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Application Control 
Uç nokta güvenliğini arttırın, BT iş yükünü ve maliyetini azaltın

Ivanti® Application Control BT için benzeri görülmemiş kontrol
sunar, en son windows sürümlerinde bile mükemmel kullanıcı
deneyimi sunarak güvenlik risklerini azaltır. İçeriksel uygulama
kontrolüne ek olarak, güvenli windows ayrıcalık yönetimi getirerek
kullanıcılardan tam admin yetkisini siler ve kötü amaçlı yazılımlar,
fidye yazılımları, lisanssız yazılımlar ve diğer bilinmeyen
uygulamaların sisteme kurulmasını ve çalışmasını engeller.
Application Control 10.1 sürümü ayrıca BT ekibinin masaüstü ve sunucu ortamı genelinde 
uygulama erişimini ve kullanıcı ayrıcalıklarını verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

Windows Server 2016 için tam destek ve Windows 10 için genişletilmiş destek
Application Control 10.1 Windows Server 2016 için tam uyumluluk ve Windows 10 için, zararlı yazılımlar ve fidye yazılımlarını 
engelleyen genişletilmiş destek sağlar. Bu son sürüm kullanıcı kişiselleştirmesini ve uç nokta güvenliğini geliştirmek için BT 
yöneticilerine gelişmiş, ayrıntılı uç nokta kontrolleri sunar.

Trusted Ownership™ 
Uygulama Denetimi, mevcut uç nokta güvenliğini 
denetleyerek Trusted Ownership kullanır. Bir uygulamanın 
NTFS sahipliğini incelemeye dayanır. Bir uygulama standart 
kullanıcı gibi güvenilir olmayan bir kullanıcı tarafından sisteme 
eklendiyse veya indirildiyse çalıştırılması anında engellenir.

Fakat bir uygulama bir Administrator hesabı veya Microsoft 
SSCM gibi yazılım dağıtımı uygulaması üzerinden sisteme 
eklendiyse bu uygulamanın çalışmasına izin verilir. Bu, 
uygulamalar ve işletim sistemine yama yüklenmesi 
gerektiğinde  beyaz listeleme uygulayan diğer uygulama 
kontrolü çözümleri olduğu durumda BT ekibinin bakımı 
sürdürme yükünü hafifletir.

Dijital İmzalar 
SHA-1, SHA-256, veya ADLER32 dijital imzalarını uygulama 
ve dosyalara atayarak dosya ve uyguluma bütünlüğünü 
kontrol edebilir, içeriği değiştirilmiş uygulama ve dosyaların 
çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Beyaz Listeleme and Kara Listeleme
Bilgi işlem, bilinen uygulamalar üzerinde sahipliği 
denetlemek için Trusted Ownership kullanmanın yanında 
uygulama beyaz liste ve kara listesi oluşturabilir.  cmd.exe 
veya ftp.exe gibi kullanıcıların erişmemesi gereken 
uygulamalar otomatik olarak engellenir. Ya da beyaz liste 
oluşturularak yalnızca belirlenen uygulamaların çalışmasına 
izin verilir. 

Windows Ayrıcalık Yönetimi 
Kullanıcılara tam yönetici yetkisi vermek uç noktaları 
savunmasız bırakır, güvenlik ve yönetim maliyetlerini 
önemli ölçüde yükseltir, verimliliği düşürür, yasal 
yükümlülük sorunları doğurur ve uyumluluk süreçlerini 
uygulamayı zorlaştırır. Kullanıcılardan tam yönetici yetkisini 
kaldırarak sadece ihtiyaçları olan işlemler ve uygulamalar 
için erişim yetkisi verirsiniz ve uç nokta güvenliğini önemli 
ölçüde basitleştirirsiniz. İç teknik destek çağrıları ve TCO 
düşer.
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İstek Üzerine Değişim İstekleri 
Ofis dışında çalışan mobil kullanıcılar ve diğer kullanıcıların      
izin verilmemiş uygulamalara erişmesi gerekebilir. Bu 
uygulamaları engellemek iş verimliliğini düşürür ve kötü bir 
kullanıcı deneyimine sebep olur. İstek Üzerine Değişim 
İstekleri, kullanıcılar bir uygulamayı kullanamamaları 
nedeniyle üretkenlikleri etkilendiğinde kullanıcının acil 
uygulama erişimi talep etmesini sağlar.

URL Yönlendirme
Bir kullanıcı bir web tarayıcısını belirli bir web sayfasında 
veya uygulamada açıp, yeni bir cihaz veya konumdan 
yeniden bağlarsa, tarayıcı önceden tanımlanmış, güvenli bir 
adrese yönlendirilebilir. 

Uygulama Arşivleme
Kullanıcıların çalıştırmayı denedikten sonra engellendiği 
uygulamaları sonradan analiz edebilmeniz için güvenli bir 
depoda arşivler.

Lisans Yönetimi
Uygulama kontrolü cihaz tabanlı yazılım denetimini zorlamak 
için microsoft tarafından tanınır. Hangi kullanıcıların ve 
cihazların belirlenen uygulamaları çalıştırma iznine sahip 
olduğunu kontrol eder. Çalıştırılan programların ne kadar 
süre kullanıldığını, kaç uygulama örneğinin çalıştırıldığını 
raporlar. Kullanıcı ve cihazların uygulama kullanımlarına 
sınır getirebilir. 
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