securKEY VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Artık VDI servislerindeki sunucu ve sanal PC'lerinizi securKEY VDI ile 2 faktörlü hale getirip,
bildi iniz bir ey ve sahip oldu unuz securKEY VDI ile remote desktoplarda kimli inizi
do rulayabilirsiniz. securKEY VDI olmadan sadece kullanıcı adı ve password ile remote
desktop eri imi sa lanamaz.

securKEY VDI ile Bulut ortamındaki sanal PC ve Sunucularınızın logon i lemlerinde sadece
Kullanıcı Adı ve ifre ile de il 2 faktör
güvenlik ile eri imi sa layın.

Bildi iniz bir ey: kullanıcı Adı ve ifreniz
Sahip oldu unuz ey: securKEY VDI

Kullanıcı kimli inizi, Bulut ortamındaki sistemlere eri imde güvenli hale getirin
securKEY cihazınız olmadan Sanal Sunucularınızda ve sanal PC’lerinize herhangi bir RDP
protokolü ile oturum açılamasın. securKEY WDI ile yetkili personelin buluttaki sunuculara
ve PC eri imini kontrol altına alın

ww w.s ecu r key . ne t

ww w.s ecu r k ey . c o m . t r

securKEY VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Cloud ortamındaki Windows tabanlı sunucuları farklı bilgisayarlar üzerinden yönetirken
kullanabilece iniz servislerden birisi deUzak Masaüstü Hizmetleridir (Remore Desktop
Services). nsanlar çe itli uzak masaüstü araçları kullanarak hem yönetici seviyesinde
i lemler gerçekle tirmek üzere (administrative mode), hem de son kullanıcı oturum/
masaüstü/uygulama sanalla tırma hizmetlerinden faydalanmak için Microsoft Remote
Desktop Services çalı tıran sunuculara ba lanırlar.

Remote desktop protocol tasarımında ba lantı yaptı ınız sunucunun gerçekten ba lanmak
istedi iniz sunucu oldu unu do rulayacak bir authentication (kimlik do rulama)
mekanizması yer almaz. Ba lantı sırasında sunucu tarafından bilinen bir username/
password girildi i için sunucu istemciyi kolaylıkla do rulayabilir.

VDI teknolojisi Sanal Masaüstü Altyapısı’ dır. Veri merkezimizin içinde bulunan Sanal bilgisayarların
uzak masa üstü protokolleri sayesinde son kullanıcılarımızın hizmetine sunulmasıdır.

Kurum Networkünüzü buluta ta ıyın güvenli ini securKEY VDI ile sa layalım. (sadece
Windows OS için geçerlidir)
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