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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 yetkilerine

güvenmektedir. FileOrbis bu anlamda tüm kurumların

önem verdiği hassas verilerin işlenmesi ve güvenliği,

yasal uyumluluk, verilerin güvenli paylaşımı konusuna

önem vermektedir. 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.

YENİ NESİL DOSYA
PAYLAŞIMI



FileOrbis Ne Kadar Güvenli?

Anti-Malware Entegrasyonu

Sandbox Entegrasyonu

DLP Çözümü Entegrasyonu

RADIUS Entegrasyonu

SIEM Entegrasyonu

FileOrbis "FILEWALL" 

Link ile Paylaşımlarda Alınan Ek Önlemler

FileOrbis tamamen güvenlidir ve birden çok düzeyde veri koruması sunar. 

FileOrbis güvenlik süreçlerini üç kademeye ayırır; ön süreç, işlem süreci, işlem sonrası süreci.

Güvenlik adımları çoğunlukla ön  süreç içerisinde yer alır ve dosya sisteme girmeden güvenlik

analizi yapmayı hedefler. Sisteme dahil edilmek istenen tüm dosyalar ön süreç ile karşılanır ve

dosya sisteme girmeden güvenlik analizlerinden geçirilir. Güvenli olduğu tespit edilen dosyalar

sisteme dahil edilir ve işlem süreci güvenlik analizleri ile FileOrbis Filewall ve diğer güvenlik

katmanından geçirilir. İşlem sonrası süreçlerde ise dosyaların detaylı erişim raporlamaları, yetki

analizleri ve gerekli görüldüğünde link ve e-posta eki erişimleri de dahil olmak üzere erişim iptalleri

sağlanarak uçtan uca güvenlik sağlanmaktadır.

FileOrbis Güvenlik Özellikleri;



Entegrasyonlar ve FileOrbis Ek Güvenlik
Önlemleri

Anti-Malware Entegrasyonu: 

Kurum içinde kullanılan mevcut anti-malware uygulamalarına FileOrbis entegre

olabilmektedir. Bu sayede dosya sistem içine alınmadan önce kurumların kullandığı ve

güvendiği anti-malware ürünü ile belirlediği tarama standartlarına göre taranır ve işlem

kaydı FileOrbis güvenlik raporuna eklenir. Sonuçlar ayrıca son kullanıcıya da bilgi

ekranından anlık aktarılır. FileOrbis ayrıca open source bir çözüm olan ClamAV’yi

gömülü olarak sunmaktadır.

Sandbox Entegrasyonu:

Hem on-prem hem de bulut sandbox ürünleri ile entegre olarak dosyaların önce hash ile

analiz edilmesini, eğer hash sorgusundan bir sonuç alınamadı ise sistemdeki dosyanın

tümünün gönderilerek sandbox analizine alınması sağlanmaktadır. Bu işlem sonucuna

göre işlem devam ettirilir veya kesilir. Sonuçlar kayıt altına alınıp raporlara aktarıldığı gibi

son kullanıcıya da bilgi olarak yansıtılır. Marka bağımsız pek çok ürün desteklenmekte ve

yeni ürünlerin desteği eklenmeye devam edilmektedir.

DLP Entegrasyonu:

Kurum içinde mevcutta kullanılan DLP çözümü ile içerik analizi yapılabilir ve bu

entegrasyon ile FileOrbis sistemine dosyalar indirme, yükleme ve ön izleme işlemlerinde

DLP'den gelen cevap ile aksiyon aldırılabilir. DLP üzerinden gelen bilgiye göre işlem

devam eder veya durdurulur. Bu operasyon sonucu merkezi log kayıtlarına ve DLP’ye

sonuç olarak yansıtılmaktadır.

RADIUS Entegrasyonu: 

FileOrbis güvenli 2FA/MFA kimlik doğrulama çözümleri ile entegre olarak kullanıcıların

kurum standartları ile sistem erişimlerine ekstra koruma katmanı sağlar. FileOrbis, kimlik

doğrulama metodunu LDAP yerine RADIUS protokolü ile yapabilmenize olanak sağlar ve

RADIUS üzerinde tanımlanan tüm 2FA/MFA erişimleri desteklenmektedir.



SIEM Entegrasyonu: 

FileOrbis raporlar kısmında tüm kullanıcı ve yönetici işlemleri detaylı olarak

log’lanmaktadır. Bu log’lar SIEM ürünlerine kolaylıkla ve anlık olarak aktarılarak log

bütünlüğü sağlanabilir. Kayda alınan bu log’lar ile SIEM ürünleri üzerinden korelasyonlar

tanımlanması ve alarmların üretilmesi gibi avantajlar sağlanılmaktadır.

FileOrbis Filewall: 

FileOrbis tarafıdan geliştirilen Filewall modülü, dosyaların bilinen dosyalar için gerçek

tipine ve uzantılara göre tanınması ve buna göre kurallar tanımlanmasına imkan verir.

Gerçek dosya tipi tespiti hem binary olarak yapılabilir hem de makine öğrenmesi tabanlı

olarak text bazlı dosyalarda yapılabilir. Bu sayede dosya uzantıları manipüle edilmesi

minimum seviyeye indirilir. Bir dosyanın gerçek tipi belirlendikten sonra bu dosya tipleri

için indirme, ön izleme, yükleme kuralları tanımlanabilir. Gerçek dosya tipi

belirlenemeyen durumlarda dosyanın uzantısına göre kurallar uygulanır. Her işlem için

olumlu veya olumsuz mantık seçenekleri ile kişi, IP, FileOrbis servis tipi, saat dilimi gibi

pek çok ayrıntı ile kurallar yazarak kullanıcılarınızın dosya türleri ile ilişkisi

belirlenebilmektedir. Bu modül ile şifreli veya makro içerikli dosyalar da ayırt edilebilir ve

istenilen kurallar uygulanabilmektedir.

Figure 1: Filewall Kural Girişi 



LINK OLUŞTURARAK
 GÜVENLİ DOSYA PAYLAŞIMI

Link Oluşturma

HTTP(S) / FTP(S) /SFTP

Link Onay Mekanizması

Link Onay Metni

Filigran Özelliği

Isolation Özelliği

Raporlama 

Günümüzün en kritik konularından biri de kurum dosya ve dokümanlarının kurum içi

kullanıcılar ile güvenli bir şekilde  paylaşılırken, dış kullanıcılarla da yine güvenli bir ortam

üzerinden paylaşımları sağlamaktır. Kurumlar çeşitli yöntemler ile bu paylaşımları

gerçekleştirseler de  uçtan uca tüm güvenlik önlemlerini sağlamak ve kurumların

mevcuttaki güvenlik ürünlerine entegre ederek bütünleşik bir yapı sağlamak oldukça

kritik bir konudur.

FileOrbis bu noktada kurumların kullandıkları güvenlik çözümlerini sürece dahil ederken,

kendi geliştirdiği ek güvenlik özellikleriyle bütünleşik yapıyı sağlar ve kullanıcıların

kullanım alışkanlıklarını değiştirmeden en güvenli yöntemleri sunar. Bu noktada FileOrbis

platfomu hem dış kullanıcılara dosya/doküman paylaşırken hem de dış kullanıcılardan

gerekli dosya/dokümanları alırken ek güvenlik önlemlerini devreye sokmaktadır.

FileOrbis ile Dış Kullanıcılara Güvenli Dosya Paylaşımı;



Link Oluşturma: 

FileOrbis dış kullanıcılar ile dosya alışverişini çift yönlü sağlayabilir. Hem dosya hem de

dokümanları kolayca bir URL (HTTP/HTTPS) üzerinden dış kullanıcılara iletebilirsiniz. Bu

işlem için DMZ sunucular ile güvenli köprüler kurabileceğiniz gibi tüm güvenlik

entegrasyonlarını bu süreçlere dahil ederek veri sızıntısını engelleyebilir ve veri

güvenliğinizi uçtan uca sağlayabilirsiniz. Kullanıcılara kolay dosya alışverişi imkânı

verirken aynı anda erişimleri, şifre, süre, IP, onay metni, onay akışı gibi kontroller ile daha

güvenli  hale getirebilirsiniz.

FTP/FTPS/SFTP: 

Kısıtları ve yetkilerini belirlediğiniz dosya alışveriş için oluşturulan linkleri, HTTP/HTTPS 

 linkleri olarak göndermenin yanı sıra FTP/FTPS/SFTP protokolleri için de dış

kullanıcılaralink oluşturup,  gönderebilirsiniz. SFTP protokolünün özelinde ayrıca erişimler

için kullanıcı adı-şifre harici RSA anahtar dosyası ile erişim sağlayabilirsiniz. Sistem sizin

için 4096 bite kadar RSA anahtar üretebileceği gibi elinizdeki bir RSA anahtarını da

sisteme yükleyebilirsiniz.

Figure 2: Link Oluşturma 

Figure 3: FTP / SFTP Link'i  Oluşturma 



Link Erişimlerine IP Koruması Ekleme:

FileOrbis IP kısıtı özelliği, kullanıclar tarafından oluşturulan linklere erişimlerin, sadece

belirli IP'ler tarafından gerçekleşmesini sağlar. Kullanıcılar link oluşturduktan sonra linke

erişmesini istedikleri IP'leri link oluşturma ekranından girebilirler. Özellikle önden tanımlı

IP'leri yönetici ekranından havuza ekleyebilir, kullanıcıların sadece önden tanımlı IP'lerin

isimlerini girmeleri sağlanabilir.

Linke Son Kullanma Tarihi Ekleme:

Oluşturulan linklere son kullanma tarihi eklemeye izin veren, zaman dolduğunda link

erişiminin otomatik olarak son bulmasını sağlayan özelliktir. Bu tarih özel olarak gün ve

saate göre ayarlanabilmektedir.

Figure 4: IP Koruması Ekleme  

Figure 5: Son Kullanma Tarihi Ekleme  



Link Erişimlerinde SMS veya E-posta ile Şifre Belirleme:

Oluşturulan linklere anlık şifre veya kullanıcıların belirleyeceği şifreler ile erişilmesini

sağlayan özelliktir. Anlık şifre olarak üretilen linklerde şifrenin linke tıklandığı anda SMS

veya e-posta yoluyla kullanıcılara iletilmesini sağlamaktadır. Linke tıklayan kullanıcılar

belirlenen süre içerisinde kendilerine iletilen şifreyi doğru şekilde girerek link içeriğine

erişim sağlayabilmektedir. Linke erişim için kullanıcılar tarafından iletilecek şifrelerin

zorlukları da ayarlanabilmektedir.

Link Bildirimleri Özelleştirme:

Oluşturulan linkler ile ilgili her türlü aktivitenin e-posta ve/veya FileOrbis üzerinden

bildirim olarak iletilmesini sağlamaktadır.

Figure 6a: Şifre Belirleme  

Figure 6b: Anlık Şifre Belirleme  

Figure 7: Bildirimleri Özelleştirme  



Link Onay Mekanizması:  

FileOrbis dosya ve klasörleri kolay bir biçimde dış kullanıcılar ile paylaşabilmeyi

sağlamaktadır. Bu paylaşma kolaylığı yanında ayrıca içerik denetimini de farklı

entegrasyonlar ile yaparak hatalı veya kötü niyetli erişimleri durdurabilmektedir. Bu

metotlardan biri de onay akışı kontrolüdür. Sistem üzerinde ön tanımlı domain ve dış

kullanıcılar harici paylaşımları onay akışlarına sokabilirsiniz. Her kullanıcı ve grup için

farklı onay yöneticileri tanımlanabileceği gibi Active Directory üzerinde tanımlı

yöneticileri de otomatik onay yöneticisi yapabilirsiniz. FileOrbis üzerinden sıralı onay ve

vekalet onay mantıkları da tanımlanabilmektedir.

Link Onay Metni:

FileOrbis link servisi kullanıcılara belirlenen onay metinlerini gösterebilir ve bu metinleri

onaylatabilir. Onay metinlerini açık rıza, tedarikçi data erişimi, satış onaylama metni gibi

regülasyonlara ve ihtiyaca göre özelleştirebilir, tanımlayabilirsiniz. Onay olmadan dosya

erişimi verilmemesi sağlanabilir ve onaylanan metnin kendisi, erişilen IP gibi bilgileri kayıt

altına alınabilir. Bu kayıtları ayrıca SIEM entegrasyonları ile merkezi kayıt sistemlerine

iletebilirsiniz.

Figure 8: Link Onay Mekanizması  

Figure 9: Link Onay Metni  



Filigran Özelliği:

Paylaşılan dosyalar içindeki dokümanlarda indirme ve yükleme yetkisinin yanı sıra ön

izleme yetkisi de yer almaktadır. Sık kullanılan PDF, Word, Excel, txt, resim, video gibi

dosya formatlarında FileOrbis gömülü veya bütünleşmiş viewer/editor’ler devreye girer

ve ön izleme yapılabilir. Bu ön izleme sürecinde FileOrbis Filigran devreye girerek

dosyalar üzerinde UID olarak dosya üzerine farklı görüntü seçenekleri ile yansıtır. Bu

UID'nin içinde dosyanın takibini sağlayan IP, kişi, zaman, dosya ismi gibi bilgiler yer

almaktadır. Ekran görüntüsü alınarak bu veriler sızdırılırsa, bu UID aracılığı ile detayları

tespit edebilirsiniz. Böylece sızıntının ilk kaynağını tespit etmek mümkündür.

Isolation: 

FileOrbis Isolation domain içi veya domain dışı kullanıcıların güvenli şekilde MS Office

dosyalarını görüntüleyebilmesi ve düzenleyebilmesi için geliştirilen bir tür Digital Rights

Management-DRM ürünüdür. Dosya son kullanıcıya gitmez, dosya son kullanıcı MS Office

programı içinde açılmaz ve MS Office programına ihtiyaç duymaz. Açılan dosya üzerinde

FileOrbis Filigran eklenerek fotoğraf çekilmesi takip altına alınabilir. FileOrbis Isolation

içinde istediğiniz, clipboard’tan dosya içine veri ekleyebilirsiniz ancak dışarı, clipboard’a

veri almak, dosyayı yazdırmak veya lokal bir cihaza kaydetmek mümkün değildir. Böylece

son kullanıcı MS Office dosyaları üzerinde çalışırken veri sızıntısını da en düşük seviyeye

indirirsiniz.

Raporlama:

FileOrbis sistem yöneticisi ve kullanıcılara ait 150+ operasyonu kişi, işlem, dosya, IP,

browser, OS, etkileşim gibi pek çok kırılım ile kayıt altına alır. FileOrbis tüm işlemleri ve iç

kırılımlarını ayrıştırarak hem çok fazla detay tutar hem de bu detaylar üzerinden farklı

alarm mekanizmaları üretebilmenize olanak sağlar. SIEM çözümleri ile entegrasyonu

destekleyen mimari sunmanın yanında FileOrbis kolay okunabilir bir ara yüz ile bu log'ları

yöneticisi kullanımına da sunar. Ana operasyon log'u ve gerektiğinde log detayını

görüntüleyebilir ve kişi, işlem, tarih filtreleri ile sorgularınızı daraltabilirsiniz. Ayrıca ilgili

filtreler ile elde edeceğiz sonuçları MS Excel dosya olarak o anda indirebilir, hatta bu

sonuçları rapor halinde belirli aralıklara otomatik olarak gönderimini sağlayabilirsiniz.

https://fileorbis.com/tr/kaynaklar

Figure 10: Filigran  

https://www.fileorbis.com/sources#request-support-form

