
Tüm kurumsal verilerin güvenliğini sağlayın

Gizli bilgilerin rakiplere sızmasını engelleyin

Yetkisi olmayan kişilerin önemli verilere ulaşmasına izin vermeyin



Ar&Ge yatırımlarınızı
koruyun

Data güvenliği ile
rakiplerinizden hep
farklı olun

Tüm verilerinizi kusursuz
gügüvenliğe alın

Endişe verici güvenlik
sorunları olmadan işinizi
büyütün

CURTAIN E-LOCKER NEDİR?
Curtain e-locker, üst düzey bir veri güvenlik yazılımıdır. Yetkisi olmayan
kişilerin datalara erişimini kısıtladığı gibi, kullanıcıların güvenlik
altındaki datalar üzerindeki haklarını da yöneten bir sistemdir.

ÖZELLİKLER 
• USB ve harici kaynaklara veri kopyalanmasını engelleme
• Çıktı alma (print) engelleme
• Ekran görüntüsü alma (print screen) engelleme
• İçerik (content) kopyalanmasını engelleme
• Sunucu üzerindeki dosyaların silinmesini engelleme
• Verilenin Outlook veya herhangi bir mail sağlayıcısı üzerinden
   gönderilmesini engelleme   gönderilmesini engelleme
• FTP veya bulut ortamında bulunan kaynaklara
   veri kopyalanmasını engelleme
• Uygulama tabanlı yetkilendirme
• Yetki grupları oluşturabilme
• Harici görüntüleme kaynaklarından (cep telefonu , fotoğraf makinası
   CCTV vb) veri sağlanmasını engelleme (MonGuard özelliği)
•• Online – Offline çalışma ortamlarında güvenlik sağlayabilme
• Disk kriptolama ile bilgisayarın çalınmasına karşı verileri güvenlik
   altına alabilme
• Kullanıcı hareketlerini izleme
• Kolay yetkilendirme ve kullanıcı dostu arayüz
• Hızlı kurulum ve devreye alma

Tek Yol

Sunucu
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Teknolojinin gelişimi ve iletişim araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte
günümüzde veri güvenliği daha da önem kazandı. Özellikle AR&GE
çalışmalarına yatırım yapan firmaların yıllarca üzerinde çalıştığı 
gizli projeler farkına varılmadan dakikalar içerisinde kopyalanabilir 
ve rakiplerin eline geçebilir.

Klasik önlemlerin (USB port kapatma, internet erişimlerini kısıtlama,
fiziksel önlemler) günümüfiziksel önlemler) günümüzde hiçbir kesin çözüm sunmamasının yanında,
çalışanların iş gücü verimliliğini de önemli ölçüde azaltmaktadır.

GÜVENLİK TEHDİTLERİ 

ÇÖZÜM
Curtain e-Locker (DLP – Data Loss Prevention) ,tüm bu sorunların
karşılığında kapsamlı bir çözüm sunar. Özellikle CAD/CAM/CAE tabanlı 
yazılımları kullanan firmalara yönelik tecrübeli ve uzman kadrosu ile
veri güvenlik çözümleri sağlamaktadır.

Curtain e-Locker, sektörde yaygın olarak kullanılan SOLIDWORKS 
yazılımının sertifikalı çözüm ortağıdır.

Diğer yDiğer yaygın kullanılan yazılımlar ; Autocad, NX, MS Office, SOLIDWORKS 
PDM vb. 300 den fazla yazılım üzerinde veri güvenliği sağlar. Geleneksel 
veri güvenliği yöntemlerinde olduğu gibi kullanıcıların konforunu olumsuz 
etkilemez ve işlerine odaklanmalarını sağlar.

www.kirmizimuhendislik.com



• Önemli verilerinizi güvenli olarak saklamak mı istiyorsunuz?

• Şirket verilerinizin harici kaynaklara kopyalanmasını engellemeye ihtiyacınız mı var?

• Gizli ticari bilgilerinizin illegal yollardan rakiplerinizin eline geçmesini engellemek mi istiyorsunuz?

• Yapmış olduğunuz AR&GE yatırımlarını korumaya ihtiyacınız mı var?

O halde CURTAIN e-locker kesin çözüm!

0212 324 4849

bilgi@kirmizimuhendislik.com
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