
 

 

 

Dynabook’tan Sanal Masaüstü Altyapı Dağıtımlarına 

Uyumlu Yeni Mobil Güvenli İstemci Çözümü 

• Dynabook Mobile Secure Client (DMSC), BT ekiplerine gelişmiş güvenlik ve 

yönetilebilirlik, çalışanlara ise mobil üretkenlik sağlıyor. 

• Dynabook, bu çözümüyle birlikte hibrit çalışmayı sorunsuz hale getirmeyi 

amaçlıyor. 

 

9 Haziran 2022, İstanbul, Türkiye – Dynabook, çalışanlara hareket özgürlüğü getiren ve BT 

ekiplerine gelişmiş güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleri sağlayan Dynabook Mobile Secure 

Client (DMSC) adlı mobil güvenlik istemcisi çözümünü duyurdu. Yeni çözüm, aynı zamanda 

hibrit çalışmayı sorunsuz hale getirmek için tasarlandı.  

 

Global Market Insights, Sanal Masaüstü Altyapı (VDI) dağıtımlarının dünya genelinde yüzde 

20 büyüyeceğini tahmin ediyor. 2021 yılında 15 milyar dolar değerinde olan bu pazarın 2028 

yılında 55 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda DMSC çözümü, yüksek güvenlik 

standartları ve basitleştirilmiş yönetilebilirlik ihtiyacı gibi nedenlerle sanal masaüstü 

altyapısına ihtiyaç duyan kuruluşların iş süreçlerini kolaylaştıracak. 

 

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, " Belirli iş segmentlerinde sanal 

masaüstü dağıtımlarına yönelik artan bir talep görüyoruz. DMSC ile kuruluşlar çalışanlarına 

ultra güvenli bir sanal masaüstü dağıtımı ortamında mobilite, sınırsız deneyim ve tam 

üretkenlik sunarak hibrit çalışmayı kolayca uygulayabilecek. DMSC, sorunsuz yönetilebilirlik 

ve güçlü güvenlik çözümleri arayan müşterilerimiz için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor ve 

üretkenliklerini artırmak için ihtiyaç duydukları cihaz esnekliğini ve özelleştirmeleri sunuyor” 

dedi. 

 

DMSC, kuruluşların uyum ve güvenlik konusunda tam kontrole sahip olmalarına ve hibrit 

çalışma döneminde ofistekine benzer bir çalışma ortamını zahmetsizce oluşturmalarına 

olanak tanıyor. Bu özellik, önemli miktarda gizli bilgiyi işleyen sektörlerin yanı sıra cihaz 

paylaşımı, cihaz kiralama veya "Desktop-as-a-Service" modelini kullanan, hızlı ve kolay 

dağıtım gerektiren sektörler için büyük fayda sağlıyor. 

 

Kolay filo yönetimi 

DMSC, yönetilebilirlik açısından BT ekiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. Sipariş üzerine 

https://www.gminsights.com/industry-analysis/virtual-desktop-infrastructure-vdi-market?utm_source=PrNewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Paid_PrNewswire


 

 

 

Dynabook tarafından müşterilerin gereksinimlerine göre özel olarak hazırlanan cihazlarla BT 

kurulum süreci kolaylaşıyor. Cihazlar kutudan çıkarılır çıkarılmaz doğrudan son kullanıcılara 

teslim edilebiliyor. Özetle, kuruluşlar herhangi bir yapılandırmaya gerek kalmadan cihazları 

Dynabook'un fabrikasından herhangi bir lokasyona teslim edebiliyor. 

 

Tüm müşteri gereksinimleri, operasyonel ve güvenlik güncellemeleri de Dynabook 

mühendisleri tarafından basit hedefli dağıtımlar için hazırlanıyor ve böylece son kullanıcıların 

üzerinden büyük bir yük kalkıyor. Bu ön yapılandırma ve düşük sürekli bakım kombinaysonu, 

BT desteği ihtiyacının azalması gibi avantajlar sayesinde ekstra zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlıyor. 

 

Sanal Masaüstü Altyapısından artımlı güvenlikle faydalanın 

Önde gelen sanal masaüstü altyapısı sağlayıcılarını destekleyen DMSC, mevcut sanal 

masaüstü altyapılarına kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor ve en hassas ortamlarda faaliyet 

gösteren kuruluşlar için dahi yüksek güvenlik sunuyor. Buna, her önyüklemede sistem 

belleğine (RAM) yüklenen şifreli bir IoT İşletim Sistemi kullanılan veri hırsızlığına karşı koruma 

özelliği de dahil. IoT İşletim Sistemine hiçbir şekilde erişim izni verilmiyor ve sistem belleği 

herhangi bir sanal masaüstü altyapısının oturum bilgisi önbelleğe alınmadan veya 

saklanmadan güç kapatıldığında temizleniyor. 

 

DMSC, her önyükleme ve oturumda hala çalışma iznine sahip olup olmadığını doğrulamak 

için bir kimlik doğrulama sunucusuyla iletişim kuruyor. Böylece güvenliği ihlal edildiğinden 

şüphelenilen herhangi bir istemci uzaktan kapatılarak çalışması engellenebiliyor. 

 

Dynabook'un DMSC cihaz yelpazesi, Dynabook'un özel BIOS'unun ek güvenlik özelliklerinden 

de faydalanıyor. BIOS'unu kendi bünyesinde geliştiren ve bakımını yapan tek PC tedarikçisi 

olarak, üçüncü taraf müdahalesi riskini ortadan kaldırıyor ve güvenlik önlemlerinin bütünlüğü 

ve etkinliğini en üst düzeye çıkarıyor. 

 

Eksiksiz güvenlik uyumluluğu ile özelleştirilen kullanıcı arayüzü 

DMSC, sistem belleği dışında saklanan ya da önbelleğe alınan oturum verileri olmadan, bazı 

kullanıcı arayüzü özelleştirmelerine izin veren korumalı bir işletim sistemine güvenli bir şekilde 

önyükleme yaparak, güvenlikten ödün vermeden, geleneksel sıfır ve ince istemci çözümleri 

yeteneklerinin ötesine geçiyor. Son kullanıcılar, üst düzey bağlanabilirlik için eksiksiz bağlantı 

noktası paketinden, Type-C istasyonlarından ve isteğe bağlı tümleşik LTE özelliğinden 

faydalanabiliyor. Erişilebilirlik ve harici ekran kontrolleri, parlaklık kontrolü ve ses kontrolü, 



 

 

 

çalışanların cihazlarını kendi tercihlerine göre yapılandırabilmelerine olanak tanıyor. 

 

Dynabook, DMSC ile artık tüm mobil bilgi işlem ortamlarında tam güvenlik ve uyum 

sağlayarak kuruluşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. DMSC, 2022 yılının Temmuz ayından 

itibaren Dynabook'un ödüllü MIL-STD ile test edilmiş kurumsal dizüstü bilgisayar serisinin 13 

inç, 14 inç ve 15 inç form faktörlerinin yanı sıra yine benzersiz ve ödüllü DE200 mobil sınır 

bilişim cihazında kullanılabilecek. 

 

 

Medya İletişimi:  

Kemal Tunçsel, MSLGROUP 

kemal.tuncsel@mslgroup.com 

Tel: 0553 355 27 74 | 0538 310 50 65 

 

Çevrimiçi İletişim 

En son ürün detayları ve teknik özellikler için websitemizi veya ek bilgi için blogumuzu 

ziyaret edebilirsiniz. Alternatif olarak bizimle sosyal medya kanallarımız üzerinden 

iletişime geçebilirsiniz: Twitter ve LinkedIn.  

 

Dynabook Inc. Hakkında 

Toshiba dizüstü bilgisayarları ve teknolojileri, 30 yılı aşkın süredir yenilik, kalite ve 

güvenilirliğin standardını belirledi. 2020 yılından bu yana Sharp Corporation’a ait olan 

Dynabook Inc., iş ortakları ve müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için 

zengin değer ve hizmetler sunarak bu geleneği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dynabook’un 

portföyü her çalışan için ideal mobil cihaz, servis, çözüm ve aksesuarlar içeriyor. 

 

Daha fazla bilgi için: http://tr.dynabook.com/ 
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