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Görünürlük

Uzak sahalardaki eski ekipmanlar 
da dahil olmak üzere tüm OT, IoT 
ve BT varlıklarınız ve protokolleriniz 
hakkında doğru bilgiler alın. Canlı bir 
ağ görselleştirmesi ve güçlü sorgulama 
aracıyla durumsal farkındalığı geliştirin.

Risk Azaltma

Hızlı yanıt için gerçek zamanlı 
24/7/365 izleme, anında tehdit 
ve arıza uyarıları ve eyleme 
dönüştürülebilir bilgiler edinin.

Akıllı Fabrikalar için
Akıllı Siber Güvenlik
Dijital dönüşüm, üretim tesislerini hem siber tehditlere hem de 
operasyonel arıza sürelerine karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Tesislerinizi siber tehditlerden, risklerden ve anormalliklerden 
korumak için tüm sistemlerinizin tam görünürlüğüne ihtiyacınız var.

Nozomi Networks size benzersiz OT 
uzmanlığı sunar ve aşağıdakileri sağlayan tek çözümdür:

BT için Avantajları: 

Guardian
Her sahada tüm OT, IoT 
ve BT varlıklarınızı ve 
ağlarınızı görün

Veri toplamayı 
otomatikleştirerek 
zamandan ve paradan 
tasarruf edin

Yanıt süresini azaltın

Vantage
Küresel üretim varlıklarının 
ve güvenlik risklerinin her 
zaman, her yerde 
görüntülenmesi için 
tek pencere

Küresel üreticiler için güvenlik 
izlemesini ve görünürlüğünü 
ölçeklendirin

Görünürlük süresini %90 azaltın

OT için Avantajları: 

Güvenilirlik

Cihaz veya süreç arızası, 
ağ kayıpları veya
başarısız ekipman. 
Sorunları kesintiye neden 
olmadan önce düzeltin.

Guardian™ saha tabanlı sensörler 
ve Vantage™ SaaS ölçeklenebilir 
çözümünün benzersiz 
kombinasyonu ile şunları 
yapabilirsiniz:

Tüm üreticilerin 
tüm cihazlarını izleyen 
tek bir uygulama

Üretim risklerine ilişkin 
gerçek zamanlı 
izleme ve içgörü

Daha önce görülmemiş 
IoT cihazlarının tanımlanması 
ve izlenmesi

Erişimi kolay ağ, varlık ve 
değişken bilgilerle daha 
hızlı sorun giderme

Üretim tesislerinde 
tüm varlıklar ve ağlar 
için tam görünürlük ve 
risk görünümü

Tüm BT, OT ve IoT
sistemleri için 
tek platform

Tek bir izleme aracıyla 
tüm tesislerden 
gelen bilgiler

BT tarafından izin 
verilmeyen protokolleri 
ve uyarıları gösterir

Adli araçlarla OT
olaylarında daha hızlı 
sorun giderme

SIEM'ler ve diğer BT 
uygulamalarıyla 
sorunsuz entegrasyon

Tüm sistemlerin ve varlıkların 
kapsamlı görünürlüğü için 
"süreç riski olmayan" bir çözüm
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