
SİBER TEHDİTLER 
GELİYORUM DEMEZ!

Fidye Ataklarına Karşı Önleminizi 
Berqnet Siber Güvenlik Cihazlarıyla Alın!



İşletmenizi Berqnet’in 
VPN Özellikleri Sayesinde 
Güvence Altına Alın!

Berqnet SSL VPN özelliği, çalışanlarınızın ofis dışındayken bilgisayarlarından, cep telefonlarından ve 
tabletlerinden ofis ağına güvenli şekilde kolayca bağlanabilmelerini sağlar. Bu sayede saha çalışanları 
ve dışarıdan ofise bağlanması gereken personeller hiçbir tehdit altında kalmadan merkezle yapmaları 
gereken tüm bağlantıları güven içinde kurabilirler.

Berqnet SSL VPN

Berqnet IPSec VPN özelliği ile merkeziniz ve şubeleriniz arasında sanal tüneller kurarak güvenli bir 
iletişim ağı oluşturabilirsiniz. Bu sayede, dijital dünyadan gelecek siber tehditlere karşı işletmeniz 
koruma altına alınır.

Berqnet IPSec VPN



İşletmenize gelen müşteriler, işletmenizin internet bağlantısını 
kullanmayı talep edebilirler. Bu talebin güvenli ve yasal bir 
şekilde karşılanabilmesi ve olası istenmeyen durumlarda 
işletmenin sorumlu tutulmaması için internet erişimini 
kontrollü ve yasalara uygun şekilde sağlanması gerekir. 
Berqnet Hotspot özelliği ile misafir ağınızdan internete 
bağlanmak isteyenler, TC Kimlik No, SMS, Pasaport No, Oda 
No gibi doğrulama yöntemleri kullanarak ortak ağa bağlanır ve 
internet kullanımları 5651 sayılı yasanın istediği şekilde kayıt 
altına alınır.

İnternet kayıtlarını 5651 sayılı yasaya uygun bir şekilde tutmayan işletmeler, bu yasada tanımlanan 
kabahatler dolayısıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 15.000 Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla 
cezalandırılabilirler. 

Berqnet, 5651 kayıt saklama özelliği sayesinde tüm internet kullanım kayıtları 5651 yasasına uygun şekilde 
saklanır, kayıtların doğruluğu yasal olarak onaylanmış zaman damgalarıyla garanti altına alınır.

     İnternet Kayıtlarınızı Tutar

     Zaman Damgalamalarını Yapar

     Yasanın İstediği Unsurlara Uygun Çalışır

     Ortak Ağınızdan İşlenen İnternet İhlallerine Karşı Sizi Sorumluluktan Kurtarır

Bu yasanın şakası yok!
2 yıla kadar hapis ve 15.000 TL’ye kadar 
para cezası var!

Misafirlerinizin Kullandığı 
İnternet Yüzünden Problem 
Yaşamak İster miydiniz?

Cinsel İçerikleri Siteler

Yasadışı Bahis Siteleri

Terör İçerikli Siteler

Sosyal Medya Paylaşımları

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

İllegal Sitelere Erişim



İŞLETMENİZİN ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ
%40’A VARAN ORANLARDA ARTIRIN!

Yapılan araştırmalara göre çalışanların %21’i haftada en az 5 saat ofiste işle ilgisi olmayan 
nedenlerle internet kullanıyor. Bu durum, hem verimlilik açısından hem de çalışanların 
yasalara aykırı şekilde internet kullanımından kaynaklanabilecek sorunlara yol açıyor. 
İşletmeler, işyerinde farklı amaçlarla kullanılan internet yüzünden %40’a varan oranlarda 
verimlilik kaybı yaşayabiliyor.

Berqnet ile çalışanların işyerinde kullandıkları interneti dilediğiniz gibi yönetebilir, hangi 
sitelere girildiğini rahatlıkla izleyebilirsiniz. Berqnet Uygulama ve Web Filtreleme özelliği ile 
internet erişimini grup veya bireysel olarak kurallara bağlayabilir, istenmeyen sitelere erişimi 
tamamen veya belirli zaman aralıklarında engelleyebilirsiniz.


