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ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIN
ŞİRKET BİLGİLERİNİZİ GÜVENLİK ALTINA ALIN
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EVDEN, OFİS DIŞINDAN, İŞ SEYAHATLERİNİZDE BİLE

ŞİRKETİNİZ SİZE LAPTOPUNUZ KADAR YAKIN OLSUN

DESKTOPGATE PERSONEL İZLEME

DesktopGate, 

DesktopGate Personel izleme, 

piyasadaki en iyi ve en gelişmiş personel takip yazılımıdır. 
Kolay kullanımı, canlı monitör görüntüleme ve SQL Server üzerinde 
çalışan aktivite kaydı özellikleri ile ön plana çıkar.

uzaktan destek ve bilgisayar aktivitesi 
loglama özelliklerini kullanımı kolay tek bir uygulamada birleştirdi.

www.desktopgate.com



Yöneticilerin, çalışan ekranları ve aktivitelerini canlı olarak izlemesine olanak tanıyan , her şart altında performanslı 
çalışmak ve bulunduğu ortamın performansını etkilememek için tasarlandı.
Canlı izlemeye ek olarak, DesktopGate geçmişe dönük raporlama sunar. Bu sayede seçilen herhangi bir çalışanın belli bir tarihte 
ne yaptığı raporlanabilir.

DesktopGate

DesktopGate, size personelinizin bilgisayarlarını nasıl kullandığı ile ilgili değerli bilgiler verir. Bu bilgiler performans 
değerlendirmelerinin doğru şekilde yapılmasında önemli rol oynayacaktır.
Hangi uygulamalarda ne kadar zaman harcandığını kaydederek çalışan verimliliği üzerine rapor ve grafikler sunar.

ÇALIŞAN PERFORMANSINI ARTTIRIR

Tüm çalışanları gerçek zamanlı görüntüleyin

İstediğiniz bilgisayarı uzaktan yönetin

Geçmişe dönük raporlara ulaşın

Yerel ağ ya da internet üzerinden tüm 
şirket bilgisayarlarını tek bir pencereden 
izleyin.
Bilgisayar kullanımını görüntüleyin.
Kullanıcılara sezdirmeden ekranlarını 
uzaktan izleyin.
Tüm firma bilgisayarlarının aktivitesini 
kendi ofisinizdeki sunucuda kaydedin. Güvenli bağlantı 
kullanarak tüm bu bilgilere dünyanın heryerinden 7/24 
ulaşın.

Ÿ Uzaktan kontrol
Ÿ Dosya transferi
Ÿ Mesaj gönderimi
Ÿ Sohbet başlatma

Ÿ Pano (clipboard) geçmişi
Ÿ Uygulama geçmişi
Ÿ Ziyaret edilen web siteleri
Ÿ Aktivite logları
Ÿ Messenger loglama

CANLI TAKİBİ SAĞLAR



NEDEN DESKTOPGATE’İ SEÇMELİSİNİZ?

KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

İŞ KAYBINI ÖNLEYİN

Hedeflerinizin gerçekleşmesi için ayrılan zaman içinde 
verimli geçmeyen her dakika harcamaların artması, 
gelirin düşmesi ve rekabet gücünüzün azalması 
demektir.

İşyerlerinde personelin geçirdiği verimsiz süre, en 
iyimser kaynaklara göre ortalama günlük 110 dakikadır. 
Bu süre, asgari ücret alan tek bir elemanın şirkete 
kaybını yılda 4000 TL nin üzerinde bir rakama ulaştırır.

 ile bu kaybı önlemek hatta artı kazanca 
dönüştürmek kesinlikle mümkündür.
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ŞIRKETE ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

Şirketinizin en değerli varlığı, sahip olduğu bilgi ve süreçlerdir. 
Ticari sırlar, müşteri bilgileri, kayıtlar, ilişkiler, geliştirilen 
stratejiler ya da kaynak kodlar bu bilgilerden bazısıdır. Tüm bu 
veriler şirketinizdeki çalışanlara emanet edildiğinde şirket dışına 

çıkma, hatta rakiplerinizin 
eline geçme riski taşır.

Neredeyse tüm firmalar bu 
verileri gizli ve içeride 
tutmak için güvenlik duvarı 
ya da şifreleme gibi önlemler 
alırlar.

Fakat bunların hiçbiri verinizi emanet ettiğiniz personelinizden 
doğabilecek sızmalara karşı ciddi bir koruma oluşturamaz.

Ÿ Personelin PC üzerindeki aktivitelerinin yöneticiler tarafından canlı olarak görüntülenmesine olanak tanıması.
Ÿ Şirket dışı, şube veya sahada bulunan bilgisayarlara karmaşık  ayarlar yapmadan kolayca uzaktan erişim yapılabilmesi.
Ÿ Ziyaret edilen web sitelerinin kayıtlarının tutulması ve geçmişe dönük raporlanabilmesi. Messenger chat kayıtlarının merkezi 

sunucuda tutulabilmesi.
Ÿ Yöneticilerin ofis içinden ya da ofis dışından şirket içinde yetkisi dahilindeki personelin bilgisayar aktivitesini takip edebilmesi.
Ÿ Personelin şirket bilgisayarlarını iş harici özel bir amaç için kullanıp kullanmadığının kontrol edilmesi.
Ÿ Personele ait bilgisayardaki şirkete ait bilgilerin harici disk, hafıza kartı yada optik medyalara aktarması durumunda bu işlemlerin 

kayıtlarının tutulması ve raporlanması.
Ÿ Bilgisayar ile çalışan personelin gün içerisinde hangi saatlerde bilgisayarı aktif olarak kullandığının raporlanması.
Ÿ Bilgisayar ile çalışan personelin aktif olduğu süre ve zaman dilimlerinin karşılaştırmalı olarak görüntülenerek performans 

değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilecek rapor alınabilmesi. Yöneticiler şirket dışındayken de ofisteki personelin 
verimliliğinin kontrol altına alınması.



İnternete erişimi engellemek, bilgisayar kullanımını kısıtlamak ya da bir güvenlik duvarı kullanmak içeriden gelen tehditlere karşı bir 
çözüm değildir;  Bu denetimler yararlı uygulamaları ayıracak becerilere sahip değildirler.  yasaklar çeşitli yollarla aşılabileceği gibi, yararlı 
uygulamaların da çalışanlar tarafından kullanılamamasına ve zaman zaman bezdirilmesine de neden olabilir.

Herhangi bir yasaklama getirmeden de şirket çalışanlarının internet üzerinde geçirdikleri zamanın; verimliliği azaltan bir alışkanlık mı 
yoksa şirket yararına olan bir aktivite mi olduğu kontrol edilebilir.

 yazılımı ile tüm ofisi aynı anda görüntüler,  uzaktan erişir  ve bilgisayar kullanımı hakkında rapor alırsınız. 

 yazılımı kolay kullanımı, canlı monitör görüntüleme sistemi ve çalışan aktivite kaydı özellikleri ile yöneticilere büyük kolaylık 
sağlıyor. Bütün bu özellikleri, şirket çalışanlarının etkili kontrolünü ve şirketin gizlilik politikasını korumayı; buna bağlı olarak da 
şirketlerin bilgisayar ağlarını ve diğer çevrimiçi iletişim yöntemlerini, hiçbir zarar görmeden kendi lehine kullanabilmesini sağlar.

 yazılımı sadece bir uzaktan izleme programı değil tam bir personel bilgisayarı takip ve kayıt altına alma çözümü sunar. 
DesktopGate'i diğer yazılımlardan ayıran özellikleri ise birden fazla yönetici tarafından ofis içi veya dışından (Örneğin yönetici 
tatildeyken) toplu ekran izleme ve uzaktan erişim yapılabilmesi, istenilen tarihte istenilen personelin tüm aktivitesinin tarihçesi ve 
raporunun üretilebilmesi.

Gözlem, kayıt ve rapor
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DESKTOPGATE İLE KURUMUNUZ GÜVENLİK ALTINDA

Personelinizi kontrol altına alın
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Firmaların %75’ i hacking saldırılarının firma çalışanları 
tarafından yapıldığını iddia etmiştir.  (Kaynak : FBI)
Firmaların %45’ i daha önce personel tarafından yetkisi olmayan 
veriye erişim yapıldığını tespit etmiştir. (Kaynak: FBI)

Ÿ Bilgisayar verilerini silmek, değiştirmek ya da bozmak.

Ÿ Şirket verilerini, müşteri iletişim bilgilerini ya da müşterilerin 
kredi kartı numaraları gibi mali bilgilerini çalmak / dışarı 
sızdırmak.

Ÿ Sistem araçlarını ya da yazılımlarını çeşitli ayarlar ile 
çalışamaz hale getirmek.

Ÿ Windows işletim sistemi bu gibi durumlarda kayıt tutma 
özelliği olmadığı için bu şekillerde işlenen bilişim suçlarının 
sorumlularının tespiti imkansız hale gelmektedir.  Şüpheli 
suçunu inkar ediyorsa  firmanın hakkını savunabilmesi için 
çoğu durumda yeterli delil bulunamamaktadır.

       BU SALDIRILARA ÖRNEKLER

GÜVENLİK

Şirketinizdeki veri sızmalarını engelleyin

      DESKTOPGATE’ İN SUNDUĞU GÜVENLİK  ÇÖZÜMLERİ

Ÿ Personelin bilgisayar üzerindeki tüm aktiviteleri kendi 
sunucunuza kaydedilir.

Ÿ Çalışanların hangi yazılımlarla ne kadar vakit harcadıklarına ve 
messenger yazışmalarına dair geçmişe dönük rapor alınmasını 
sağlar.

Ÿ Bilgisayarlara takılan DVD-Rom ve USB Bellek gibi taşınabilen 
medyaları ve bu cihazlara yapılan kopyalama işlemlerini 
kaydeder, istenirse bu tip risklere karşı yöneticiyi uyarır.

Ÿ Hangi kullanıcıların hangi saatlerde bilgisayarı aktif olarak 
kullandıklarına dair görsel raporlar sunar.

Ÿ Tüm personelin ekranlarının aynı anda, yüksek performans ile 
görüntülenmesini sağlar.

Personel izleme ve Uzaktan Yönetim

DesktopGate



ANALİZ VE RAPOR

DesktopGate raporları size neler sağlar?
Çevrimiçi dünyadan yeterince hızlı kopamamak, oyun, eğlence ve bahis sitelerinde takılıp kalmak, ya da online alışveriş mağazalarında 
esir olmak  günümüz insanlarının ortak hastalığı.
 
Özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarda dijital dikkat dağınıklığının şirketlere çok yüksek maliyetleri olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu duruma daha açık bir örnek verelim. Her çalışanın 8 saat süren mesai süresi içinde 1 saatini internet ve iş dışı uygulamalarda 
kaybettiğini varsayarsak, 40 çalışanın olduğu bir şirkette sosyal ağlarda kaybedilen zamanın 40 saat olduğunu ve her gün 5 çalışana 
aslında çalışmadıkları halde ücret ödediğinizi görebiliriz. Çalışan kişi sayısı arttıkça bu zarar daha da büyümektedir. Büyük ölçekli 
firmalar için daha vahim maddi kayıplar oluşmaktadır.

İnternet'in ve iş dışı uygulamaların çalışanlar üzerinde yarattığı dikkat dağınıklığı şirketlere farkında olmadıkları büyük paralar 
kaybettiriyor. Bu maddi kayba ek olarak şirket bilgilerinizin istenmeyen ellere geçme tehlikesi de teknolojinin ve internetin aktif 
kullanımının getirdiği dezavantajlardan.

 tüm personelin hangi yazılımı ne kadar süreyle kullandığını, hangi web sitelerine girdiğini, messenger yazışmalarını, 
bilgisayarı aktif kullanım sürelerini grafiksel raporlar halinde elde etmenize olanak tanır.
DesktopGate
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KURULUM VE KULLANIM

Ÿ Personelin PC üzerindeki aktivitelerinin yöneticiler tarafından canlı olarak 
görüntülenmesine olanak tanıması.

Ÿ Şirket dışı, şube veya sahada bulunan bilgisayarlara karmaşık  ayarlar yapmadan kolayca 
uzaktan erişim yapılabilmesi.

Ÿ Ziyaret edilen web sitelerinin kayıtlarının tutulması ve geçmişe dönük raporlanabilmesi. 
Messenger chat kayıtlarının merkezi sunucuda tutulabilmesi.

Ÿ Yöneticilerin ofis içinden ya da ofis dışından şirket içinde yetkisi dahilindeki personelin 
bilgisayar aktivitesinin takip edilebilmesi.

Ÿ Personelin şirket bilgisayarlarını iş harici özel bir amaç için kullanıp kullanmadığının kontrol 
edilmesi.

Ÿ Personele ait bilgisayardaki şirkete ait bilgilerin harici disk, hafıza kartı ya da optik 
medyalara aktarması durumunda bu işlemlerin kayıtlarının tutulması ve raporlanması.

Ÿ Bilgisayar ile çalışan personelin gün içerisinde hangi saatlerde bilgisayarı aktif olarak 
kullandığının raporlanması.

Ÿ Bilgisayar ile çalışan personelin aktif olduğu süre ve zaman dilimlerinin karşılaştırmalı 
olarak görüntülenerek performans değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilecek 
rapor alınabilmesi. Yöneticiler şirket dışındayken de ofisteki personelin verimliliğinin 
kontrol altına alınması.

Kullanım amaçları ve özellikler

www.desktopgate.com
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DESKTOPGATE İLE KOLAY VE GÜVENİLİR YÖNETİM

DesktopGate yazılımı, kurulumu kolay olan 3 modülden oluşur. Bu modüller kurulduktan sonra yöneticiler,  ve 
kullanıcıların ekranlarına ve bilgisayar kullanım raporlarına  kolaylıkla ulaşırlar.

DesktopGate Server  (Sunucu) Modülü

DesktopGate Client (İstemci) Modülü
DesktopGate

DesktopGate

DesktopGate Admin (Yönetici) Modülü

DesktopGate

ofis içinden dışından 

Yönetici ve personel yazılımlarının trafiğini yönlendiren, gönderilen aktivite bilgilerini veritabanına kaydeden sunucu yazılımıdır. 
Yöneticilerin ofis dışından personeli izleyebilmesi için köprü vazifesi görür.
Yüksek performans için ofis içindeki bir sunucuya kurulması önerilir.

Personelin bilgisayarlarına kurulan modüldür. Kurulu olduğu bilgisayarı  Server aracılığı ile yöneticilerin kullanımına açar, 
uzaktan erişim yapılmasını sağlar ve ileride raporlanabilmesi  için personelin  aktivite bilgilerini gerçek zamanlı olarak  
Server’a ulaştırır.

Yöneticilerin bilgisayarına kurulan modüldür.
Yöneticiler DesktopGate Admin ile  Server’a bağlanarak bilgisayar kullanan tüm personelin ekranlarını aynı anda görür, 
çalışanların girdikleri web sitelerine, kullandıkları programlara, messenger yazışmalarına ve daha birçok bilgilerine anlık ya da geçmişe 
dönük raporlar şeklinde ulaşırlar.

DesktopGate ile ofisinizi  istediğiniz yerden kolayca yönetin
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KURULUM VE KULLANIM

DesktopGate

DesktopGate

, tüm personelin 
bilgisayar kullanım verilerini ofis 
içindeki merkezi sistemde tutar.

Her ölçekteki işletmelerin ağlarında 
personel bilgisayarlarının
performansından taviz vermeden 
çalışmak için tasarlanmıştır.

, 3 modüllü benzersiz 
yapısı sayesinde birden fazla 
yöneticinin aynı anda bağlanmasına 
ve faklı yetkiler verilmesine de 
olanak tanır.
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Server

Network Switch

Clients
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    Modem

Wireless

Access Point

Clients
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Firewall

ClientsClients
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Admin

Admin

Firewall

Ofisteki kablosuz ağ
kullanan personelEvden izleyen diğer 

yönetici

Şirket laptopu ile evden 
çalışanlar

Diğer ofisteki çalışanlar



KÖK Bilişim Ltd. Şti.
Adres: Nene Hatun Sk. No:6/6 34710 Moda Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 338 82 23 Fax: (216) 450 01 75
www.desktopgate.com | info@desktopgate.com
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