Bilgi Güvenlik
Hizmetleri

Genel Bak›fl
Bilgi Güvenli¤indeki yeni modele hofl geldiniz. Güvenlik
art›k insanlar› d›flar›da tutmak de¤il; do¤ru insanlar›n
içeriye girmesini sa¤lamak olarak tan›mlan›yor. Bu yeni
modelde, flirketler, çal›flanlar›na, ifl ortaklar›na,
yüklenicilerine ve müflterilerine flirket bilgi varl›klar›n› en
güvenli flekilde kullanabilecekleri uygun bir güvenlik
mekanizmas› planlamal› ve sa¤lamal›d›r. HP bu modelin
gücünü, do¤ru insanlar›n do¤ru veriye uygun ve güvenli
bir flekilde eriflimine izin vermek olarak görüyor.
E-stratejilerdeki patlama bu iddiay› oldukça kritik hale
getiriyor. Yeni hizmetlerle kurulan yak›n müflteri iliflkileri,
destek zincirinde art›r›lm›fl iflgücü ve ürün iflbirli¤i, flirket
bilgi varl›klar›na eriflimi her zamankinden daha hassas
hale getiriyor.
Baflar›l› bir flekilde mücadele etmek için, sizinki gibi
flirketler, müflterileriyle, ifl ortaklar›yla ve çal›flanlar›yla
geçerli ve güvenli bir iletiflim sa¤layabilmek için bilgi
altyap›lar›n› ve a¤lar›n› açmal›d›r.
fiirket bilgi iletiflimine stratejik eriflim için gereken bu yeni
kurumsal ihtiyaç, güvenli¤i daha da kritik bir sorun haline
getiriyor. Bugünkü Bilgi Güvenli¤i sa¤lama yar›fl›
afla¤›daki bafll›klar› da kaps›yor:
• Bilgi varl›klar›n› etkin bir flekilde korumak
• Daha büyük miktarda ifl ak›fl› ve daha yüksek güvenlik
sa¤lamak
• Bilgi eriflimine izin verirken daha fazla kontrol sa¤lamak

“Yeni Ekonomide ‹fl Orta¤›n›z”

• Güvenilir, ölçeklenebilir, yönetilebilir, verimli ve maliyet etkin
bir yüksek güvenlikli Bilgi Sistemleri altyap›s›
• Ortaklar›n›z ve müflterilerinizle güvenilir bir ortamda stratejik
ifl iliflkilerinin gelifltirilmifl yönetimi
• Güvenlik politikalar›nda, yasal mevzuata daha yüksek bir
uygunluk seviyesi
• Küresel operasyonlara elveriflli esnek, uyumlu ve güvenli bilgi
altyap›s›
• Kritik ifl ifllemlerini elektronik olarak yürütebilmek için bilgi
altyap›s›n›n daha kapsaml› ve daha h›zl› kullan›m›
• Bütün ifl muamelelerinin tek, uygun ve güvenilir bir a¤
altyap›s›ndan yürütülmesinin sa¤lad›¤› gizlilik
• fiirketteki e-stratejilerin kararl› bir flekilde uygulanmas›

Stratejik olarak ve güvenlikli bir flekilde bilgi altyap›n›z›n
kap›lar›n› açman›n nas›l yeni ifl olanaklar› sa¤lad›¤›n› ve
yat›r›mlar›n›z›n size daha iyi flekilde geri dönmesini sa¤lad›¤›n›
keflfedin. Bu, bilgi güvenli¤ine tamamen yeni bir bak›fl aç›s›.
Kritik bilgi de¤erlerinize, HP ile, güvenli bir flekilde do¤ru
insanlar›n eriflti¤inden emin olun.

Gücünüzün artt›¤›n›
göreceksiniz

HP Bilgi Güvenlik Hizmetleri, Bilgi Güvenli¤inin yeni modelini
uygulayabilmenizi sa¤layabilir ve size yol gösterebilir. ‹fllerinizi
yeni yollarla, yüksek gizlilik düzeyinde ve en az korku ve riskle
nas›l yürütece¤inizi ö¤renin.

Sa¤layaca¤›n›z Yararlar

Daha Fazla Bilgi ‹çin

• ‹fl stratejilerini gizli bir flekilde yürütme gücü

Daha fazla bilgi almak için utku_unal@hp.com adresine
e-posta atabilir veya Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.hp.com/go/security

• Çal›flanlar›n›z›n, ifl ortaklar›n›z›n ve müflterilerinizin
art›r›lm›fl güven ve ba¤l›l›¤›
• fiirket kritik bilgilerinde art›r›lm›fl bulunurluk ve güvenilirlik
• Etkili yat›r›m geri dönüflü ve daha k›sa zamanda pazara
girifl, müflterilerinize de¤er ekleme ve yeni gelir
kaynaklar› oluflturma
• Bilgi Güvenli¤i yönetiminde düflürülmüfl maliyetler
• Tek sat›c›dan küresel çözüm

Neden HP?
• HP, stratejik çözüm ortaklar›yla kapsaml› bir güvenlik
ürünleri serisine ve bunlar› tamamlayacak hizmetlere
sahip olan tan›nm›fl bir liderdir.
• HP, stratejik hizmetlerden kurulum ve uyarlamaya kadar
güvenlik program›n›n bütün yönlerinde yard›m
sa¤layabilir.
• HP, tüm dünyada ayn› hizmet kalite ve tutarl›l›¤›n› sunar.

19 May›s Cad. Nova Baran Plaza
Kat: 17 80220 fiiflli-‹stanbul
Tel: 0212 224 59 25
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Aç›klama

Güvenlik Risk Yönetimi Hizmetleri

HP’nin Bilgi Güvenlik Risk Yönetimi Hizmetleri, risklerin
kontrolün-den oluflan tam bir etkinlik döngüsü
sunmaktad›r. Bunlar, o anki etkilenebilirli¤iniz ve
tehditleri saptayan ve kurumsal darbelerden do¤acak
riskleri hafifletmek için etkinlikleri öncelik s›ras›na
koyan Risk Saptamas›yla (Risk Assessment) bafllar. HP
hizmetleri, Etkilenebilirlik Analizi (Vulnerability
Analysis) ve K›rma Testi (Penetration Testing – Secur›ity
Probe) içerir. Risk yönetimi sürekli bir ifllem
oldu¤undan, HP iflletim kontrolü sa¤lamak için bir
S›zma Yönetimi Hizmeti (Intrusion Management
Service) ve güvenli¤i ölçmek için bir Güvenlik Ölçümü
Hizmeti (Dashboard Service) de sa¤lar.

Güvenlik Strateji Hizmetleri

HP’nin E-güvenlik Haz›rl›k Hizmeti (E-Security
Readiness Service), flirket bilgi güvenlik fonksiyonunuz
için temel bir bak›fl, yön, strateji ve hedefler
tan›mlaman›za yard›m eder ve istedi¤iniz bilgi de¤eri
güvenlik seviyesine ulaflman›z için gereken ad›mlar›
belirlemenize yard›m eder. HP’nin Güvenlik Politikas›
Fark›ndal›k Hizmeti (Security Policy Awareness
Service) ile bilgi güvenlik politikan›zla ilgili olarak,
de¤er biçmeniz, gelifltirmeniz, tamamlaman›z ve
yönetmeniz için temel kurallar› gelifltirebilirsiniz.
Ayr›ca, bu hizmet güvenlik politikas›n›n uygulanmas›n›
desteklemek için bir kurum modeli gelifltirebilir ve
flimdiye kadar ki güvenlik stratejinizi gün cellemenize
yard›m eder. Bilgi güvenli¤ini gelecekteki ifl strateji
lerinizle birlefltirmeniz için ihtiyac›n›z olabilecek
gerekli yat›r›mlar› da tavsiye edilmesi bu servisin
kapsam›ndad›r.

Elektronik Güvenlik Etkinlefltirme Hizmet i

HP’nin Güvenlik Etkinlefltirme Hizmeti E-hizmetleri
dünyas›ndaki yeni bilgi güvenli¤i risklerine karfl›l›k
vermenize ve herhangi bir e-stratejiyi uygulamadan
önce uygun yat›r›m kararlar›n› alman›z› sa¤lar. HP,
‹flletmeden ‹flletmeye (B2B) veya ‹flletmeden (B2C)
Müflteriye pazarlar›na girmeyi planlad›¤›n›zda etkin
bir yat›r›m dönüflü ve k›sa bir pazara girifl süresi
sunarak kurflun geçirmez güvenlik çözümleri
tan›mlaman›za ve kurman›za yard›mc› olur. Elektronik
Güvenlik Etkinlefltirme Hizmetimiz, Portal Çözümleri
(Portal Solutions), Mobil E-hizmetleri (Mobile EServices), Müflteri ‹liflkileri Yönetimi (CRM) sistemleri
veya Kurumsal Uygulama Bütünlefltirmesi (EAI –
Enterprise Application Integration) altyap›s› için ihtiyaç
duydu¤unuz güven, güvenilirlik ve esnekli¤i sunar.

Elektronik Güvenlik Altyap› Hizmetleri

HP’nin Elektronik Güvenlik Altyap› Hizmetleri, yeni
bilgi güvenli¤i tehditlerini gö¤üslemek için gerekli
Elektronik Güvenlik Altyap› bileflenlerinin çal›flma
zaman› kesintisi olmaks›z›n, h›zl› ve güvenilir bir
flekilde uygulanmas›n› sa¤lar. Uygulama
hizmetlerimiz, güvenlik dan›flmanl›¤›nda öncü bir
kurulufl olarak y›llar boyunca edindi¤imiz özel
yöntem, teknik ve en iyi uygulamalara dayanmaktad›r.
Güven Merkezi (Trust Center) hizmeti, kan›tlanm›fl,
sa¤lam, zaman kazand›r›c› bir metodolojik yaklafl›mla
güvenli bir PKI uygulamak için gerekli tüm ad›mlar›
kapsamaktad›r. Çok önemli, ticari aç›dan kritik
uygulamalar›n›z› ‹nternet’te açman›z gerekiyorsa,
Güvenli Web Sunucusu platformu ve Güvenli ‹flletim
Sistemi çözümlerini HP’den sa¤layabilirsiniz.

