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Üreticiler Endüstri 4.0 
yolundalar, iş ihtiyaçları 
bunu talep ediyor - ancak 
sürekli artan riske hazırlar mı?

Endüstri 4.0 artık bir hedef değil; bir gerçektir. İş gücü eksiklikleri, 
beceri boşlukları ve tedarik zinciri kesintileri, verimlilik için 
kaçınılmaz bir ihtiyacı tetikliyor. Ayrıca, birleşik görünürlük ve 
risk yönetiminin artık gerekli olduğu BT ve OT sistemlerinin 
yakınsamasında da temel bir değişim var.

Üreticiler farklı sistemleri birbirine bağlamaya, daha fazla varlık ve sistemi 
entegre etmeye ve optimize etmek için IoT'yi getirmeye başladıkça, önemli 
bir operasyonel aksama süresi ve yeni siber tehditlere katlanarak maruz 
kalma riski vardır.

72%

İhtiyacı
Verimlilik İmalat yöneticilerinin %45'i IoT yatırımlarından verimlilik artışı 

bekliyor. IoT ile üreticiler, daha önce mümkün olmayan verimlilikler 
yaratmak için veriye dayalı içgörüler elde edebilir. Akıllı fabrikalara geçişin 
rekabet gücünü artırması ve işgücü eksikliklerini ve tedarik zinciri 
kesintilerini gidermeye yardımcı olması bekleniyor. Gereken verimliliği 
elde etmek için üreticilerin hem eski ekipmanların hem de IoT'nin 
yaygınlaşmasının güvenlik zorluklarını ele alması ve nihayetinde tüm 
fabrika varlıklarının ve sistemlerinin siber güvenliği ve esneklik gözetimini 
iyileştirmesi gerekiyor.
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Tüm üreticilerin
72% si 
dijital dönüşüm 
yol haritasına sahip
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İhtiyacı

Operasyonel 
Devamlılık

Operasyonel devamlılık hiç bu kadar kritik olmamıştı. Son 
zamanlardaki tedarik zinciri kesintileri ile birlikte imalat alanındaki 
rekabet ortamı, çalışma sürelerini iyileştirmeleri için fabrikalar 
üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Üretim tesisleri için siber ve 
operasyonel risklerin değerlendirilmesi, yönetim kurulları için büyük 
önem taşımaktadır. Arızaları veya olası arızaları hızlı bir şekilde tespit
etme ve ardından bunlara gerçek zamanlı olarak yanıt verme yeteneği, 
OT ortamlarında görünürlük olmadan zordur. Bu nedenle, operasyonel 
esnekliği artırmak için fabrikalar dijitalleşirken siber ve operasyonel 
risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve azaltılması esastır.

Yeni
Siber Tehdit
Görünümü

Üreticiler, siber tehdit aktörleri tarafından benzeri görülmemiş 
saldırılar altındadır. Deloitte'a göre, çoğu ABD'li üretici kimlik avı 
veya fidye yazılımı güvenlik olayları bildirdi.2 Fidye yazılımlar, üretimi 
durdurabileceği ve günlük operasyonları bozabileceği için üreticiler için 
bir tehdittir. Fabrikalar dönüştükçe, saldırı yüzeyleri katlanarak artıyor 
ve tüm tesislerdeki tüm BT, OT ve IoT sistemlerinde güvenlik 
görünürlüğü gerektiriyor.
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Görünürlük Devamlılık Risk Azaltma

Göremediğini koruyamazsın. 
Nozomi Networks, varlık envanteri
oluşturmayı otomatik hale getirerek 
kör noktaları ortadan kaldırır ve 
diğerlerinin göremediği varlıkları 
ortaya çıkarır. Yaşları, satıcıları veya 
işlevleri ne olursa olsun, tüm 
sistemlerden tüm OT, IoT ve BT 
varlıkları hakkında doğru ve 
kapsamlı bilgi sağlar.

Operasyonel güvenilirliği geliştirmek, 
gerçek zamanlı durumsal farkındalık 
gerektirir. Çözümümüz, fabrikanızın 
normal ağ modellerini ve üretim 
süreçlerini öğrenerek anormallikleri 
tespit eder. Ekipman arızası, 
olağandışı değişken değerler veya 
ağ bağlantı sorunları üretim 
çalışma süresini veya kaliteyi 
etkilemeden önce harekete 
geçmenize yardımcı oluyoruz.

24/7/365 izleme ve derin OT 
yeteneklerimiz sayesinde 
operasyonlarınızın durumu 
hakkında size güven veriyoruz. 
Siber saldırılar, güvenlik açıkları ve 
güvenilirlik riskleri hakkında 
bilgilendirilirsiniz. Kesin uyarılar ve 
eyleme dönüştürülebilir bilgiler, 
siber ve operasyonel tehditleri 
zarar vermeden önce azaltmanıza 
yardımcı olur.

Siber tehditlerin, risklerin ve anormalliklerin 
doğru tespiti, operasyonel esnekliği artırır.

Nozomi Networks, tüm 
tesislerde OT, BT ve IoT 
sistemleri için görünürlük 
ve güvenlik sağlayarak 
siber riski ve operasyonel 
kesinti süresini azaltır.
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Nozomi Networks'ün üreticilere yönelik çözümleri hakkında daha fazla bilgi için 
https://cerrus.io/nozomi-networks-guardian adresimizi ziyaret edin.
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