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i-Bekçi'den BIG pazarina büyük darbe
Ulusal Bilgi ve Iletisim Güvenligi, i-Bekçi'ye emanet
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E-devlet uygulamalarinda Bilgi ve
Iletisim Güvenligi (BIG) odakli
gelistirilen i-Bekçi, B2B veya
merkez ve daginik ofisler modeline
uygun tüm sektörler için kiralik
devreler veya internet üzerinden
kriptolu veri ve ses iletisimi
sagliyor.
Bugüne kadar çokuluslu yabanci
firmalarin elinde olan Türkiye Genis Alan i-Bekçi, devletin üst düzey
kademelerinde kullaniliyor
Agi iletisim ve güvenlik sistemleri
pazarinin genç oyuncusu i-Bekçi, üzerinde
bulunan yerel ve uzak ag baglanti arabirimleri sayesinde, kurumsal kullanicilar ve
kurumsal sunuculara erisimi sinirlayarak güvenligi artiriyor.
E-devleti hala uygulayan veya hizla e-devlet çalismalari yapan kurumlar için
gerekli olan güvenlik ve iletisim servislerini bünyesinde barindiran i-Bekçi,
gelistirilen Türkçe yönetim ve raporlama yazilimlari ile kolayca isletilebiliyor.

Güvenilirlik en üst seviyede
Elektronik bilgi erisiminin denetlenmesi amaciyla tasarlanarak üretilmis bir
internet/intranet/extranet BIG ekipmani olan i-Bekçi ile kurumsal kaynaklar,
kullanicilar tanimlanabiliyor ve internet üzerinden güvenli Güvenli Sanal Ag
(GSA/VPN) gerçeklestirilebiliyor.
Internetten ve kurum içi bilgisayarlardan gelen tüm IP paketleri üzerinde kontrol
saglanabiliyor. Bilinen en güvenli isletim sistemi olan OpenBSD ile gelistirilen
i-Bekçi'nin güvenlirligi en üst seviyede. Kritik uygulamalarda çalisabilirligi en üst
düzeyde tutmak için yedekli güç kaynagi ve sogutma üniteleri kullaniliyor.

Çok islevli
Yerli mali belgesine de sahip i-Bekçi ile;
Genis Alan Agi Yönlendirme (WAN routing),
Güvenli sanal ag (VPN),
Paket elegi (statefull packet inspection / firewall),
Ag adres çevrimi (NAT) / kapi numara çevrimi (PAT),
Hat siga yönetimi (bandwidth management),
Hat siga önceliklerdirme (traffic priorization),
Hat yük dengeleme (load balancing),
Yedekli ve yük paylasimli iletisim (load balancing and failover) gibi islevler
sunuluyor.
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Yedi gün 24 saat destek
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Gelistirme Bölgesi Teknokent'te faaliyet gösteren
Z-Sistem'in bilgi birikimi ile üretilen i-Bekçi'nin avantajlarindan biri de, müsteri
tarafinda yasanabilecek krizlerde iyi yanitlama zamanina sahip olmasi ve yedi gün
24 saat doyurucu destek verebilmesi.
Iletisim Güvenligi ve i-Bekçi BIG ekipmani egitimleri için Izmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü (IYTE) ile hazirliklar devam ediyor.

Ilgilenenler için
www.i-bekci.com.tr
www.z-sistem.com
www.istanbulconsulting.net
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• i-Bekçi'den BIG pazarina büyük darbe
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