ŞIRKET BILGI SAYFASI

Dünyayı Dijital Bilgi Alışverişi
için Güvenli Bir Hale Getirme
Güvenlik alanında küresel bir lider olan Trend Micro, dijital bilgi alışverişi yapabilmeleri için dünyayı şirketler
ve tüketiciler için güvenli bir yer haline getiren güvenlik çözümleri geliştirir. Güvenlik alanında 25 yılı aşkın
bir deneyime sahip, en büyük bağımsız güvenlik satıcısı olarak1, sunucu güvenliği2, sanallaştırma güvenliği3
ve küçük işletme içerik güvenliğinde lider kabul ediliyoruz4. Trend Micro çözümleri son kullanıcıları korur,
günümüzün hızla değişen veri merkezlerinin güvenliğini sağlar ve gelişmiş hedefe yönelik saldırılara karşı
koruma sağlar. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın gereksinimlerine uyan, yeni tehditleri daha hızlı durduran
ve fiziksel, sanallaştırılmış ve bulut ortamlarındaki verileri koruyan, en iyi istemci, sunucu ve bulut tabanlı
güvenlik çözümlerini sunuyoruz. Güvenlik ihtiyacı ne olursa olsun ya da zaman içinde nasıl değişirse
değişsin, Trend Micro akıllı güvenlik tercihidir.
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Akıllı Koruma Stratejisi Sağlama

Genel Merkez: Tokyo, Japonya

Mobil, sosyal ve işbirliğine dayalı yaşam tarzlarımız teknolojiyi evde, iş yerinde ve bu ikisinin
arasındaki yerlerde kullanma şeklimizi baştan aşağı değiştirmektedir. Cihazlarımızın, kişisel
bilgilerimizin ve kurumsal verilerimizin güvenliğini sağlamak, ailelerimizi çevrimiçi korumak
ve çalışanlarımızın verimli kalmalarını sağlamak, tüm o yeni teknolojilerin bize sunabilecekleri
avantajlardan yararlanmak ve riski en aza indirgemek istiyoruz ve buna ihtiyacımız var.
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Trend Micro Akıllı Koruma Stratejisi aşağıdaki özellikleri sayesinde tüm bunları yapmaktadır:

Çalışan Sayısı: 5137

•• Mobil cihazlar, uç noktalar, sunucular, ağ geçitleri ve bulut genelinde kademelendirilmiş gerçek zamanlı

Hisse Senetlerinin İşlem Gördüğü Borsa:
Tokyo Borsası 4704

•• Basit ama yönetmesi ve dağıtması esnek çözümler;

Gelir: 1,2 milyar Amerikan Doları

Yeniliklerle Dolu Bir Geçmiş:
Buluta Uzanan Yolculuğu
Koruma Altına Alma
1988 yılından beri Trend Micro, kullanıcıları
yeni ortaya çıkan ve yayılan platformları ve
cihazları hedef alan tehditlere karşı koruyan,
yenilikçi teknolojiler ve güvenlik hizmetlerine
öncülük etmektedir. İnsanların çevrimiçi
iletişim kurma ve iş yapma şeklindeki her
olumlu değişim, yeni güvenlik sorunlarının
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Tehditlere karşı korumayı masaüstü
bilgisayarlardan sunuculara ve Internet Ağ
Geçidine taşıyan ilk şirket olan Trend Micro
en başından beri bunun farkındadır. Artık
mobilite, sanallaştırma ve bulut bilgi işlem
teknolojileri insanların dijital bilgileri daha
kolay, daha çabuk ve daha ekonomik bir
şekilde paylaşmalarını sağladıkça, Trend Micro
da mobil cihaz yönetimi, mobil uygulama
itibarı teknolojisi, veri şifreleme, gelişmiş
tehdit algılaması ve koruması ve sanallaştırma
ve bulut ortamları için optimize edilmiş
güvenlik seçenekleriyle yeniliklerine devam
etmektedir.

akıllı güvenlik sayesinde akıllı bilgi koruması;

•• Tamamlayıcı teknolojilerle sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde optimize edilmiş ve yeni güvenlik
sorunları ve en son tehditlerle başa çıkacak şekilde sürekli geliştirilmiş, değişen ekosisteme uyan
güvenlik

Bir Adım Önde Olma İlhamı
Dünyayı dijital bilgi alışverişi için güvenli bir yer haline getirmekten ilham alan bizler, kötü adamların
bir adım önünde olmak adına, tehdit araştırmaları yapmak ve temel teknolojilerimiz, ürünlerimiz
ve hizmetlerimizde yenilikler yapmak için sürekli yatırım yaparız. Tehditleri daha hızlı durdurmayı
hedefler ve müşterilerimize verilerini en iyi nasıl koruyabileceklerine dair bilinçli kararlar almaları için
gerekli, eyleme dönüştürülebilir tehdit istihbaratını sağlarız. Müşteriler hangi platformları kullanıyor
olurlarsa olsunlar, en iyi platforma özgü koruma özelliklerine sahip olduklarından emin olabilirler.
Ayrıca, müşterilerimizin kullandıkları diğer satıcılarla entegre olarak ve çalışarak mevcut altyapı
yatırımlarını da korur ve özelleştirilebilir ve ölçeklendirilebilir güvenlik çözümlerine ihtiyacı olan
tüketicilere, KOBİ'lere ve kuruluşlara amaca yönelik tasarlanmış çözümler sunarız.

Smart Protection Network Altyapısından Küresel Tehdit İstihbaratı
Akıllı koruma küresel tehdit istihbaratı ile başlar. Trend Micro™ Smart Protection Network™ altyapısı
tehditleri saptamak, proaktif koruma sağlamak ve verileri diğer güvenlik satıcılarından daha hızlı
korumak amacıyla buluttan toplanan 4 terabaytın üzerinde veriyi sürekli işleme almak için büyük veri
analizlerini kullanır. Tekrar ve tekrar, test sonuçları Trend Micro'nun bulut çağı güvenliğinin etkililiğini
doğrular ve Smart Protection Network bir yandan daha hafif ve daha yalın çözümler sağlarken, diğer
yandan da tüm dünyadaki müşteriler için her gün 230 milyondan fazla tehdidi durdurur.

Küresel Araştırmalar ve Destek Hizmetleriyle Desteklenir
Trend Micro, tehdit araştırma ve ürün hizmet ve destek merkezlerinden oluşan genel ağı
TrendLabsSM aracılığıyla, küresel müşteri tabanına doğru zamanda tehdit istihbaratı, hizmet ve destek
sağlar ve hiç durmadan on milyonlarca müşteriyi korur. 1200 tehdit uzmanı olası güvenlik sorunlarını
izler ve önemli olaylara ve acil destek taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verir. Yeni tehditler ve zayıflıklar
ortaya çıktıkça, TrendLabs müşterilerin çevrimiçi güvenli bir şekilde çalışmak için ihtiyaçları olan
kişisel ve yerel yaklaşıma sahip, küresel güvenlik erişim imkanlarını sunar.
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