2015-2016 YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU
Forcepoint Güvenlik Programlar

315.381945

Forcepoint WSPA-C-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-WEB URL Filtreleme yazılımı ile İnternet
üzerinde istenmeyen sitelere erişimler filtrelenebilirken Malware,
Trojan ve zararlı içeriklerinde kullanıcılara bulaşmasına engellen olan,
aktif kategorizasyon ile sizin yerinize siteleri kategorilere ayırabilen
ve filtreleyebilen çok detaylı olarak internet aktivitelerini kaydedip
raporlayan proxy mimarisinde bir içerik filtreleme ve web güvenliği
ürünüdür.
300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381947

Forcepoint WDLP-C-CP24-N

Forcepoint TRITON WEB DLP MODULE Mevcut bir Forcepoint
TRITON AP-WEB ürünü ile birlikte kullanılan bir modüldür, tek başına
satın alınamaz, Mevcut Forcepoint WEB ürününe entegre olarak
HTTP, HTTPS (SSL) risk kanallarından dışarı kurumsal gizli verilerin
çıkışını engeller ve rapor eder, bir başka deyişle WEB DLP
modülüdür.
300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381949

Forcepoint TDSD-C-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-DATA Discover ürünü kurumsal ağda gizli
verilerin yerlerinin tespit edilmesi, kim tarafından kullanıldığı ve
hangi hedeflere gönderildiği bilgilerinin kaydının tutulması ile
istenmesi durumunda gizli verilerin merkezi bir sunucuya
toplanabilmesini sağlayan keşif özellikli üründür. Tek başına
kullanılabildiği gibi mevcut Forcepoint ürünleri ile birliktede
kullanılabilmektedir.
300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

2015-2016 YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU
Forcepoint Güvenlik Programlar

315.381951

Forcepoint WSPA-D-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-WEB URL Filtreleme yazılımı ile İnternet
üzerinde istenmeyen sitelere erişimler filtrelenebilirken Malware,
Trojan ve zararlı içeriklerinde kullanıcılara bulaşmasına engellen olan,
aktif kategorizasyon ile sizin yerinize siteleri kategorilere ayırabilen
ve filtreleyebilen çok detaylı olarak internet aktivitelerini kaydedip
raporlayan proxy mimarisinde bir içerik filtreleme ve web güvenliği
ürünüdür.
1000 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381953

Forcepoint WDLP-D-CP24-N

Forcepoint TRITON WEB DLP MODULE Mevcut bir Forcepoint
TRITON AP-WEB ürünü ile birlikte kullanılan bir modüldür, tek başına
satın alınamaz, Mevcut Forcepoint WEB ürününe entegre olarak
HTTP, HTTPS (SSL) risk kanallarından dışarı kurumsal gizli verilerin
çıkışını engeller ve rapor eder, bir başka deyişle WEB DLP
modülüdür.
1000 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381955

Forcepoint TDSD-D-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-DATA Discover ürünü kurumsal ağda gizli
verilerin yerlerinin tespit edilmesi, kim tarafından kullanıldığı ve
hangi hedeflere gönderildiği bilgilerinin kaydının tutulması ile
istenmesi durumunda gizli verilerin merkezi bir sunucuya
toplanabilmesini sağlayan keşif özellikli üründür. Tek başına
kullanılabildiği gibi mevcut Forcepoint ürünleri ile birliktede
kullanılabilmektedir.
1000 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket
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315.381957

Forcepoint V10KG4-X-XX00-N

V10KG4-X-XX00-N Forcepoint V 10.000G4 Appliance. Forcepoint® V-Series™
cihaz, sektörün lider Web, eposta ve veri güvenliği çözümünün esnek ve
ölçeklenebilir dağıtımını desteklemek için tasarlanmış yüksek performanslı
bir platformdur. V-Series platformu dağıtım yönetimini ve Forcepoint
çözümleri için raporlamayı düzene sokar, network alt yapısını konsolide
eder, genişletilebilir güvenlik platformu sağlar. Forcepoint V-Series;
Forcepoint Web Security Gateway çalıştıran ölçeklenebilir, yönetimi kolay
bir platformu rakipsiz fiyat performans oranı ile sağlar, aynı zamanda
gelecekte Forcepoint eposta güvenliği ve veri kaybı önleme çözümleri için
genişletilebilir. V-Series platformu, organizasyonlara sermaye ve faaliyet
masraflarını azaltmalarında yardımcı olur ve gelecekteki Forcepoint
çözümlerini donanım ekleme veya yükseltmeye ihtiyaç duymadan
desteklemek için tasarlanmıştır – platformun ömrünü ve değerini artırır. 2
adet Xeon işlemcili, 32 GB ram, 4 adet 300 GB SAS Harddisk, 6 adet gigabit
ethernet, 2 adet yedeli power supply
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315.381946

Forcepoint EAPE-C-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-EMAIL Antispam ve Email Güvenlik ürünüdür.
İstenmeyen ya da reklam içerikli uygunsuz emailllerin kurum
çalışanlarına erişimini engeller. Ortamda aynı marka URL Filtreleme
ürünü varsa entegre çalışıp email içinde linkleri analiz edip
bloklayabilecek yapıdadır, üzerinden birden çok antivirüs motorları
bulunan ağ geçidi bir çözümdür. 300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381948

Forcepoint TDSG-C-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-DATA Gateway kurumsal ağ geçidi Veri
Sızıntısı Engelleme Çözümüdür. Gizli verilerin Ağ katmanından
çıkmasını engellemek isteyen Kurumlar tarafından kullanılmalıdır.
Tek başına kullanılabileceği gibi mevcut Forcepoint WEB ve EMAIL
ürünlerine entegre olup entegre raporlar üretebilmektedir.
300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381950

Forcepoint PDLP-C-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-ENDPOINT DLP ürünü tam kapsamlı kullanıcı
Veri Sızıntısı Engelleme Client yazılımıdır. Tek başına çalışabildiği gibi
forcepoint ürün ailesi ile birliktede çalışabilir. Kullanıcı
bilgisayarlarından gizli verilerin internet, cd,dvd, usb, yazıcı gibi risk
kanallarından dışarı çıkmasını engeller ve raporlar, aynı zamanda gizli
verilerin usb ortamına kriptolu yazılmasını sağlayabilir bir ürünüdür.
Aynı zamanda kullanıcının copy-paste kopyala yapıştır akivitelerini
takip edebilir ve gizli verilerin kopyalanmasını engelleyebilir, ekran
görüntülerinin çalınmasını engelleyebilir.
300 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket
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315.381952

Forcepoint EAPE-D-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-EMAIL çok gelişmiş Antispam ve Email
Güvenlik ürünüdür. İstenmeyen ya da reklam içerikli uygunsuz
emailllerin kurum çalışanlarına erişimini engeller. Ortamda aynı
marka URL Filtreleme ürünü varsa entegre çalışıp email içinde linkleri
analiz edip bloklayabilecek yapıdadır, üzerinden birden çok antivirüs
motorları bulunan ağ geçidi bir çözümdür. 1000 kullanıcılı 2 yıl
lisanslı paket

315.381954

Forcepoint TDSG-D-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-DATA Gateway kurumsal ağ geçidi Veri
Sızıntısı Engelleme Çözümüdür. Gizli verilerin Ağ katmanından
çıkmasını engellemek isteyen Kurumlar tarafından kullanılmalıdır.
Tek başına kullanılabileceği gibi mevcut Forcepoint WEB ve EMAIL
ürünlerine entegre olup entegre raporlar üretebilmektedir.
1000 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

315.381956

Forcepoint PDLP-D-CP24-N

Forcepoint TRITON AP-ENDPOINT DLP ürünü tam kapsamlı kullanıcı
Veri Sızıntısı Engelleme Client yazılımıdır. Tek başına çalışabildiği gibi
Forcepoint ürün ailesi ile birliktede çalışabilir. Kullanıcı
bilgisayarlarından gizli verilerin internet, cd,dvd, usb, yazıcı gibi risk
kanallarından dışarı çıkmasını engeller ve raporlar, aynı zamanda gizli
verilerin usb ortamına kriptolu yazılmasını sağlayabilir bir ürünüdür.
Aynı zamanda kullanıcının copy-paste kopyala yapıştır akivitelerini
takip edebilir ve gizli verilerin kopyalanmasını engelleyebilir, ekran
görüntülerinin çalınmasını engelleyebilir.
1000 kullanıcılı 2 yıl lisanslı paket

