Türk mühendis tarafından kurulan COMODO, küresel firmalara çözümler sunuyor

Firmaların İstenmeyen e-Posta Sorunları COMODO
KoruMail ile Çözülüyor
COMODO tarafından geliştirilen KoruMail, firmaları istenmeyen e-postalara ve
bunların taşıdığı zararlı yazılımlara karşı koruyor.
27 Şubat 2015 – Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında kurulan
ve küresel ölçekte siber güvenlik çözümleri geliştiren COMODO firması, KoruMail’i
piyasaya sunmaya hazır olduğunu duyurdu. Comodo KoruMail, firma ağlarına giren
ve kötü amaçlı yazılımları taşıma riski taşıyan istenmeyen e-postaları gelişmiş filtre
ve anti-virüs tarayıcıları ile engelliyor.
Comodo KoruMail’in Ürün Müdürü Hasan Türkyılmaz “Siber suçlular büyük
şirketlerin sistemlerine sızmak için basit e-postaları kullanmak konusunda giderek
daha akıllı hale geldiler. Comodo KoruMail şirkete doğrudan entegre olarak bir
bekçi gibi istenmeyen e-postaların ve virüslerin denetimini yapmakta ve gelecekte
olabilecek saldırıları da engellemektedir.” dedi.
Comodo KoruMail bütün büyük posta transfer ajanları (MTA) ile uyumludur, mevcut
e-posta yapıları ile kolayca entegre olur ve şirketlerin büyüklüğüne göre ayarlanabilir.
Comodo KoruMail’in sağladığı ayrıcalıklar arasında şunlar bulunmaktadır:
• Kendisini şirketin çalışma ortamına ve trafiğine otomatik olarak uyumlu hale
getiren, şirkete özel otomatik beyaz liste (whitelisting) uygulaması
bulunmaktadır.
• Ön çevre güvenliği, istenmeyen e-postaları ve zararlı içeriği henüz ağa
girmeden etkin şekilde ortadan kaldırır.
• Merkezi yönetim konsolu, kişiye ve gruba özel yönetimi kolaylaştırır.
• İstenmeyen e-posta trafiği nedeniyle kaybedilen bant genişliğini geri
kazandırır.
• Son kullanıcıların gelen kutularındaki istenmeyen e-postaları silerek, onları
filtreleme zahmetinden kurtarır ve verimlilik kaybını azaltır.
• Sistemde bulunan veri kaybı önleme (DLP) teknolojisi ile gizlilik düzeyi yüksek
olan bilgilerin şirket dışına sızmaması konusunda destek olur.
• Standart e-posta arşivleme ve anlık, güçlü arama özelliği ile müşterilerin
önemli bilgileri hızla ve kolayca konumlandırmalarını sağlar.

Güvenlik duvarı (firewall) seviyesinde basit elektronik posta gönderme protokolü
korumasına (SMTP) sahip olan Comodo KoruMail 5.1.0 şu anda tüm dünyanın
kullanımına açılmış durumdadır.
Comodo KoruMail hakkında daha fazla bilgi için: www.comodo.com/korumail
COMODO Hakkında
Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında her bir dijital işlemin
benzersiz bir güvenlik ve koruma kalkanını hak ettiği inancı ile kurulan COMODO,
küresel ölçekte siber güvenlik çözümleri geliştirmektedir. Bireysel ve kurumsal
müşterileri, en kritik bilgilerin doğrulanması ve güvenliği konusunda, SSL sertifikaları
alanındaki derin deneyimleri ile anti-virüs ve uç-nokta güvenliği alanlarında lider olan
COMODO’ya ve başarısı kanıtlanmış çözümlerine güveniyor.
Bugün 200 bin işletmede 25 milyon kullanıcının internet güvenliğini sağlayan
COMODO, 1.000'in üzerinde çalışanı, ABD’deki merkezinin yanı sıra Çin, Hindistan,
Filipinler, Romanya, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Türkiye’de yerleşik ofisleri ile 100’ün
üzerinde ülkede müşterilerine online güvenlik çözümleri sunuyor. COMODO’nun
müşterileri arasında NASA, IBM, New York Borsası, Sony, Chase, Michigan
Üniversitesi gibi seçkin bankacılık, finans, eğitim ve devlet kurumları ve ABD Başkanı
Barack Obama ve Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney gibi siyasetçiler yer alıyor.
Daha fazla bilgi için: www.comodo.com
COMODO’yu sosyal medyadan da takip edebilirsiniz:
Twitter @ComodoComms
Facebook.com/comodohome
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ilgili w3techs.com verisi için: http://w3techs.com/technologies/overview/ssl_certificate/all
ilgili w3techs.com verisi için: http://w3techs.com/technologies/segmentation/tldcom-/ssl_certificate
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