AVRSTOR KONUK WI-FI KORUMA

5651 sayılı kanununa uygun
Avrestor Wi-Fi ağlar için etkin koruma kalkanı
™

Kurulumu kolay, piyasadaki en gelişmiş koruma

Avrestor Hotspot, kullanımı kolay ekran arayüzü ile Wi-Fi ağınıza bağlı olan tüm kullanıcılarınızı yönetmenizi sağlar.

Ziyaretçilerinize, müşterilerinize veya çalışanlarınıza Wi-Fi erişimi sunabiliyor olmak beklenen ve istenen bir durumdur.
Ancak, güvenlik risklerine ek olarak, misafirleriniz için genel Wi-Fi erişimi sağlamak sizi yasa dışı yükümlülükler ve istenmeyen olaylar
karşısında savunmasız bırakabilir.
Konuklarınızın güvenliğini sağlamak ve sorumluluğunu en aza indirgemek karmaşık olabilir.
Pahalı-misafir Wi-Fi güvenlik yönetiminizi basitleştirin ve kullanıcılarınızı ve şirketinizi sektördeki en güvenli cihazlardan biri olan
Avrestor Hotspot ile yönetin.

ÖNE ÇIKAN FAYDALARI
Tam otomatik taşıyıcı sınıfı güvenlik ile
misafirlerinizi koruyun
•

TC no veya SMS doğrulaması ile misafir kullanıcı
bilgilerini kayıt altında tutun.
Eğer bir ERP / CRM yazılımı kullanıyorsanız , kullanıcı doğrulama işlemi
ilgili yazılım ile entegre edilebilir.

Misafir Wi-Fi güvenlik karmaşıklığını ve maliyetini azaltın
•

Birden fazla lokasyonda dağıtım ve yönetme kolaylığı
ve birkaç dakika içinde kurulabilir.

•

sezgisel tarayıcı tabanlı gösterge tablosundan kapsamlı
görünürlük ve zengin raporlama.

•

İçerisinde yerleşik olarak bulunan güvenlik özelliklerini kullanır.
Kötü amaçlı URL filtreleme de dahil olmak üzere Avrestor platformu,
Antivirüs / casus yazılım önleme, derin içerik incelemesi ve
tehdit öykünmesi / emülasyonu ile ön plana çıkar.

Güçlü politika uygulaması ile yasal yükümlülükler ve itibarın
zarar görmesini önlemek
•

Wi-Fi kullanıcılarının erişimine izin verilen içerik ve siteleri
kısıtlayarak, şirketinizi korur.

• “Güvenli Arama” özelliği sayesinde arama motorları hiçbir şekilde
uygunsuz içerikleri listelemez

•

Kullanımı kolay arayüzü üzerinden politika/kural yönetimi.

•

Kesinlikle ek bir cihaz gerektirmez.

Avrestor Hotspot cihazını kullanmadan önce
misafir ağ kontrolü hakkında pek bir bilgimiz yoktu.
Kısa bir araştırma sonucunda kendilerine ulaştım
ve bir demo istedim.İki gün içerisinde tüm özellikleriyle
Avrestor cihazını kullanmaya başladık.Artık misafirlerimize
güvenli bir Wi-Fi ağı sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Bir Sivil Toplum Kuruluşu
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