
GÜVENLİĞİ YENİDEN 
DÜŞÜN

“Başarılı, birinci sınıf bir yazılım, güvenilir hizmet 
ve mükemmel bir destek gerektirir. Centrify 
ekibi bu üç unsuru da bize sağlamaktadır.”
ALESSANDRO RODRİGUES DE F İGUEİREDO 
SulAmér ica  CISO'su

“Centrify, güvenlik riskimizi yüksek oranda azaltan 
kusursuz ve güvenilir bir platform sunmakta ve bu 
sayede zamandan tasarruf etmemizi sağlamaktadır.”
ALEXANDRE PAGE-RELO 
Rémy Cointreau CIO'su

“Dışarıdan erişen kullanıcılarımız, Centrify'ın çok 
faktörlü kimlik doğrulaması çözümünü kullanmaktadır. 
Bu çözüm, kullanıcılarımızın yapması gereken 
işlemleri kolaylaştırmış, bizi daha güvenli hale getirmiş 
ve GLBA düzenlemeleri ile uyumlu kalmamıza 
yardımcı olmuştur.”

LEDALE REYNOLDS
Phi ladelphia The Cit izens Bank CIO'su

ERIŞIM ÇAĞINDA BÜYÜK PARADIGMA DEĞIŞIMI
Yıllarca, hassas varlıkların korunmasında sınırları iyi belirlenmiş standartlara güvendik . Geniş 
ürün yelpazesine sahip, kendini kanıtlanmış bu dijital duvarlar, siber suçluların bilgilerimize 
erişimini engelledi ve bizi güvende tuttu. Ağımızın çevre ve uç noktalarının nerede olduğunu 
iyi biliyorduk ve önemli varlıklarımızı bu güvenlikli bölgelerde konumlandırdık.

Dağıtık mimariye geçiş yapıldı. Şirketlerin %90’ının bulut sistemine geçmesi ve milyarlarca 
kullanıcının milyonlarca uygulamadaki verilere erişim sağlamasıyla şirketler, karmaşık bir dijital 
kimlik zeminiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin içinde ve dışında varlık gösteren bu kimlikler, güvenlik 
konusunda yeni bir boyut oluşturdu. Bu boyuta erişim sağlamak için tek bir şey yeterli:Şifre.

Geçtiğimiz yıl siber güvenliğe 75 milyar doların üzerinde bir miktar, önemli bilgileri izinsiz 
erişimden korumak için harcandı. Güvenlik duvarları, sanal özel ağlar (VPN’ler) ve Cisco, 
Symantec, Palo Alto Networks, Check Point ve diğerleri gibi güvenlik sağlayıcılarının antivirüs 
yazılımları dahil olmak üzere bu eski teknolojilerin kimlik ihlallerinde etkin bir korunma yöntemi 
olmadığını gördük.

Güvenlik ihlalinin sonuçları mı? Şirketlerin üçte ikisi son iki yılda beş veya daha fazla kez kimlik 
ihlaline uğradı. Bu ihlallerin sonucunda, yaklaşık altı milyar veri kayboldu veya çalındı, bu da 
saatte ortalama 165.000’in üzerinde kaydın ihlal edildiği anlamına geliyor! Bunların yanı sıra 
milyarlarca tüketiciyi etkileyen ihlallere, ele geçirilen bir seçime ve tanınmış firmaların servis 
kesintilerinin sonuçlarına da şahit olduk. Son tahminlere göre, dünyadaki siber suçlarla ilişkili 
zararın maliyetlerinin 2021 yılına kadar yıllık 6 trilyon doları aşması bekleniyor. 

Güvenliği yeniden düşünün ve yeni tehditlerin oluşma riskini azaltın. Centrify şirketinizle birlikte 
büyüyen, kimlik servislerinin gücüyle her kullanıcının uygulamalara ve günümüz sınırsız hibrid 
kurumsal ağ altyapısına erişimini güvenle koruyan benzersiz bir güvenlik standardı sunar. 
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GÜNÜMÜZDE GÜVENLİK

CENTRIFY KİMLİK SERVİSLERİ  PLATFORMU 
Kimlik servislerinin gücüyle sınırsız hibrit kurumsal ağ altyapılara güvenli erişim sağlar. 
Güvenliği yeniden tanımlamada onlarca yıllık deneyime sahip bir ekip tarafından yönetilen 
en iyi Yetkili Kimlik Yönetimi ve Kimlik Servisi ile güvenliği geleceğe taşıyor. Sektörün ilk 
bulut tabanlı yetkili erişim güvenlik çözümüdür.

CENTRIFY 2016 GARTNER IDAAS MAGIC QUADRANT, 2016 GARTNER CRITICAL CAPABILITIES FOR IAM, DÜNYA 

ÇAPINDA, THE FORRESTER WAVE: PRIVILEGED IDENTITY MANAGEMENT, Q3 2016 VE NETWORK DÜNYASINDA EN IYI 

ÇOKLU OTURUM AÇMA ARACI OLARAK CLEAR CHOICE WINNER LIDERI SEÇILDI.
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UYGULAMA SERVİSLERİ
Çoklu Oturum Açma  

(Single Sign-On)
Uygulama Erişim İçin Çoklu  
Kimlik Doğrulaması (MFA)

İş Akışı & Yaşam  
Döngüsü Yönetimi
Mobilite Yönetimi

Uygulama Ağ Geçidi

KULLANICI SERVİSLERİ
Cihaz Yönetimi

Uç Noktalar İçin Çoklu  
Kimlik Doğrulaması (MFA)

Uygulama Yönetimi
Uç Nokta Yetki Yönetimi

Akıllı Kart & Türetilen 
Kimlik Bilgileri

ALTYAPI SERVİSLERİ
Kimlik Aracısı

Yetkili Erişim İçin Çoklu 
Kimlik Doğrulaması (MFA)

Yetki Değişikliği
Paylaşımlı Şifre Yönetimi

Yetkili Erişim Talebi
Güvenli Uzaktan Erişim

Denetleme ve Raporlama

KİMLİK SERVİSLERİ PLATFORMU

ANALİTİK SERVİSLER
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(Kaynak: Gartner basın bülteni, Ağustos 2017) (Kaynak: Forrester, Ocak 2017) (Kaynak: Forrester Wave™: Ayrıcalıklı Kimlik 

Yönetimi, Q3 )
(Kaynak: www.csoonline.com/article/3153707/

security/top-5-cybersecurity-facts-figures-
andstatistics-for-2017.htm)

(Kaynak: Centrify/Forrester raporu)

NEXT DIMENSION SECURITY — KİMLİĞİ İZLEYEN GÜVENLİK
Çevre tabanlı yaklaşımı tekrar düşünün ve meydan okuyun. Siber suçlular, ihlal 
edilmiş kimlik bilgisini kullanarak şifre erişimli sistemlere doğrudan erişerek sistemleri 
ihlal eder. Uç noktaları, güvenlik duvarlarını ve ağları korumaya odaklanan çevre tabanlı 
yaklaşım, kimlik ve şifrelerin güvenlik açığını tamamen göz ardı eder.

Kimlik izleme için güvenliği yeniden tanımlayın. Next Dimension Security™ sınırsızdır 
ve kurumuzun içindeki ve dışındaki milyonlarca dağınık bağlantıyı korur. Hem kurum 
içi hem de buluttaki uygulamalara, cihazlara ve altyapıya erişirken kimlik bilgilerinizi 
koruyun. 

Çevrenizdeki değişime uyum sağlayın. Next Dimension Security yeni tehditler 
karşısında her zaman hazırlıklıdır. Siber tehditler daha hedefe yönelik ve çok yönlü 
hale geliyor ve mevcut güvenlik yöntemleri bu tehditlere çözüm sağlamaz. Şirketiniz 
bulut, mobil, Nesnelerin Interneti (IoT) ve diğer teknolojileri bünyesine katarken, Next 
Dimension Security kullanıcıları uygulama, araç ve ortamlarda çalışırken kusursuz bir 
şekilde korunmasını sağlar.

Next Dimension Security’yi Centrify Kimlik Servisleri ile güçlendirin. Hibrit kurumsal 
ağ altyapıları için tasarlanan Centrify Kimlik Servisler, siber tehdit ve veri ihlallerine 
neden olabilecek saldırılardan koruyacak şekilde yeni baştan tasarlandı. Servislerimiz 
çoklu oturum açma (single sign-on), risk tabanlı çoklu kimlik doğrulaması ve ayrıcalıklı 
erişim güvenliği sayesinde her kullanıcının uygulamalara, uç noktalara ve altyapılara 
erişimini güvence altına alır. Centrify çalışanlara, müşterilere, ortaklara, ayrıcalıklı BT 
yöneticilerine ve dış kaynak BT çalışanlarına tam bir kimlik güvenliği sağlar.

Gartner araştırma yayınlarında tanımlanan herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece 
en yüksek derecelendirme veya başka belirlemelere sahip olan satıcıları seçmelerini önermez. Gartner araştırma yayınları Gartner'in 
araştırma kurumunun görüşlerinden oluşur ve gerçeğin beyanı olarak yorumlanmamalıdır. Gartner bu araştırmaya ilişkin olarak ifade 
veya ima edilen pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm garantileri reddeder.
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