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     Trellix Lisans İnceleme ve Sertifikalandırma Formu 

 

 
Ben   (adınız),   (Şirket Adı) 

adına, sahip olma durumuna bakılmaksızın kuruluş bünyesinde Trellix uygulamalarının işlevlerinden 

faydalanabilecek tüm kullanıcılar için Trellix Ürün Dağıtımı İncelemesi gerçekleştirdiğimi tasdik ederim.  

Bu Sertifikalandırma (Ülke Adı) için mi yoksa (Dünya Genelinde) mi yapılıyor?    

__________ Bu sertifikalandırmanın içerdiği tüm şirket adlarını/tüzel kişilikleri lütfen 

belirtin: 

                                                                                                                                      

Ürünler sadece kurum içi amaçlarla mı kullanılıyor? ( E / H ) 

Cevabınız Hayır ise lütfen açıklayın:                                                                                                                                                             

 

Lütfen kurumunuz bünyesinde dağıtılan her lisans türünün Kullanıcı miktarını aşağıda belirtin. 
Çalışanlar, Yazıcılar ve Sunucular Kullanıcı olarak değerlendirilir. 

Kullanıcı tanımı: MVISION ürününün aboneleri açısından "Kullanıcı" terimi; (1) bir şirket, kurum veya 
başka bir tüzel kişilik bünyesinde yer alan ve (1) söz konusu şirket, kurum veya tüzel kişilik tarafından 
ürünü kullanması için geçerli abonelik(ler) veya lisans(lar) alınmış ve (2) söz konusu şirket, kurum veya 
tüzel kişilik tarafından ürünü kullanmak üzere yetkilendirilmiş benzersiz, tekil kişi olarak tanımlanır. 
"Kullanıcılar" tarafından ortak kullanılan yazıcı gibi cihazların her biri, tek bir Kullanıcı  olarak 
değerlendirilecektir. 

 

Ürün Toplam Kullanıcı Sayısı 

Endpoint Security Threat Prevention (ENS):   

Endpoint Security Firewall:   

Endpoint Security Web Control:   

Mobile Threat Detection:   

MVISION Endpoint:   

Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect):   

Data Exchange Layer (DXL):   

Threat Intelligence Exchange Server (TIE):   

Device Control:   

Application Control for Desktops:   

Endpoint Detection and Response (EDR):   

 

 

        NOT: “Kullanıcı” teriminin tanımları için Ürün Yetkilendirme Tanımlarına buradan erişebilirsiniz. 

 

 

 

https://www.trellix.com/en-us/assets/docs/legal/trellix-product-entitlement-definitions.pdf
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   Ürününüz yukarıdaki listede yer almıyorsa, lütfen ürününüzün adını ve kullanım durumunu aşağıda 
belirtin. 

 

Dağıtılan Ürün:    Dağıtılan Ürün :  

 
Toplam Kullanım: _ Toplam Kullanım:  

Daha fazla alana ihtiyacınız varsa ek ürün dağıtım kullanımını lütfen ayrı bir sayfaya ekleyin. 
 

 

 

 
 
 
_____________ adına bu belgeyi imzalamak üzere yetkilendirilmiş olan aşağıdaki imza sahibi, yukarıda 
belirtilen ürünlerin ve miktarların, Trellix çözümlerinin __________________ bünyesindeki mevcut 
kullanımını doğru şekilde yansıttığını tasdik eder. 

 

 

Sertifikalandırma Onayı 

 

Yetkili İmza:   

  

Adı:   

  

İnceleme Tarihi:   

 

 

 


