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Atılım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve
Hibrit Çalışma Döneminde Tüm Uç
Noktalarını Bitdefender ile Korudu
“Binlerce öğrencisi, öğretim üyesi ve idari çalışanıyla bir üniversite
için Bitdefender, en doğru seçimdi.”
Mustafa Murat Ünal, Atılım Üniversitesi Teknik Destek Müdürü

Sektör
Eğitim
Merkez
Ankara

1996 yılında Atılım Vakfı tarafından Ankara’da kurulan Atılım Üniversitesi’nde 9 binden fazla
lisans ve lisansüstü öğrenci eğitim görürken 725 öğretim görevlisinin yanı sıra 450 idari
personel çalışıyor. Pandemiyle birlikte hızla uzaktan eğitime ve hibrit çalışma modeline geçen
üniversitenin BT personeli, kampüs içindeki ve dışındaki uç noktaları izleyebilecek ve
koruyabilecek bir çözüm bulmaya çalıştı. Hem altyapı hem de güvenlik politikaları açısından
işgücünü azaltan ve en son güvenlik olaylarına hızlı yanıt veren bir çözüme ihtiyaç duydular.
Bu hızlı geçişe adapte olurken güvenlikten taviz vermemek için Bitdefender GravityZone
Business Security’i tercih eden Atılım Üniversitesi, öğretim üyelerinin, çalışanların ve
öğrencilerin en az sistem kaynağı kullanarak güvende kalmasını sağladı. Artık üniversite, tüm
uç noktaları tek bir konsoldan kolayca yönetebileceği bir panele sahip. Çözüm, fakülte ve
yönetim tarafından kullanılan dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, Mac'ler, sunucular ve öğrenciler
kampüsteyken dahil olmak üzere binlerce uç noktayı koruyor.

Bitdefender En Doğru Seçimdi
Atılım Üniversitesi Teknik Destek Müdürü Mustafa Murat Ünal, “Bitdefender ve Türkiye’deki
distribütörü Laykon Bilişim Teknolojileri, bu süreçte bize oldukça profesyonel hizmet ve
destek sağladılar. Binlerce öğrencisi, öğretim üyesi ve idari çalışanıyla uzaktan eğitime ve
hibrit çalışmaya geçen bir üniversite için en doğru seçimdi.” ifadelerinde bulundu. Atılım
Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini ve idari personelini dijital tehditlere karşı korumak
için Bitdefender GravityZone’u kullanıyor.

Harika Bir Performans Elde Ediyoruz
Mustafa Murat Ünal, GravityZone çözümü ile geliştirdikleri uç nokta güvenliğini “Üniversite
olarak GravityZone'u kullandığımızdan beri çalışanlarımız bilgisayar güvenliğinin ne kadar
kolay hale geldiğini görüyorlar ve endişelenmeyi bırakıyorlar.” diyerek açıklıyor. Ünal:
“Bitdefender GravityZone Business Security, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için
üretkenliği artırırken riski önemli ölçüde azaltıyor. Bitdefender'in kötü amaçlı yazılımları uzak
tutma konusundaki mükemmel geçmişi, kullanıcıların güvenilmeyen ve kimlik avı web
sitelerine girmesini engelleme konusunda çok şey yapıyor. Ayrıca, sıfırıncı gün olaylarına yanıt
verme konusunda da oldukça iyi ve bunu kullanıcıları rahatsız etmeden gerçekleştiriyor.
GravityZone, en düşük düzeyde bilgi işlem kaynaklarını tüketen olağanüstü haﬁf bir çözüm.
Kullanıcılarımız artık kaynak kısıtlamalarıyla uğraşmıyor, bu nedenle harika bir altyapı
performansı elde ediyoruz. Ayrıca Bitdefender, taramaları arka planda otomatik olarak
çalıştırdığından, kullanıcılarımızın artık can sıkıcı açılır pencerelere yanıt vermesi gerekmiyor.”
dedi.
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