
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posta ve web filtreleme testi 

Ne tip kötü niyetli yazılımların şirketinize 

sızabileceğini bulmak ilginizi çekiyor mu? 

Altyapınız spoofing, kötü niyetli yazılım, vb. karşı 

ne kadar güvenli? Güvenlik uzmanlarımız ile bir 

posta ve web filtreleme testi için tarih alın. 

 

Yerel güvenlik testi 

Bir çalışan tehlikeli bir dosya tipini çalıştırırsa fiili 

risk nedir? Teknik koruma önlemleri, veri 

sızıntılarını önlemekte ne kadar iyi? 

 

 

 

 

ÇalıĢan tehdit istihbaratı 

Çalışanlarınız internette mevcut veri sızıntılarında 

ne düzeyde ifşa edilmiştir? Mevcut veri sızıntıları 

için Darknet’i araştırıyor ve böylece sadece kurum 

içi değil, kapsamlı bir risk tablosu ortaya 

koyuyoruz 

 

ÇalıĢanların online ayak izleri 

Saldırı potansiyeli analizi: İnternette 

çalışanlarınızın hangi hassas bilgilerine 

ulaşılabiliyor? Çalışanlar internette şirket e-posta 

adresini kullanarak ne tür iletişim kuruyorlar? 

 

 

 

ĠZĠNSĠZ BĠLGĠ PAYLAġIMINI 

SAPTAYIN VE ARAġTIRIN 

İşletmenizin karşı karşıya 

kaldığı tehditler yalnızca 

oltalama saldırılarından 

gelmeyebilir. İnternet 

maruziyetinizi ölçmek size 

olası bir durumda bilgisayar 

korsanlarına açık şirket 

bilgileri hakkında net ve 

kapsamlı bir fikir verecektir. 

 

TEKNĠK RĠSKLERĠ 

BELĠRLEYĠN 

Çalışanınız kötü niyetli bir 

dosyayı çalıştırırsa gerçek bir 

saldırgan ne türlü bir zarar 

verebilir? Bir siber 

saldırganın çalışanlarınıza 

gönderebileceği dosya tipleri 

nelerdir? Bu ve diğer sorular 

teknik testlerde 

yanıtlanacaktır. 



 

 

ÇALIġANLARINIZI TEST 

EDĠN VE EĞĠTĠN 

Çalışanlarınıza, siber 

suçların kurbanı olmamaları 

için gereken bilgiyi sağlayın. 

Her biri işletmeniz ve 

ihtiyaçlarınıza özel olarak 

hazırlanmış kontrollü 

oltalama simülasyon 

çalışmaları, konuya özel 

atölyeler ve online eğitim ile 

bu bilgiyi onlara verin. 

Standart oltalama ve eğitim simülasyonu 

Standart çalışma hizmeti, LUCY standart 
modüllerine dayanan bir saldırı simülasyonunun 
(opsiyonel olarak eğitim ile de birleştirilebilir) 
hazırlanması, konfigürasyonu ve 
gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Altyapı 
kiralama, çalışmanın hazırlanması ve rapor teslimi 
de hizmete dahildir. 
 
Kontrollü çalıĢmalar 

Çalışmalarınızı sizin için yönetmemize izin verin. 
Online kontrollü hizmetlerimiz ile düzenli olarak, her 
biri işletmeniz ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlanmış, güncel modellere sahip ve test 
kalitesini garanti eden bir danışman eşliğinde 
gerçekleştirilen oltalama çalışmaları ve eğitim 
alırsınız. Bu çalışma tamamlandığı zaman 
uzmanımızın hazırladığı yazılı rapor tarafınıza 
teslim edilir. 
 
KiĢiselleĢtirilmiĢ test ve eğitim hizmeti 

Kişiselleştirilmiş hizmetimiz, TAMAMEN SİZE 
ÖZEL bir saldırı simülasyonu ve farkındalık 
çalışmasının hazırlanması, yapılandırılması ve 
gerçekleştirilme desteğini kapsamaktadır. 
Fiyatlandırma ayrıca yapılmaktadır. 
 
Kalite sertifikası 

Her on iki ayda bir veya talebiniz üzerine bir 
çalışma değerlendirmesi yapılır ve buna elde edilen 
bulgular, gelecekteki çalışmalar için öneriler ve 
daha fazlası dahil edilir. Aynı zamanda, sürecin 
sonunda sunulan bir denetim analizi, bir rapor ve 
bir LUCY sertifikası içermektedir. 
 
KiĢiselleĢtirilmiĢ içerik hazırlama 

Saldırı ve farkındalık içeriklerimizi kolaylıkla size 
özel çalışmamıza adapte edebiliriz. Buna içerik 
düzenlemeleri ve kurumsal tasarımınıza uyum da 
dahildir. 
 
Yarı kiĢiselleĢtirilmiĢ video hazırlama 

Eğitim videolarımızı kolaylıkla şirketinizin 
ihtiyaçlarına uygun olarak kişiselleştirebiliriz: LUCY 
filigranı kaldırılır ve yerine logonuz ve videonun 
altına şirketinizin adı yerleştirilir. 
 
Güvenlik kültürünün değerlendirmesi 

Güvenlik kültürü analizi: Mevcut güvenlik kültürü, 
mülakatlar, anket çalışmaları ve kılavuz ilkelerin 
analizleri ile belirlenir ve değerlendirilir. 
 
DanıĢmanlık hizmetleri 

Farkındalık çalışmaların planlanması ve 
uygulanmasında size kıdemli güvenlik 
danışmanlarımız destek verecektir. 
 
 
 


