


Tarsier doğada gözleri en geniş olan hayvandır. 

Nettarsier ise ağ üzerindeki zafiyetleri görebilmek 

adına en gelişmiş araçlardan biridir. 

Ağ sisteminde geniş bir gözetim sunar.



Kurum içinde kurulan Siber Operasyon Merkezlerinin (SOC) temel amacı; kurum ağına gelebilecek siber 
saldırıları mümkünse daha gerçekleşmeden etkisiz hale getirmektir. Kurum ağında ve sistemlerinde 
bulunan güvenlik zafiyetleri ise bu saldırıların başarılı olmasını mümkün kılan en önemli unsurdur. 
Dolayısıyla zafiyet tarama özelliği olmadan sadece log ve SIEM yönetimine dayalı bir SOC hizmeti
başarısız olmaya mahkûmdur.

Kurumlar bu nedenle periyodik zamanlarda kurum içi sızma testi hizmeti satın almaktadırlar. Oysa bu 
testler genelde yılda yalnızca bir defa icra edilmekten kaynaklı, kurum içi durumsal farkındalık 
anlamında çok anlamında çok yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bu yöntem, zafiyetlerin giderilmesine yönelik kurumsal bir
metodoloji sunamamaktadır.

Nettarsier Zafiyet Tarama Aracı, kurumların en temel siber güvenlik ihtiyacını karşılamak için 
geliştirilmiş bir çözümdür. 
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• Grafik tabanlı etkileşimli tablolar. 

• Renkli ve belirgin ağ, güvenlik durumları, görev 
   atamaları. 

• Kulanıcı giriş protokolü.
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Belirlenen zaman dilimlerinde hedef ağ ve sistemleri periyodik ve otomatik olarak 
sürekli taramaktadır.

OTOMATİK
TARAMA

Sahip olduğu özgün mimarisiyle alternatif zafiyet tarama araçlarından çok daha hızlı 
taramayı tamamlamaktadır.

AYRI OPSİYON
SUNUMU

YÜKSEK HIZ

Kritik tüm bulguları ana panel ekranında servis tabanlı olarak ayrı ayrı sunmaktadır. 
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İnternet olmayan Kurumsal Kapalı Ağ ortamında da çevrimdışı olarak 
çalışabilmektedir.

ÇEVRİMDIŞI
ERİŞİM 

Tespit edilen zafiyetlerden en yaygınları için anlaşılır çözüm önerileri sunmaktadır.

KOLAY
KURULUM

ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

Sahip olduğu Docker altyapısıyla işletim sisteminden bağımsız kurulup 
yönetilebilmektedir.
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Tarama sonuçlarında tespit edilen hususları Yönetici Özeti ile birlikte HTML ve PDF 
formatında bir Sonuç Raporu olarak sunmaktadır.

SONUÇ
RAPORU

Hedef servisler üzerinde tahmin edilebilir varsayılan kullanıcı adı ve parolaları 
otomatik deneyerek sistemlerin kolay giriş noktalarını kapatmaktadır.

SÜREÇ
TAKİBİ

LOG 
BESLEMESİ

 ERİŞİM 
KORUMASI

Tespit edilen zafiyetlerin yönetici tarafından Görev Ataması ekranı üzerinden 
sorumlusuna atanmasını, ilgilinin e-posta ile bilgilendirilmesini ve sürecin takibini 
sağlamaktadır.

Siber Operasyon Merkezinde faaliyet gösteren SIEM ve diğer güvenlik ürünlerine API 
kütüphanesi üzerinden json ve syslog formatında log beslemesi sağlayabilmektedir.
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Topolojinizde en üst katmanda diğer

güvenlik cihazlarınıza tehditler daha

erişmeden aksiyon alabilirsiniz.

Entegre edilmiş yazılımsal ve donanımsal güvenlik çözümleri ile

sistemlerinize ilk temasta port ve ip bazlı gelen saldırıları güvenlik

kümesine baktığımızda ne kadar değerlendirip önlemini alıyoruz?

Yerel ve dış ağınıza en ufak yeni bir yazılımsal/donanımsal ürün

eklendiğinde yeniden pentest yapılması gerektiğini biliyor musunuz?




