
 

 ŞİRKET AĞINA BAĞLANAN CİHAZLAR ARTIK 
TEHDİT DEĞİL! 

COMODO,  Cihaz Yöneticisi Programı’nın(CDM) yeni 
versiyonunu piyasaya sundu.  CDM 4.5, antivirüs, uç 
nokta koruma ve hem mobil hem masaüstü cihazları tek 
konsoldan yönetme imkanını birarada sunarak 
şirketlerin cihaz ve veri güvenliğini sağlıyor.

İSTANBUL, 31 Ağustos 2015 - Türk mühendis ve girişimci Melih Abdulhayoğlu 
tarafından kurulmuş olan global siber güvenlik çözümleri öncüsü ve geliştiricisi COMODO, 
firmalara yönelik cihaz yönetim çözümünün yeni özelliklerle güncellenmiş versiyonu 

Comodo Cihaz Yöneticisi 4.5 (Comodo Device Manager- CDM) ’i piyasaya sundu. 
Daha önce sadece Mobil Cihaz Yönetimi yapan bu program  Windows işletim sisteminin 
desteklenmeye başlaması ile birlikte Comodo Cihaz Yöneticisi ismini alarak hem mobil hem 
de Windows masaüstü cihazları tek bir konsoldan yönetmeye başladı. CDM yeni antivirüs 
raporlama ve yapılandırma özellikleri ve Comodo Uç Nokta Güvenliği ile desteklenen 
güncelleme ile güçlendirilerek şimdi şirketlere daha da gelişmiş güvenlik çözümleri sunuyor.  

Günümüz iş dünyasında gerek şirket çalışanlarının gerekse dışarıdan gelenlerin kendi 
cihazlarıyla şirket ağına bağlanma sıklığı giderek artıyor. Bu da şirket ağlarına; dolayısıyla 
şirketin veri güvenliğine tehdit oluşturuyor. Comodo Cihaz Yöneticisi 4.5 ise  hem mobil, hem 
de masaüstü platformlarda cihaz ve veri güvenliğinin takibini ve yapılması gereken işlemleri 
tek bir konsoldan yönetme imkanı sunarak bu tehdidi ortadan kaldırıyor. COMODO'nun 
patent bekleyen Uç Nokta Koruma teknolojisi ile desteklenen CDM 4.5 ile firma IT 
departmanları, buluttan ya da kendi yönetim sunucularından hesaplarına erişerek işlemleri 
yönetebiliyorlar.   



CDM 4.5 versiyonunda mevcut olan yeni ve geliştirilmiş özelliklerden bazıları şunlardır:
• Sandbox/tehdit önleme alanında çalıştırılan tüm uygulamaların geçmişinin istendiğinde 

geri çağırılabilmesi,
• IT yöneticileri için CDM portalı üzerinden anti-virüs taramalarının zamanlanabilmesi ile 

isteğe bağlı tarama başlatma özelliği,
• Uç noktalar arasında zamanlanmış ve isteğe bağlı anti-virüs taramalarının geçmişi 

hakkında anti-virüs tarama raporları oluşturma özelliği,
• IT yöneticileri için, tamamen silme veya geri yükleme seçenekleri ile karantinaya 

alınmış dosyaların tam listesini görebilme veya dosyaları ilk lokasyonlarına 
yerleştirebilme özelliği, 

• Windows Server İşletim Sistemi için yeni destek özelliği,
• IT yöneticilerine güncelleme sırasında koruma ve güvenlikten ödün vermeden, eski 

Comodo Uç Nokta Güvenliği versiyonlarını uç noktalar üzerinde güncelleştirme imkanı. 

Comodo Cihaz Yöneticisi Ürün Müdürü İlker Şimşir, "Günümüzde, çalışanlar dizüstü, 
masaüstü bilgisayarlar ile cep telefonları ve tabletler üzerinden çalışmaktadır - bu durum ise 
tüm IT departmanları için zorlayıcı güvenlik sorunları yaratmaktadır. Comodo Cihaz 
Yöneticisi; IT yöneticilerinin günümüzde karşılaştıkları sorunlarda cihazları güvenli kılmaya, 
korumaya ve yetkilendirmeye yardımcı yeni nesil bir güvenlik sistemidir. Milyonlarca 
müşterimizi memnun eden, COMODO'nun patent bekleyen güvenlik teknolojileri, CDM'nin bu 
yeni versiyonu için de temel oluşturmaktadır. CDM 4.5 ile tüm kilit teknolojilerimiz tek bir çatı 
altında toplanarak müşterilerimize sunulmaktadır," dedi.  

Comodo Cihaz Yöneticisi ayrıca küçük işletmelere, büyük şirketlere ve yönetilen hizmet 
sağlayıcılarına sunulduğu entegre ve ücretsiz bir platform olan Comodo ONE'a yeni eklenen 
bir unsurdur.  

Comodo Cihaz Yönetimi 4.5 için ücretsiz deneme sürümüne ulaşmak ve ayrıntılı bilgi almak 
için, https://dm.comodo.com/ sitesini ziyaret ediniz.

COMODO Hakkında 

Türk girişimci  Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında kurulan COMODO, bugün dijital 
sertifika alanında dünyanın en önemli markası durumundadır. Her bir sayısal işlemin özel bir 
güven ve güvenlik katmanı hak ettiği ve gerektirdiği inancından hareket eden COMODO siber 
güvenlik çözümleri geliştirme konusunda dünya çapında öncü bir kuruluştur. COMODO’nun 
SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta güvenlik liderliğinin yanı sıra gerçek koruma teknolojisi 
alanındaki uzun geçmişine güvenen bireyler ve kurumlar, en kritik bilgilerinin kimlik denetimi, 
doğrulanması ve güvenliğinin sağlanması için firmanın kendini kanıtlamış çözümlerini tercih 
ediyor. Uç nokta, ağ ve mobil güvenliğinin yanı sıra kimlik ve erişim yönetimini de kapsayan 
veri  koruması  sunan  COMODO’nun  kendisine  ait  teknolojileri  günümüzdeki  kötü  niyetli 

https://dm.comodo.com/


yazılım ve siber saldırı sorunlarının çözülmesini sağlıyor. Binlerce kurumsal müşterinin online 
işlemlerinin  güvenliğini  sağlayan  ve  85  milyon  üzerinde  masaüstü  güvenlik  yazılım 
yüklemesine sahip  COMODO “Creating Trust  Online®”  (COMODO Online  Güven Sağlar) 
mottosu ile hareket ediyor. 

Merkezi  ABD  Clifton,  New  Jersey’de  bulunan  COMODO’nun  Çin,  Hindistan,  Filipinler, 
Romanya,  Türkiye,  Ukrayna  ve  Birleşik  Krallık’ta  ofisleri  bulunuyor.  Türkiye’de  teknoloji 
ekosistemi kurmak üzere girişimlerde bulunan COMODO, bu kapsamda ilk Ar-Ge merkezini 
ODTÜ Teknokent’te açtı.  COMODO, ODTÜ Enformatik Enstitüsü işbirliği  ile Türkiye’nin ilk 
Siber Güvenlik ve Savunma AR-GE Merkezi’ni kurarak, yerli siber savunma teknolojilerinin 
üretimini sağlıyor.

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. 
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