Genel Özellikler:
Türkçe Web Yönetim Paneli
Ürün yönetimi web üzerinden işletim sistemi bağımsız olarak tamamen Türkçe web panelinden
yapılmaktadır, kullanımı ve yönetimi kolaydır.
DNS Firewall
DNS Firewall özelliği ile kullanıcılar bir siteye erişim yapmadan önce ilk noktada engellenirler,
böylece zararlı içerik daha ağa erişmeden engellenir.
USB Bellek Yönetimi
Kullanıcılarınızın USB bellek kontrolünü grup yönetimi vasıtası ile yapabilirsiniz (sadece okuma,
yazma-okuma, komple engelleme)
Bulut Tabanlı Siber Güvenlik
Güvenlik duvarına gelen istekler cihazlarımız tarafından merkezi sunucularımıza bildirilir eğer ip
saldırgan olarak tanımlanmış ise hemen bloklanır.
HOTSPOT (Wireless Ağlar şifre ekranı)
Bu servisi aktif ettiğinizde kullanıcı internet bağlanmak istediğinde kendisine kullanıcı adı ve şifresi
sorar. İsterseniz MERNİS ile entegre çalışır, Kullanıcı; AD, SOYAD, TCKİMLİK, DOĞUM YILI
bilgilerini girer girdiği tüm bilgiler doğru ise kullanıcıya şifre oluşturur. SMS entegrasyonu, Otel
yazılımları entegrasyonu vardır.
Mail Yedekleme
Giden gelen maillerin bir kopyasını istediğiniz adrese mail attırabilirsiniz.
MAC Authentication
Akıllı switchlerle entegre çalışarak yerel ağınıza girmeye çalışan yetkisiz cihazları engelleyebilirsiniz.
Haberleşme Sunucusu
Güvenlik sebebiyle Skype gibi haberleşme sunucularına erişim kapatıldığında, yerel olarak kendi
haberleşme sunucunuzu aktif hale getirir, personelin birbiriyle haberleşmesini bu servis sayesinde
kolaylaştırırsınız.
MOBİL Raporlama Yazılımı
Mobil raporlama yazılımı ile cihazın anlık durumunu ve kullanıcı internet trafiğini takip edebilirsiniz,
Gerektiği durumlarda cihazı yeniden başlatabilirsiniz.
Aynı anda 5 internet hattını kullanabilme ve yük dengeleme
Üst cihazda 5, giriş seviyesi cihazda 3 internet hattını aynı anda kullanabilir fiber tadında internetin
keyfini yaşarsınız.

URL/ İçerik Filtreleme
Girilen siteler URL bazlı yada içerik bazlı kontrol edilerek filtreleme yapılabilir.
Spam Kontrolü (pop3/smtp)
Gelen maillerinizin spam kontrolünü yaparak spam olan mailleri [SPAM] diyerek işaretler.
Tek Tıkla Yedek
Sisteminizde herhangi bir problem olduğunda yedeğinizi almışsanız 5.dk içinde sisteminiz hazır
duruma gelir.
Bant Genişliği Ayarı
Kullanıcıya, kullanıcı gruplarına veya port bazlı bant genişliği tanımlayabilirsiniz.
İndirilecek dosyanın maksimum boyutunu tanımlama
Siz http portu üzerinden indirilecek dosyanın max. Kaç mb olabileceğini tanımlayabilirsiniz,
tanımınızdan daha büyük bir dosya ise dosyanın indirilmesi engellenir.
Saldırı Tespit / Saldırı Engelleme
Cihaz üzerinde dışarıdan gelen saldırılara karşı saldırı tespit ve engelleme sistemi vardır.
Dosya uzantısına göre yasaklama, Dosya türüne göre yasaklama
Kullanıcılarınızın http portu üzerinden indirdiği dosya uzantısına kadar kontrol edebilirsiniz, örneğin
personelin zipli ya da rarlı dosyaları indirmelerini engelleyebilirsiniz.
Anlık Kullanıcı Grafiği
Anlık olarak interneti kimin ne kadar kullandığını grafiksel olarak görür, gerekiyorsa bu bilgi
kullanılarak o kullanıcıların interneti kullanmalarını engelleyebilirsiniz.
IP MAC Eşleştirme
Cihazımız üzerinde IP/MAC eşleştirmesi yaparak güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırırsınız.
Tüm internet bağlantılarını kaydetme (herhangi bir yöne ve porta yapılan)
Tüm internet erişimleri kayıt altına alınır.
Sistem Kayıtlarına Erişim ve bilgisayarınıza kaydetme
Kayıt altına alınan tüm erişimler web yönetim panelinden incelenebilir.
Aktif Kullanıcı Listesi
Toplam İnternet Trafiğini Raporunu Görebilme
5651 Yasal Loglama
Cihaz min. 4GB Bellek ve 120GB SSD disk ile gelir.

