
Kampüste artan sofistike dijital tehditler ve artan şiddet kurumların 

öğrencileri ve personellerini korumalarını daha da zorlaştırmaktadır

Tüm fiziksel ve siber güvenlik gereksinimlerinizi karşılamak için kapsamlı çözümler 

sağlayan bir sektör lideriyle ortaklık kurun

Verilerinizin ihlallere ve siber 

suçlara karşı korunmasına 

yardım edin

Yeni ve değişen siber 

saldırılara karşı koruma 

sağlamanıza yardım eden 

sektörde lider güvenlik 

kontrollerinden ve bilgilerden 

yararlanın

Fiziksel kampüs emniyetini 

maksimize edin ve acil 

durumlarda yanıt verme 

zamanlarını hızlandırın
Bina erişimini kolaylıkla denetleyin ve 

daha hızlı acil durum bildirimi ve 

yanıtıyla olası tehditleri hızlı bir 

şekilde tespit edin

Öğrencilerinizin kimlik 

hırsızlığından ve 

sahtekarlığından korunmasına 

yardım edin
Öğrencilerin kişisel 

bilgilerinin güvenliğini 

artırmak için derin bir 

koruma ve düzeltme 

önlemleri kurun

ÜNİVERSİTE

Üniversitelerin %36'sı her saatte bir siber 

saldırıya maruz kalmaktadır1

2016 yılında Clery Yasası gereğince rapor edilen, 

üniversite öğrencilerine ve fakülteye karşı işlenen 

suçların %78'i kampüste gerçekleşmiştir2

Kişisel bilgilerin çalındığı tüm veri ihlallerinin  

%17'si yüksek öğrenim kurumlarında 

gerçekleşmektedir ve bu rakam sağlık 

sektöründen sonra ikinci sıradadır3

Yüksek öğrenim liderlerinin %37'si kendi kurumlarının 

kilitlerinin ve kapılarının emniyet

ve güvenlik için doğru yapılandırılmadığını 

söylemektedirler4

Gerçek zamanlı video analiziyle şüpheli 

faaliyetleri otomatik tespit etmenin yanında aynı 

zamanda video güvenlik ve gizlilik 

gereksinimlerini karşılayın

Fiziksel kampüs emniyeti ve güvenliği

Mobil uyarılar ve emniyet uygulamalarıyla 

acil durumlarda emniyeti maksimize edin ve 

iletişimi geliştirin

Dijital erişim denetimini kullanarak doğru 

kişilerin doğru mekanlara doğru zamanda 

erişimlerinin olmasını sağlayın

Siber güvenlik ve veri koruması

Kişisel bilgilerin, verilerin, cihazların, 

uygulamaların ve altyapının güvenliğini 

geliştirin

3.500'ün üzerinde siber güvenlik uzmanından 

oluşan bir ekipten ve bir yılda güvenliğe 

yapılan 1 Milyar doların üzerinde yatırımdan 

yararlanın

Anormal aktiviteleri hızlı bir şekilde tespit etmek 

ve siber saldırılar üzerine derin içgörüler

edinmek için gelişmiş analiz araçlarından destek 

alın

Kimlik Avı

Akıllı ve Güvenli Kampüs Çözümleri yüksek öğrenim kurumlarına öğrencilerin ve 

fakültelerin çevrimiçi ve kampüste güvenliklerini korumalarına yardım etme gücü verir
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ÖĞRENCİLERİ HEM ÇEVRİMİÇİ

HEM DE KAMPÜSTE EMNİYETTE TUTUN



Eyalet Üniversite BT

Bir uzmanla konuşmaya hazır mısınız? Bize Ulaşın 

“

Puerto Rico Üniversitesi

“Microsoft Azure üzerine kurulan çözüm sadece okullar 

için değil, fakat aynı zamanda topluluk üyelerini 

güvende tutmak isteyen her kurum için idealdir. 

Sağladığı gönül rahatlığına paha biçilmez.” 

- Efraín Vázquez-Vera, Rektör, Humacao’da

Puerto Rico Ünviersitesi 

Kampüs emniyeti ve güvenliği üzerine derin deneyimi olan sektör liderleri

Kimlik avı 
girişimi 
işaretlendi

URL'yi Engelleme

Kullanıcı sıfırlaması

Olayları kampüs genelinde hızlı bir şekilde haber vererek şüpheli aktiviteleri tespit edin ve önleyin

TEHDİT ALGILANDI

MEMUR SEVK EDİLDİ 

Kilitleme başlatıldı

Öğrenci ve okul verilerini etkileyen siber tehditleri tespit edin ve önlem alın 

En son teknolojiyle öğrenci emniyetini 
ve çevrimiçi güvenliği maksimize edin

Lütfen parolanızı
sıfırlayın

Uyarı potansiyel 
kimlik avı girişimi  

Siber Saldırılar Durduruldu: 2018
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Microsoft 365

Kampüs Kilitleme:
Tesislerde Dağ Aslanı 

Bir dahaki duyuruya kadar tüm 
binalar güvenliğe alındı

UYARI

Lider kurumlar ne diyorlar 

Southern Denmark Üniversitesi

“Windows Defender ATP gibi araçlar o kadar derin entegre 

edilmiş ki... ben bizim genel güvenlik profilimizi 

güçlendirmek için daha iyi analize ve ayrıntılı adli 

araştırmaya sahibim.”

- Bo S. Dreier, BT Güvenlik Uzmanı, 

Southern Denmak Üniversitesi

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html

