COMODO, 2015 yılı “Üstün Başarılı
Teknoloji Geliştirme Şirketi” seçildi
CLIFTON, NJ – 06 Ekim 2015 – COMODO, New Jersey Teknoloji Konseyi (NJ Tech
Council) tarafından 2015 yılı “Üstün Başarılı Teknoloji Geliştirme Şirketi” ödülüne layık
görüldü.
Siber güvenlik çözümleri geliştirme ve inovasyonu konusunda global bir şirket olan
COMODO sektöre öncülük etmeye devam ediyor. İnovasyona yaptığı önemli katkılar
uluslararası arenada takdir toplamaya devam eden COMODO, son olarak NJ Teknoloji
Konseyi tarafından ödüllendirildi.
ABD'deki genel merkezi Clifton, New Jersey'de bulunan Comodo'nun ayrıca Çin, Hindistan,
Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere'de de ofisleri bulunuyor.
Büyük küçük birçok şirket, ellerindeki bilgileri doğrulamak, onaylatmak ve güvenlik altına
almak, kötü amaçlı yazılımların (malware) bitmeyen tehditlerine karşı savaşmak ve küresel
ölçekte büyük hasarlara neden olan siber saldırılarla mücadele etmek için Comodo'nun patent
bekleyen inovatif teknoloji çözümlerine güveniyor.
Aynı değerlendirmede Tüketici Ürünü kategorisinde Samsung Global Inovasyon Merkezi ve
Master Teknoloji kategorisinde ise Panasonic Kuzey Amerika ödüle layık görüldü. NJ
Teknoloji Konseyi ödülleri 19 Kasım 2015 günü Iselin, New Jersey'de sahiplerine takdim
edilecek.
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NJ Teknoloji Konseyi iş desteği, ağ kurma fırsatları,
eğitim ve savunu hizmetleri sunuyor ve teknoloji ve yaşam bilimlerine odaklanan şirketlerin
ve yöneticilerinin takdir görmesi için çalışıyor; Konsey bölgenin en iyi teknoloji şirketlerini
ve yöneticilerini teknolojik işbirliği, ortaklık ve inovasyon alanlarında iş dünyasında elde
ettikleri başarılar için ödüllendiriyor.
Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.njtc.org/

Comodo Hakkında
Siber güvenlik çözümleri geliştirme ve inovasyonu konusunda global bir şirket olan Comodo,
her dijital işlemin özel bir güven ve güvenlik katmanını hak ettiği ve gerektirdiği inancı
temelinde kuruldu. SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta güvenliği çözümlerinde lider olarak
sahip olduğu deneyimler ve gerçek önleme teknolojisine sahip tek şirket olması sayesinde,
hem bireyler hem de işletmeler en önemli bilgilerini doğrulatmak, onaylatmak ve güvenlik
altına almak için Comodo'nun sunduğu kanıtlanmış çözümlere güveniyor. Uç nokta, ağ ve
mobil güvenliğini kapsayan veri korumasıyla, ayrıca kimlik ve erişim yönetimiyle,
Comodo'nun tescilli teknolojileri günümüzün siber saldırı ve kötü amaçlı yazılım (malware)
tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Binlerce işletme için çevrim içi (online)
işlemlerin güvenli olmasını sağlayan Comodo, 85 milyondan fazla masaüstü güvenlik
yazılımı kurulumuyla Online Güven Yaratıyor. ABD'deki genel merkezi Clifton, New
Jersey'de bulunan Comodo'nun ayrıca Çin, Hindistan, Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna
ve İngiltere'de de ofisleri bulunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen comodo.com adresini ziyaret
edin.

Comodo ve Comodo markası, ABD'de ve diğer ülkelerde Comodo Group Inc. veya bağlı
ortaklıklarının ticari markalarıdır. Diğer isimler ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.
Comodo ticari markalarının ve patentlerinin güncel listesi comodo.com/repository adresinde
mevcuttur.
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geçebilir:
İletişim:
Banu Buyurgan
GTC İletişim Danışmanlığı
+90 312 447 00 20
banu.buyurgan@gtc.com.tr

