
COMODO Painless PCI Partner Programını 
Güncelledi

Türk girişimci tarafından ABD’de kurulan COMODO’nun bu programı, tüccarlar ve 
bağımsız satış kuruluşları için yeni ödeme kanalı yaratılmasına yardımcı olma ve PCI 
uyum sürecini basitleştirmek amacıyla tasarlandı. 

CLIFTON, NJ, 19 Mart 2015 – Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 

yılında kurulan, küresel ölçekli siber güvenlik çözümleri üreticisi ve geliştiricisi Comodo, 
bugün itibariyle ticaretle uğraşanları PCI DSS 3.0 uyumlu ve korumalı hale getirme sürecini 
kolaylaştıran ve yeni ödeme kanalı oluşturulmasına yardımcı olan yeni bir Painless PCI 
Partner Programını piyasaya çıkardı.  

Comodo Painless PCI Partner Programı,  tüccarlar, bağımsız satış kuruluşları (ISO’lar), 
alıcılar, ödeme işlemcileri ve diğer ödeme endüstrisi temsilcilerine açık, bir programdır. 
Program, PCI uyum sürecinin tamamlanma riskini ve karmaşıklığını ortadan kaldırarak, 
tüccarların zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlamakta ve Comodo iş ortaklarının asıl 
uzmanlık alanlarına odaklanmasını mümkün kılmaktadır. Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) 
Güvenlik Standartları Konseyi tarafından tescilli Comodo, Onaylı Tarama Sağlayıcısı (ASV) 
olarak, ticaretle uğraşanların PCI uyumlu hale gelmesini sağlama konusunda benzersiz bir 
noktadadır.

ISO’lar ve Alıcılardan Sorumlu Comodo Baş Direktörü Robert Gersten, “Comodo 
olarak, son derecece güvenli ve sağlam teknolojimiz aracılığı ile çevrimiçi işlemlerini  
şifrelemeye yönelik olarak tacirler ile sürekli iş yaptığımız için onların nasıl faaliyet  
gösterdiklerini ve PCI uyumu konusunda zorluk çektikleri noktaların çok iyi anlıyoruz.  
Tüccarlar, ediniciler, ISO’lar, bunların hepsi, uygun fiyatlı bir çözüm sağlayıcı, kendilerine 
özel hizmet ve gerçekten güvenebilecekleri bir güvenlik markası arayışındalar. Bu değerlerin  
her birini bünyesinde barındıran Painless PCI Programımız, bunları iş ortaklarına da 
yansıtıyor ve onların daha memnun tacirler olmasını sağlayarak herkes için bir kazan-kazan 
durumu oluşturuyor.” şeklinde konuştu.

Painless PCI Partner Programı Nasıl Çalışıyor?

Painless PCI, uyumun sağlanması için kritik önem taşıyan PCI Öz Değerlendirme Soru 
Formunun (SAQ) doldurulması için yapılması gerekenleri adım adım anlatan bir tüccar 
rehberliğinin de olduğu internet tabanlı bir kayıt işlemi içeriyor. Partner programı iş 
ortaklarının, tüccarların uyum faaliyetlerini bir PCI yönetim portalı aracılığıyla takip etmelerini 
sağlayan yeni faaliyete geçirilen PCI Kontrol Merkezine serbest erişimi de içeriyor. Portal, 

https://www.hackerguardian.com/partners/
https://www.hackerguardian.com/partners/


SAQ’ları ve PCI sistem açığı taraması sonuçlarını, kolay kullanılabilir bir performans 
değerlendirme tablosu üzerinde otomatik bir biçimde gösteriyor.

Program, son derece cömert gelir paylaşımı fırsatlarının yanı sıra, aynı zamanda Comodo 
ortaklarının PCI uyumu işini güvenilir bir üçüncü taraf üzerinden gerçekleştirmesini ve bu 
sayede hem zamandan hem paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Tüccarlar ücretsiz canlı 
destek almaya devam ederken, iş ortakları da geniş kapsamlı Comodo güvenlik 
portföyündeki indirimlere herhangi bir maliyet söz konusu olmaksızın katılma ve erişme şansı 
yakalıyor.

İş ortakları Comodo güvenlik çözümlerinden faydalanarak, uygun indirimlerle ilave ürünler ve 
hizmetler sunabilir. Bunlar arasında sızma testi, SSL şifreleme, kötü amaçlı yazılım tarama, 
PCI tarama, güvenli DNS, e-posta güvenliği, uç-nokta güvenliği, yedek (back-up) güvenliği 
kapsamı ve tüccarlara yönelik canlı PC desteği yer almaktadır.

Kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için lütfen http://www.PainlessPCI.com adresini ziyaret  
ediniz.

Comodo’yu Twitter’da takip edebilirsiniz: @ComodoComms 

Comodo hakkında
Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında, her bir dijital işlemin benzersiz bir 
güvenlik ve koruma kalkanını hak ettiği inancıyla kurulan Comodo, küresel ölçekte bir siber 
güvenlik çözümleri geliştiricisidir. Gerek şahıslar, gerek kurumlar, en kritik bilgilerin 
doğrulanması, geçerli kılınması ve güvenliği konusunda, SSL sertifikaları alanındaki derin 
deneyimleri ile anti virüs ve uç nokta güvenliği alanlarında lider konumda olan Comodo’ya ve 
başarısı kanıtlanmış çözümlerine güveniyor. Uç nokta, ağ güvenliği ve mobil güvenlik ve 
bunların yanında kimlik ve erişim yönetimini kapsayan veri koruma olanaklarıyla, tescilli 
Comodo teknolojileri günümüzün kötü amaçlı yazılım ve siber saldırı tehditlerinin üstesinden 
gelinmesine yardımcı oluyor. Binlerce şirket için çevrimiçi işlemlerini güvenceye alan ve 95 
milyondan fazla masaüstü bilgisayarda kurulu yazılımları bulunan Comodo, güveni online 
olarak tesis ediyor.(Creating Trust Online®) Merkez ofisi Birleşik Devletler sınırlarındaki 
Clifton, New Jersey’de bulunan Comodo’nun aynı zamanda Çin, Hindistan, Filipinler, 
Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta ofisleri mevcut. Daha fazla bilgi için 
comodo.com adresini ziyaret ediniz.

Comodo ve Comodo markası, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde Comodo Group Inc. veya 
bağlı şirketlerinin tescilli markası niteliğindedir. Diğer isimler, bunların sahiplerinin tescilli 
markası olabilir. Comodo tescilli markaları ve patentlerinin güncel bir listesi 
comodo.com/repository adresinde bulunabilir.
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