Logix Bridge

5651 Çözümleri

, şirketinizin kanuni 5651 gereği dijital sorumluluklarını yerine getirmesi için
geliştirilmiş, herhangi bir program veya ajan kurmaksızın (agentless) çalışabilen bir log toplama üründür.
Kurumunuzun internete çıkan erişimleri, kanun gereği kaydı tutulması zorunlu olan bilgiler
toplanmaktadır.
Bu kayıtlar üzerinde geçmişe dönük inceleme ve sorgulama yapılabilmektedir. Olası adli durumlarda
kullanılmak üzere kara kutu vazifesi görecek şekilde kayıtlar belirtilen standartlarda zaman damgası
kullanılarak güvenli olarak saklanmaktadır. Logix Bridge oluşan durumun sebebi ve kaynağı hakkında size
ve yetkili mercilere delil/kayıt sunmak üzere tasarlanmıştır.

192.168.2.8 - Kullanıcı Raporu

5651 Nedir?

Yükümlülükler Nedir?

•

•

Kurumlar; kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres
bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve
saatini ve bu IP adreslerini kullanan
bilgisayarların MAC adresini gösteren bilgileri
elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle,

•

Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve
oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini
zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak
bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini temin
etmekle yükümlüdür.

İnternet
Ortamında
Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

Kimler ?
•

Kanun uyarınca; Oteller, Restoranlar, AVM’ler,

•

Kafeler, Üniversiteler, Okullar, Fabrikalar,

•

Özel Şirketler, Kobiler, Küçük İşletmeler,

•

İnterneti kablolu veya kablosuz kullanıma sunan,

•

Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Belediyeler,

•

İnterneti toplu kullandıran
yükümlülük altındadır.

tüm

Cezası Nedir ?
işletmeler

•

Para ve idari ceza, suçun niteliğine göre adli
mercilerin kararı ile hapis cezası verilebilir.

Nasıl Çalışır ?
Modem ile switch veya Firewall ile
switch arasına takılan (in-line) Logix
Bridge
transparan
olarak
çalışmaktadır. Üzerinden trafik geçen
cihaz gerekli kayıtları toplayarak
logları oluşturur.
Üretilen loglar
hash’lenir ve TUBİTAK tarafından
imzalanır ve 5070 sayılı kanun gereği
zaman damgalı olarak saklanır.
İstenildiğinde harici veri depolama/
yedekleme ve uzak ftp alanları
üzerinde veri saklama imkanı
sağlanır.
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Logix Bridge
Anahtar Özellikler


Inline - Transparan modda çalışma,



Tak-Çalıştır (Plug & Play), kolay ağ konfigürasyonu,



Kullanıcı ve cihaz tanımlama,



Log hash’leme özelliği,



5070 sayılı kanun desteği,



Harici zaman damgası otoritesi – TUBİTAK,



Kaynak ve Hedef IP Adresleri, MAC adres bilgisi,



Oturum açma ve kapama zaman bilgisi,



Http URL log bilgisi tutma opsiyonu,



Tükçe web ara yüzü ile kolay yönetim konsolu,



Harici veri depolama (storage) desteği,



Datacenter (ftp) veri yedekleme (opsiyonel),



İnceleme, sorgulama ve detaylı erişim raporlama,



Gerçek zamanlı ağ trafiği izleme,



Uzak erişim ile yönetim ve teknik destek

HotSpot


Hotspot (kullanıcı adı- yetkilendirme ve şifre)



Ücretsiz SMS hizmet sistemi,



SMS destekli kullanıcı girişi,



3 GSM operatörü SMS desteği,



Otomatik yetkilendirme sistemi,



Kuruma özel kullanıcı karşılama ekranı,

Modeller
Small Business Products


miniLogix Bridge 2P Serisi, 5-30 kullanıcı

Standart Products


Logix Bridge 4P Serisi, 40-100 kullanıcı

Professional Products


Logix Bridge 6P Serisi, 100-200 kullanıcı

Enterprise Products


Logix Bridge 8P Serisi, 100-2000 kullanıcı

Software Version Products


Logix Soft Serisi, 100-2000 kullanıcı
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yılında BOTURK ile birlikte yazılım alanında Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışmaların ardından 2005
yılında SinCap Linux Yönetim Paneli ürünü ile sektörde kendini duyurmuştur. 2006 yılında gelen haklı başarı ile
Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermek amacı ile kurulan REKARE, sektörden gelen istekler doğrultusunda Firewall
geliştirme çalışmalarına hız vermiş ve Logix markası ile Logix Firewall ve Logix Bridge ürünlerini piyasaya
sunmuştur. Bugün REKARE bayi ve çözüm ortakları ile tüm Türkiye çapında referanslara sahiptir.
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