
Öne Çıkan Özellikler
 Yerli ve Milli çözümdür.
 
Yerinizde kurulu çözüm olarak dış 
bağlantı gerektirmez, dolayısı ile 
daha GÜVENLİDİR.

Özel kurumsal çözümler için de 
uyarlanabilir.

Şifre değiştirme portalı sayesinde 
BİT personeline ilave iş yükü 
getirmez.

Mevcut sunucularınız üzerinde, 
kolay kurulum

Yüksek kaynak gerektirmez

RADIUS Challange-Response 
protokölünü destekleyen SSL VPN 
harici diğer uygulamalarda da 
kullanılabilir.

Bulut SMS maliyeti gerektirmez, 
ekonomik çözümdür.

Kendi, kurumsal SMS sağlayıcınız-
la entegrasyona hazırdır.

Yabancı GSM numaralarına veya 
yurt dışından SMS alabilmek için 
ilave çözüm eklentileri sunar.

     Günümüzde uzak erişim için kullanılan en yaygın ve güve-
nilir yöntem SSL VPN uygulamasıdır. 

     Birçok firma, artık mobil cihazlardan ve dışarıdan erişim 
sağlayan önemli bir çalışan veya danışman sayısına sahip 
durumda. 

     SSL VPN uygulamaları, mevcut uygulaması ile sadece 
yetkilendirilmiş personel kimlik bilgileriyle kimlik doğrulama 
sağlamaktadır. Bu tek yönlü kimlik denetimi güvenlik için 
yeterli olmamaktadır. Ağ ve Güvenlik cihazları, çeşitli uygula-
malar, finansal sistemler ve kurum bünyesinde geliştirilen 
uygulamalar için, bu mekanizmanın kurulması hem güvenlik 
standartları hem de kabul görmüş güvenlik pratikleri açısın-
dan zorunludur. 

     Yetkili personelin kimlik bilgilerine sızma durumuna karşın 
ikinci bir doğrulama mekanizması ihtiyacı bu noktada kendini 
göstermektedir. Bu amaçla 2FA/MFA olarak bilinen İki-Aşamalı 
Kimlik Doğrulama çözümü; kullanıcı oturum açma işlemlerine 
ikinci bir katman daha ekleyerek güvenliği önemli derecede 
artırmaktadır. 

Ipeknet-2FA ile isteğinize göre 
    • SMS, 
    • Google/Microsoft Authenticator ile Time Based OTP
kullanarak ikincil doğrulama yapabilirsiniz.

AD üzerinde kullanıcı olarak yer almayan danışman/dış 
destek personeli için lokal kullanıcı hesabı açarak 2FA özellik-
lerini birlikte kullanabilirsiniz.

AD şemasında farklı alanlarda yer alan mobil numaraları, 
tanımlayarak yapınızda değişiklik yapmadan 
kullanıma verebilirsiniz. 

www.ipeknet.com.tr



Sistem Gereksinimleri

İpeknet-PRT (Password reset tool)

Platform

Active Directory (AD)

İpeknet RADIUS Proxy 

MS SQL Server Express

.Net Framework 4.0

SMS Sağlayıcı

İpeknet Bilişim Çözümleri tarafından geliştirilen 2FA çözümleri 
ile 2FA/MFA OTP güvenlik gereksinimleri karşılanabilmektedir. 
    • RADIUS Challenge-Response protokolü 
    • İstemci ve/veya tarayıcı tabanlı MFA Desteği
    • SMS veya Google Authenticator ile doğrulama
    • Kurumsal SMS Servis sağlayıcı ile entegrasyon
    • İstendiğinde OTP’nin SMS yerine e-posta ile gönderilmesi
    • Gerektiğinde AD üzerinde tanımlı olmayan danışman, dış 
destek personeli için lokal kullanıcı tanımlama
    • Her bağlantı isteği için oturum bazlı yeni kod üretimi
    • İlk aşama LDAP ile kimlik doğrulama
    • İkinci aşama olarak Google/Microsoft Authenticator ile Time 
Based Token kullanımı
    • OTP gönderilecek telefon numaralarının LDAP’dan otomatik 
olarak alınması LDAP Path kullanarak herhangi bir Security grup 
ile yetkilendirme

Kullanıcı hesaplarının kilitlenmesi sonrası şifre resetleme işlem-
lerini Ipeknet-PRT (Password Reset Tool) ile self-servis olarak 
yapılması sağlanarak, Bilgi İşlem ve Yardım Masası personelinin 
iş yükünü büyük oranda azaltabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılarınız 
ofis dışında uzun süre beklemeden anında erişim sağlayarak 
gereksiz zaman kaybı da önlenmiş olacaktır. Detaylı bilgi için 
web sitemizi inceleyebilirsiniz.

Tüm çözüm bileşenleri .Net ortamında İpeknet tarafından 
geliştirilmiştir. Karmaşık konfigürasyon ve sürekli işletme çabası 
gerektirmeyen bir Windows Servis uygulamasıdır. Yüksek 
kaynak gerektirmez. Kurum içinde mevcut herhangi bir sanal 
ve fiziksel sunucuya kurulabilir. 
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Desteklenen Platformlar
RADIUS Challenge-Response 
protokolü  destekleyen tüm 
güvenlik duvarları
      PaloAlto,
      Fortinet,
      F5,
      Juniper Netscreen
      Sophos
      Vb.
 
MS RDWeb Terminal sunucuları

Firewall

LAN


