DATASHEET

Güvenli, Hızlı, Kolay, Kapsayıcı
İçerik Yönetim Sistemi: FileOrbis
Önemli Faydaları

KISACA

01
Kurum dışı dosya erişim ve dosya erişimi için
kullanılan VPN yönetim sorunlarını çözer.

02

FILEORBIS NEDİR?
FileOrbis;

Bulut tabanlı kontrolsüz dosya paylaşım
sorunlarınızı çözer. HTTP(S), FTP(S), SFTP
protokollerini destekler.

03
Tüm dosya ortamlarındaki erişim raporlama ve
log sorunlarınızı çözer.

04
Esnek API’lar ile kurum uygulamalarıyla tam
entegre edilebilir.

05
Büyük e-posta eklerinin gönderilememesi ve
e-posta sunucularının ekler sebebi ile
kalabalıklaşmasını engeller.

06
Linklerinizin dış kullanıcılarda aktif olmasını
sağlamadan önce onay mekanizması ile
kontrol edilmesini sağlar.

07
Tüm dosya ortamımızı tek bir platformda
birleştirin,böylece belirli bir standart
sağlamanıza yardımcı olur.

08
Otomatik ve kullanıcı odaklı sınıflandırma
yoluyla sınıflandırma ihtiyaçlarınızı karşılar.

09
KVKK, ISO 27001 gibi yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesine katkı sağlar.

10
Herkesin okuma-yazma yapabildiği alan ve
USB ihtiyacını sonlandırır. Ortak çalışma
alanları üretir.

•Dosyalarınıza her yerden ulaşabildiğiniz,
•Dosyalarınıza ait yetkileri ve erişimleri yönetebildiğiniz,
•Dosyalarınızı iç ve dış kullanıcılar ile güvenli şekilde
paylaşabildiğiniz,
•Dosyalarınızı güvenlik analizleri ve ilgil isüreçlere sokabildiğiniz,
•Dosyalarınız üzerinde içerik ve hassas veri analizi, sınıflandırma
yaparken, engelleme, onaya sokma gibi aksiyon aldırabildiğiniz
eşsiz kullanım ve kontrol özellikleri ile donatılmış on-prem / bulut
tabanlı bir kurumsal dosya yönetim sistemidir.

FileOrbis, dosya sunucularını, kullanıcı profili klasörlerini, kullanıcıya
özel alanları ve dış dosya sistemlerini yönetebilen bir konsolidasyon
platformudur. FileOrbis ile hem tüm dosya sistemleriniz için bir
erişim kanalı oluşturursunuz hem de entegre bir yönetim sistemine
sahip olursunuz.
FileOrbis, içerik yönetimini erişim, yetki yönetimi, dosya paylaşımı,
loglama vb. gibi tek bir bakış açısıyla ele almaz, işletmelere içerik
yönetimi ile ilgili her noktada yardımcı olur. Anti-malware, sandbox,
DLP vb. güvenlik ve içerik analizi çözümleriyle entegre olarak
FileOrbis, tüm dosya ortamlarını birlikte ve/veya seri olarak ve daha
etkin bir şekilde çalıştırmanızı sağlar.

FILEORBIS VIZYONU
FileOrbis Güvenlik Vizyonu
FileOrbis şu anda bankalar, sağlık kuruluşları,
eğitim kurumları ve devlet kurumları dahil olmak
üzere
birçok
büyük
kuruluş
tarafından
kullanılmaktadır. Tüm kurumlar dosya paylaşımı
ve iş birliği ihtiyaçları için bugün FileOrbis'in alt
yapısına
ve
güvenlik
kontrollerine
ve
yeteneklerine güvenmektedir. FileOrbis bu
anlamda tüm kurumların önem verdiği hassas
verilerin işlenmesi ve güvenliği, yasal uyumluluk,
verilerin güvenli paylaşımı konularında yardımcı
olmaktadır. FileOrbis, her işlem aşamasında
birden çok güvenlik katmanı ile uçtan uca veri
koruması sağlar. FileOrbis ile kurumsal verileri
güvence altına alabilir ve bunların şirket
sunucularında
ve
çalışan
cihazlarında
iyi
korunduğundan emin olabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNİZİ ENTEGRE EDİN
FileOrbis, tüm dosya ortamlarından ve tüm yönlerde ilerleyen dosya
alışverişini kontrol edebilir. Bu kontrolleri yaparken mevcut güvenlik
sistemlerine entegre olur. DLP, sandbox, anti-malware gibi ürünlerinizi
entegre ederek bu analiz işlemlerinin sıralı ve/veya beraber
çalışabilmesini sağlayabilirsiniz.

FileOrbis Güvenlik Özellikleri;
1. Anti-Malware Entegrasyonu
2. Sandbox Entegrasyonu
3. DLP Çözümü Entegrasyonu
4. RADIUS Entegrasyonu
5. SIEM Entegrasyonu
6. SOAR Entegrasyonu
7. FileOrbis "FILEWALL"
8. Link ile Paylaşımlarda Alınan Ek Önlemler

İçerik Analizi ve Yönetimi Vizyonu
Günümüzde işletmeler, veri kayıplarının yanı sıra
şirketinizin itibarına zarar verebilecek ve günlük
operasyonları aksatabilecek veri sızıntılarına karşı
giderek daha savunmasız hale geliyor. Veri kaybı
ve veri sızıntıları, FileOrbis'in yönetişim ve veri
saklama politikaları kullanılarak önlenebilir. Veri
sızıntıları sadece bilgisayar korsanları ve 3. partiler
tarafından gerçekleştirilen hack olaylarından
kaynaklanmayabilir. Aslında veri ihlallerinin çoğu
çalışanların birçok nedenden dolayı istenmeyen
veya kötü niyetli eylemlerinden kaynaklanabilir.
FileOrbis'in içerik analiz ve yönetim yetenekleri
tüm iyi niyetli ve kötü niyetli hareketlere karşı
kurumların veri kaybı yaşama riskini minimuma
indirmeyi hedefler.
FileOrbis Veri Yönetimi Özellikleri;
1. İçerik Taraması
2. Veri Tipi Keşfi
3. Kullanıcı Betimi /Kullanıcı Etiketi / Otomatik
Etiket
4. İşlem Engelleme
5. Dosya Yaşlandırma
6. Maskeleme
7. Açık Rıza Metni

FileOrbis "YENİ NESİL DOSYA
YÖNETİMİ" Vizyonu
FileOrbis, kuruluşunuzun dosya paylaşımını dahili
ve harici olarak yönetmek için güçlü
yönetici araçları sunar. Yöneticiler dosya / klasör
erişimini kontrol edebilir, izinler
atayabilir, kullanıcı gruplarını kontrol edebilir ve
gerektiğinde kısıtlamalar uygulayabilir.
FileOrbis kurumların mevcut sistemleri ile
entegre olarak faydaları artırmak konusunda ek
özellikler
geliştirmektedir.
FileOrbis
bu
entegrasyonlar ile iki temel kazanımı
müşterilerine
sunmayı
amaçlar.
Bunlardan
birincisi tüm kullanıcıların hızlıca FileOrbis
servislerini
kullanabilmesidir.
Sistem
içinde
bulunan yıllar içinde tanımlanmış kullanıcılar,
yetkiler, mevcut dosya alanları gibi herkesin her
an ihtiyacı olacağı bilgileri taşıma işlemi
yapmadan son kullanıcıya hızlıca sunabilmektir.
İkinci temel kazanım ise kurum tarafından
kullanılan ve güvenilen yardımcı servislerin
FileOrbis üzerinden bütünleşik olarak hizmet
verebilmesidir. Bu sayede kurum bildiği ve
güvendiği
araçlardan
vazgeçmek
zorunda
kalmadan FileOrbis üzerinden kullanıma devam
edebilmektedir.
FileOrbis
kurumsal
dosya
paylaşımı ile ayrıca merkezi cihaz yönetimi,
bütünleşik arama, metin arama, politika yönetimi,
rol tabanlı erişim, güçlü yönetici raporları,
metadata yönetim sistemi ve çok daha fazlasını
elde edersiniz.

FILEORBIS VERİ ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA İLE
KRİTİK DATALARINIZI YÖNETİN
FileOrbis, mevcut erişim yetkilerinizi dikkate alarak sizin ulaşabildiğiniz
dosyalarda metin içi arama yapabilme imkanı verir. Bu işlemi hem mili
saniyeler süresinde yapabilirken hem de taşıma yapmadan dosya
sunucuları içinde de arama yapabilme özelliğine sahiptir. FileOrbis, veri
analizi yeteneği sayesinde, otomatik sınıflandırma yapabildiği gibi son
kullanıcılara kendi etiketlerini belirleyebilme imkanı da verir. Otomatik
ve kullanıcı tarafından belirlenen sınıflara göre kolayca sorgulama
yapabilir, raporlar alabilirsiniz.
Veri sınıflarına göre engelleme, onaya tabi tutmak gibi aksiyon
aldırabilirsiniz.

TÜM DOSYA ORTAMLARINIZI YÖNETİN
FiIeOrbis, kurumunuza ait pek çok farklı dosya ortamını taşımadan tek
bir noktadan yönetmenizi sağlar.
FileOrbis’e dosya kaynağı olarak;
•Kullanıcı Profil Dosyalarını (VDI yapıları, FolderRedirection),
•Dosya Sistemlerini
•Dosya Sunucularınızı
•Kullanıcı Çalışma Alanlarını (Home Folder) ekleyebilirsiniz.
•Kullanıcılarınız kendi yetkileri (NTFS) ve sizin belirlediğiniz kurallar
çerçevesinde tüm dosyalarına FiIeOrbis erişim noktaları (Web tarayıcı,
mobil uygulama, MS Office ve Outlook eklentileri) üzerinden erişebilir ve
işlem yapabilir.
•Kullanıcılar belirlediğiniz dosya ortamlarına daha önceki yetkileri (NTFSUser Inheritance) ile erişebilir.
•Yükleme, indirme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, ön izleme,
online düzenleme, masaüstünde düzenleme, paylaşma, link oluşturma
gibi pek çok operasyonu yapabilir.
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