
Uzaktan Bakım Cihazları

Hasta Takip Cihazları

Ağ Ekipmanları

Mobil Takip Cihazları

Tıbbi Cihazlar

Klinik Monitörleri

Varlık Takibi

IoMT Varlıkları

Görünürlük
Tüm IoMT ve OT varlıkları ve 
ağları hakkında doğru ve güncel 
bilgilere ek olarak 
ağ görselleştirmesi, 
hepsi bir arada çözüm.

Güvenlik
Hızlı yanıt için gerçek zamanlı, 
365/7/24 izleme, anında ihlal 
ve güvenlik açığı uyarıları ve 
eyleme dönüştürülebilir 
bilgiler edinin.

Sağlık Hizmetlerinde 
IoMT Siber Güvenliğini 
Geliştirme
Hastaneler, tanımlanması, izlenmesi ve siber saldırılara karşı 
korunması gereken giderek artan sayıda IoMT (Tıbbi Nesnelerin İnterneti) 
ve OT cihazları içerir.

Tıbbi açıdan kritik sistemleri çalışır durumda tutmak ve hastaları güvende 
tutmak her sağlık kuruluşunun birincil hedefidir. Ancak modern hastanenin 
karmaşık ve giderek daha fazla bağlantılı olan sistemleri, 
siber tehditlere ve kesinti risklerine karşı savunmasızdır.

Nozomi Networks çözümü, IoMT/OT sistemlerinizle 
ilgili sorunları öngörür, böylece size şunları sunarak 
sorunlar kesintiye neden olmadan önce çözülebilir:

Dayanıklılık
Anormallikler, arızalı OT ve 
IoMT cihazları ve ağ kararlılığı 
sorunları hakkında önceden 
uyarı alın; böylece kesintiler 
olmadan önce 
harekete geçebilirsiniz.

Dikey Taşıma

Elektrik

Aydınlatma Kontrolü

HVAC 

Enerji Yönetimi

CCTV/NDR

Giriş Kontrolü

Bina Sistemleri

Mühendislik/Tesisler

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları için Siber Güvenlik Avantajları

Arızalı ekipman veya 
ağ kararlılığı sorunlarını 
tahmin edin ve olaylar 
sağlık hizmetlerini 
etkilemeden önce 
yanıt verin

IoMT/OT olaylarını 
daha hızlı ve anlaşılabilir
adli araçlar kullanarak 
daha az kaynakla 
teşhis edin

Çeşitli sağlık 
sistemlerini ve bakım 
yüklenicilerinin 
faaliyetlerini izleyin

Yeni teknolojileri, 
sistemleri ve tesisleri 
yönetmek için 
ölçeklenebilir ve esnek 
bir çözümle hastanelerinizi 
geleceğe hazır hale getirin

BT

İyileştirilmiş sağlık 
hizmeti dayanıklılığı 
ve uyumluluğu için 
IoMT/OT cihazlarını 
belirleyin, izleyin ve
güvenli hale getirin

Tek bir izleme aracı 
aracılığıyla IoMT/OT 
cihazları ve sistemleri 
için birleştirilmiş 
bilgileri görün

Varlık envanterini 
otomatikleştirin ve 
Sıfır Güven güvenliği 
için tehditlerin ve 
risklerin net bir 
şekilde tanımlanmasını 
sağlayın

Gerçek zamanlı 
ihlal uyarıları, 
eyleme dönüştürülebilir 
içgörüler ve çalışma 
kitaplarıyla siber tehditlere 
hızla yanıt verin

Guardian
Tüm OT, IoMT ve BT 
varlıklarınızı ve savastemlerinizi 
tek bir yerde görün

Veri toplamayı otomatikleştirerek 
zamandan ve paradan 
tasarruf edin

Tehditleri tespit edin ve 
yanıt süresini azaltın

CMC
Hastane varlıklarının ve 
ağlarının tek konsol 
görünümü

Bireysel sensörlerin 
avantajlarını çoğaltın

SIEM'ler ve diğer BT/OT 
altyapısı ile entegre edin

Vantage
Tüm tesisleri her zaman, 
her yerde tek bir arayüzde 
görün

Ölçeklenebilir güvenlik izleme 
ve görünürlük

Uygulama prosedürleri ve 
eyleme dayalı içgörülerle 
iyileştirmeyi hızlandırın

Guardian™ saha tabanlı sensörler, Central Management 
Console™ (CMC) merkezi yönetim veya Vantage™ 
SaaS ölçeklenebilir çözümünün benzersiz kombinasyonu ile 
şunları yapabilirsiniz:

hello@cerrus.io
nozominetworks.com |  cerrus.io
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Nozomi Networks, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar için güvenlik 
ve görünürlükteki ortağınızdır. Ölçeklenebilir ve esnek 
çözümümüz, gelişmiş risk azaltma ve operasyonel esneklik için 
IoMT ve OT kör noktalarını kapatır.
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