
Müşteri Verileri 
Güvenliği

Müşteri ortamı için veri güvenliği, Seagate Recovery Services için en yüksek 
önceliğe sahiptir. İlkeler ve prosedürler, ağ ve tesis güvenlik sistemleriyle birlikte, 
müşteri ortam ve verilerini her türlü ihlal veya hasara karşı korumaya yardımcı 
olacak bir sistem oluşturmak için hazırlanmıştır.

Seagate Recovery Services veri güvenliği ilkesinin temel bileşenleri aşağıdaki gibidir.

Ağ Güvenlik Sistemi
Seagate, kapsamlı, çok katmanlı güvenli ağ mimarisi kullanır. Tüm ağ alt ağları, 
hizmeti sadece uygulama katmanının çalışması için gerekli olanlarla sınırlayan 
granüler erişim kontrollü, duruma bağlı denetim güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır. 
Seagate, üçüncü taraf güvenlik firması tarafından 24×7 izlenen gelişmiş İhlal Saptama 
ve Önleme Sistemleri kullanmaktadır. Tüm sistemler, anti-virüs, spam ve casus 
yazılımları önleyen güvenlik yazılımı kullanarak kötücül yazılımlara karşı korunur.

Seagate, potansiyel güvenlik sorunlarını saptamak ve gidermek için periyodik ağ 
ve uygulama güvenliği açığı testleri gerçekleştirir. Bir üçüncü taraf denetim ekibince 
her yıl bir güvenlik ihlali testi gerçekleştirilir. Ayrıca Seagate her yıl bir ISO 27001/2 
işletme güvenliği değerlendirmesi de gerçekleştirir. Bu güvenlik değerlendirmesi 
ayrıca güvenlik yönetimi kapasitesinin, yeterliliğinin ve Bilgi Teknolojisi (COBIT 4.1) 
için ISACA Kontrol Hedeflerine uygunluğun değerlendirmesini de kapsar.

Tesis Güvenlik Sistemi
Tüm Seagate Recovery Services laboratuarları, (biyometrik kilitler de dahil) kontrollü 
erişim, 24×7 güvenlik gözetimi, video gözetimi ve alarm sistemiyle donatılmıştır.

İlkeler ve Prosedürler Bülteni

Seagate Recovery Services™



Ayrıca yetkisiz erişime veya çevre kirlenmesine karşı ek 
koruma sağlamak için yangına karşı dayanıklı ve erişimi kontrol 
edilen depolama konteynerleri kullanılmaktadır.

Müşteri ortamına tüm erişim, uygun yetkiye sahip yetkili 
laboratuar personeliyle sınırlıdır. Uygun yetki, ancak sıkı arka 
plan güvenlik kontrollerinden ve veri kurtarma prosedürlerinde 
kapsamlı bir eğitimden sonra verilir. Tüm bunlar, müşteri ortam 
ve verilerini emniyete almak için gerçekleştirilir. 

ISO9001 Sertifikalı Kurtarma İşlemi
Maksimum hizmet kalitesini ve müşteri verilerinin güvenliğini 
sağlamak için tüm laboratuarların ISO sertifikası bulunur.

ISO Prosedürleri aşağıdakileri kapsar:

• Müşteri ortamlarının ayrıntılı bir envanterine barkod 
uygulanır ve özellikle veri kurtarma hizmetlerine göre 
tasarlanmış olan ve bütün kurtarma işlemiyle ilgili prosedür, 
personel ve kaynakların ayrıntılı takibini sağlayan özel bir 
veri tabanı sistemindeki kataloga kaydedilir.

• Özel veri kurtarma donanımı, yazılımı ve kurtarma 
prosedürleri, her türlü kaza sonucu veri kaybı ihtimalini  
en aza indirmek için geliştirilmiştir.

• Kurtarma olayı tamamlandıktan sonra, kurtarma sırasında 
kullanılan tüm şirket içi ortamlar, yeniden kullanım 
öncesinde güvenli bir biçimde silinir.

Müşteri Ortamının Güvenli İmhası
Bir müşterinin, kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra 
ortamlarının imha edilmesine karar vermesi durumunda Seagate 
Recovery Services, müşterinin sabit disklerinin çevreye zarar 
vermeyecek bir şekilde imhası için ücretsiz bir hizmet sunar.

Bu işlem, müşteri ortamlarını ufak parçalara bölmek için  
güvenli bir Seagate tesisini kullanır ve hurda malzemelerin 
geri dönüştürülmesine olanak verir. Bu işlem sırasında  
müşteri verileri güvenli ve gelecekte herhangi bir kurtarmaya  
izin vermeyecek bir şekilde imha edilir.
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