfalarının hacklenmesi sonucunda web sayfalarının
kodlarına yerleştirilmektedir. Dolayısı ile denetimsiz bir şekilde gezdiğimiz web sayfalarının içerinde barınacak
olan bir virüsün bilgisayarımıza bulaşma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple Kuantum Pi internet trafiğini proxy
üzerinden geçirerek zararlı yazılımları ve virüsleri tespit etmektedir.

SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMİ
IPS (Intrusion Prevention System), ağ trafiğini inceleyerek üstünde tanımlı olan imza setlerine uyan trafiği
ilgili imzanın aksiyonuna göre yönlendiren (drop/allow) sistemlerdir. IDS (Intrusion Detection System), ağ
trafiğini incelemek, analiz etmek ve olası zafiyet ve saldırılara karşı alarmlar üretmek üzere tasarlanmış,
genellikle adli analiz için kullanılan sistemlerdir. Temelde zararlı trafiği oluşturan kaynağı tespit etme,
çalıştığı süre boyunca oluşan olayları saklama, zararlı trafik oluşturan kaynakları karantinaya alma gibi
işlevleri gerçekleştirir. Kuantum Pi’nin IDPS özelliği ile kullanıcılar bir aç/kapa butonu ile bu tür saldırıların
önüne geçebilmektedir.

AĞINIZDA KİM, HANGİ SİTELERE GİRİYOR
ÖĞRENMEK ARTIK ÇOK KOLAY!

AĞ KAYITLARI
Hem ev kullanıcıları hem de işletmeler için çok faydalı bir özellik olan ağ kayıtları
menüsü ile ağa bağlı bütün cihazların ziyaret ettikleri internet siteleri okunabilir
şekilde anlık olarak listelenmektedir. Liste üzerinde giriş yapılan cihazın ip bilgisi,
internet sitesinin domain adı, giriş tarihi ve saati bulunmaktadır. Bu menü üzerinden
ilgili siteye giriş doğrudan yasaklanabildiği gibi, bir daha log kaydının tutulmaması da
sağlanabilmektedir.

İLETİŞİM

TÜRKİYE

CHICAGO

bilgi@kuantumsiberguvenlik.com.tr
kuantumsiberguvenlik.com.tr
+90 372 268 30 00
Çınartepe, Adnan Menderes Caddesi
No: 91-C Zonguldak Teknopark

qntmcyberzone.com
+1 630 686 67 50
11417 IL-19, Franklin Park, IL 60131 U.S.A.

