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Tek Platform.
Tek Ajan.

Tek Görünüm.
Qualys, kurumların BT, Güvenlik, uyumluluk ihtiyaçlarını tek bir platformda birleştirip 

kolaylaştırmasına yardımcı olur. Qualys Bulut Platformu ve tekil Qualys Bulut Ajan yapısı 

ile, kurumların hibrit BT ortamlarının tamamında gerçek zamanlı güvenlik sağlamak için, 

önleme, algılama, ve yanıtlamaya kadar pek çok adımı kapsayan tek bir görünüm sunar!

Uçtan Uca Güvenlik

Global hibrit BT ortamınızdaki bilinen 
ve bilinmeyen tüm varlıkları belirleyin 
ve envanterini çıkarın

Altı sigma doğruluğu ile tüm kritik 
güvenlik açıklarının, kötü amaçlı 
yazılımların, yanlış yapılandırmaların ve 
güvenliği ihlal edilen varlıkların gerçek 
zamanlı bir görünümünü elde edin

Tek bir tıklamayla otomatik olarak 
varlıkları öncelik sırasına dizin, yama 
uygulayın ve karantinaya alın

BT, güvenlik ve uyumluluk 
uygulamalarınızı tek bir platform 
altında birleştirerek maliyetleri önemli 
oranda azaltın.



Cloud Platform Uygulamaları
Bütünleşik ve birbiri ile tam entegre Qualys Platformu uygulamaları, topladıkları 

verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek korelasyon sağlayabilmektedir.
Qualys Platformu’nu ücretsiz olarak denemek için qualys.com/trial adresini 

ziyaret edebilirsiniz.

© 2021 Qualys, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Security 
Configuration 
Assessment

Global BT varlıklarının 
yapılandırma 
değerlendirmesini 
otomatik hale getirin

Policy 
Compliance

Ağınızdaki tüm BT 
sistemlerinin güvenlik 
yapılandırmalarını 
değerlendirin

PCI 
Compliance

PCI uyumluluğunu 
otomatize ederek 
basitleştirin

File Integrity 
Monitoring

Kritik BT sistemlerindeki 
önemli dosya ve klasör 
değişikliklerini izleyerek 
kayıt altına alın

Asset 
Inventory

Tüm global BT varlıklarını 
şirket içinde, bulutlarda 
veya mobil uç noktalarında 
anında tam olarak görme 
olanağı elde edin

CMDB 
Sync

ServiceNow CMDB'yi 
Qualys'ten aldığınız varlık 
bilgileriyle senkronize 
edin

Vulnerability 
Management 
Detection & 
Response

Saldırıları sürekli algılayın 
ve yanıtlayın

VMDR
Certificate 
Inventory

TLS/SSL dijital 
sertifikaları için global 
ölçekte envanter 
oluşturun

Security 
Assessment 
Questionnaire

Üreticiler, tedarikçiler ve 
diğer üçüncü taraflarla iş 
yaparken riskinizi en aza 
indirin

Güvenliği ve uyumluluğu, 
erişilemeyen varlıkları 
kapsayacak şekilde 
genişletin

Out of Band 
Configuration 
Assessment

Cloud 
Security 
Assessment

Tüm genel bulut 
altyapıları üzerinde tam 
görünürlük ve kontrol 
elde edin

Web 
Application 
Firewall

Saldırıları engelleyin ve 
web uygulamalarındaki 
güvenlik açıklarına sanal 
olarak yama uygulayın

Web 
Application 
Scanning

Uçtan uca koruma 
sayesinde web 
uygulamalarının 
güvenliğini sağlayın

Container 
Security 

Container altyapılarının 
keşfini, güvenliğini ve 
yönetimini sağlayın

Threat 
Protection

En büyük tehditleri 
belirleyin ve yama 
uygulama işlemlerini 
öncelik sırasına koyun

Patch 
Management

Güvenlik açığı düzeltme 
işlemlerini kolaylaştırıp 
hızlandırın

Endpoint 
Detection & 
Response

Tüm uç noktalardaki 
saldırıları doğru bir 
şekilde algılayıp yanıtlayın

Continuous 
Monitoring

Ağdaki düzensizlik ve 
değişiklikler ile ilgili 
gerçek zamanlı uyarı 
mekanizmaları oluşturun

Cloud
Inventory

Genel Bulut Altyapıları 
için envanterinizi takip 
edin

SaaS 
Detection & 
Response

SaaS uygulamalarınıza 
yönelik görünürlük elde 
edip güvenlik ve uyumluluk 
sorunlarını düzeltin

Certificate 
Assessment

Dijital sertifikalarınızı ve 
TLS yapılandırmalarınızı 
değerlendirin

Indication of 
Compromise

Tehdit avı, şüpheli 
etkinlikleri izleme ve kötü 
amaçlı yazılım ailelerini 
algılama


