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Ulusal bilgi ve ileti im güvenli i
(B G), Türk B G Ekipmanı
’’i-Bekçi’’ye emanet

Medya
Magazin
Polemik
Spor
Dünya

E-Devlet uygulamaları nda Bilgi ve
leti im Güvenli i (B G) odaklı
geli tirilen i-Bekçi, B2B veya merkez
ve da ı nı k ofisler modeline uygun
tüm sektörler için kiralı k devreler veya
internet üzerinden kriptolu veri ve ses
ileti imi sa lı yor. i-Bekçi, devletin
en üst düzey elektronik bilgi ve ileti iminde de
kullanı lı yor...
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Bugüne kadar çokuluslu yabancı firmaları n elinde olan Türkiye
Geni Alan A ı ileti im ve güvenlik sistemleri pazarı nı n
genç oyuncusu i-Bekçi, birçok özelli i ile rakiplerinin önüne
geçecek gibi görünüyor.

Sizce, Leyla Zana
ve
arkada ları nı n
PKK-Kongra Gel’e
yönelik ate kes
ça rı sı samimi
bir ça rı mı ?








EVET
HAYIR
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i-Bekçi, üzerinde bulunan yerel ve uzak a ba lantı
arabirimleri sayesinde, kurumsal kullanı cı lar ve kurumsal
sunuculara eri imi sı nı rlayarak güvenli i artı rı yor.
E-Devlet’ i halen uygulayan veya hı zla E-devlet
çalı maları yapan kurumlar için gerekli olan güvenlik ve
ileti im servislerini bünyesinde barı ndı ran i-Bekçi, geli tirilen
Türkçe yönetim ve raporlama yazı lı mları ile kolayca
i letilebiliyor.
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Elektronik bilgi eri iminin denetlenmesi amacı yla tasarlanarak
üretilmi bir internet/intranet/extranet B G ekipmanı olan
i-Bekçi ile kurumsal kaynaklar, kullanı cı lar
tanı mlanabilmekte ve internet üzerinden de güvenli Güvenli Sanal
A (GSA/VPN) gerçekle tirilebilmektedir.
Internetten ve kurum içi bilgisayarlardan gelen tüm IP paketleri
üzerinde kontrol sa lanabilmektedir. Bilinen en güvenli i letim
sistemi olan OpenBSD ile geli tirilen
i-Bekçi’ nin güvenlirli i en üst seviyede.


HABERTÜRK
TOP100’de bir gün bir
günü tutmuyor...
imdi de sa lı k
siteleri tekrar zirveyi
ele geçirdi gibi
görünüyor...


Günün güzeli bir
tı k ötede!!!

1-A ı z ve Di
Sa lı ı
(hekimim.com)
2-HABER@NET ’ imdi
HABER zamanı ...’
3-www.doktoruz.biz
4-Sarikart.com-Yüzüne
Söyleyemiyorsan
Burada Söyle
5-Webrehberi.net
6-Göz Kama tı ran
Foto raflar
7-Gözler Bayram
Edecek
8-www.diclehukuk.com
9-Turksportal
10-Arkada Servisi






Avantacı Türk
Ba bakan kim?


stanbul’dan
kaçan kaçana


Çı plaklar
ma zası açı ldı
!!!




Del Bosque’ye
ok teklif !!!





Asgari ücret 444
milyon 150 bin lira
te
Saddam’ı n
kı zı na mektubu...








te güzergahı
de i en ETT
hatları !!










Britney Spears
sinir krizi geçirdi!!!
Clinton Oval Ofis
macerası nı
anlattı !!
Erke in tercihi
artı k esmer
kadı n!!!


kenceci
erden ok itiraflar!!






Brad Pitt’i kimler
neden engelledi?
Fla ! stanbul’a
ya mur ya dı !!!






Yerli malı belgesine de sahip i-Bekçi ile;
Geni Alan A ı Yönlendirme (WAN routing),
Güvenli sanal a (VPN),
Paket ele i (statefull packet inspection / firewall),
A adres çevrimi (NAT) / kapı numara çevrimi (PAT),
Hat sı a yönetimi (bandwidth management),
Hat sı a önceliklerdirme (traffic priorization),
Hat yük dengeleme (load balancing)
Yedekli ve yük payla ı mlı ileti im (load balancing and
failover)
gibi i levler sunulmaktadı r.



Kritik uygulamalarda çalı abilirli i en üst düzeyde tutmak için
yedekli güç kayna ı ve so utma üniteleri kullanı lmaktadı r.
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geli tirme Bölgesi Teknokent’
de faaliyet gösteren Z-Sistem’in bilgi birikimi ile üretilmi
i-Bekçi’ nin avantajları ndan biri de, mü teri tarafı nda
ya anabilecek krizlerde di er yabancı üretici rakiplerine göre
en iyi yanı tlama zamanı na sahip olması ve en doyurucu
deste i do rudan veya dolaylı olarak 7/24 verebilmesi.
leti im Güvenli i ve i-Bekçi B G ekipmanı e itimleri için
zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( YTE) ile hazı rlı klar devam
ediyor.








i-Bekçi’ nin, kaliteden ödün vermeden dü ük maliyetleriyle önce
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kendi ülkelerinde daha sonra Orta Asya, Orta Do u ve Balkan
ülkelerinde pazar payı edinme konusunda satı ve pazarlama
operasyonunu üstlenen stanbul Consulting iddialı .


DEVLET N ÜST DÜZEY NDE KULLANIYOR.




Devletin en üst düzey güvenli ini öngören birimlerde yakla ı k
2 yı ldı r kullanı ldı ı belirtilen
100-150 arası adet i-Bekçi, ilgili birimlerin tüm veri-ses trafi ini
GSA (VPN) üzerinden ta ı makta ve aynı zamanda internet
güvenli ini sa lamaktadı r.
Detaylı Bilgi için;
www.i-bekci.com.tr
03.06.2004 - 10:47

18:48 - lk özel uzay aracı SPACESHIPONE ba arı yla
ini yaptı ...


17:04 - lk sivil uzay aracı kalktı ...


15:35 - Türksat 2A uzayda çürüyor...
12:03 - Türksat uzayda çürüyor! Türk Telekom’un 2001
yı lı nda uzaya fı rlattı ı haberle me uydusu Türksat 2A
kullanı lamaz hale geldi.
03:18 - ok foto raflar!!! Kuyrukluyı ldı zda dev ayak
izleri...
06:17 - Çapkı nlı ı n sonu mu?.. memelilerdeki sadakat
geni bulundu!!!
12:58 

te kredi kartı yerine de geçen ilk telefon...

10:12 - ’’I kiss you’’ (Öperim Seni) cümlesi ile internet
dünyası na giri yapan ’’ nternet Mahir’’in hayatı film
oluyor.


10:06 - Uzak mesafe ses lisansı alan Koç.Net pazara
indirimle giriyor
09:36 - Yahoo, Hotmail’in 50 katı kapasiteli mail hizmeti
vermeye ba ladı ...
15:15 - Rus internet korsanları , herhangi bir web sitesini,
günlü ü 150 dolara çökertebileceklerini iddia ettiler.
02:34 - FLA ... FLA ... HABERTÜRK SHUBUO
BA LADI...!
13:02 - HABERTÜRK TOP100’de bir gün bir günü tutmuyor...
imdi de sa lı k siteleri tekrar zirveyi ele geçirdi gibi
görünüyor...
22:38 - Davı d Beckham’a ‘teknolojik’ rakip geldi!
05:43 - Milli E itim Bakanlı ı ’na ba lı anti hacker
timi!!!
02:39 - Petrolün altenatifi zeytinya ı ...
00:34 - Bir zamanlar Mars’ta su oldu una dair yeni
kanı tlar!!!
19:39 - 2004 Dünya nternet ampiyonası ’nda Ümit
eker, 17-20 ya kategorisinde birinci oldu.
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09:55 - Venüs’ü çı plak gözle izlemeyin..! (Ho
stanbul’da hava kapalı ya..)

09:45 - Shubuo’dan birinci yı lı nda ’’ShubuoTekTu ’’ 6
model seçene iyle abone merkezlerinde
23:21 - Microsoft ’Cep To Truva’yı hizmete soktu!!!
20:57 - nternetli ya am, evleri ’Biri Bizi Gözetliyor’
evlerine dönü türüyor!!!


12:58 - HABERTÜRK’ten isteyen herkese bedava e-posta
11:52 - Yolcu uçakları na para üt yapı lı yor!
15:01 - nternette müjdeli haber!!!


10:21 - imdi de Harry Potter virüsü bilgisayarları tehdit
etmeye ba ladı
05:16 - Bush’un emsiye sorununu küçük Bilgehan çözdü...
Bush için dönmeyen emsiye yaptı !!!
11:28 - Superonline’ı n borcu kapatı lı yor
05:13 - ’Havaya’ yazan ’cep’ geliyor!
03:42 - Bu virüse dikkat!!
Kategori Anasayfası için tı klayı nı z...

4 of 4

23-06-2004 15:20

