Castan
Akıllı Kart İle Web Üzerinde Kimlik
Doğrulama Yazılımı

Web uygulamalarında, akıllı kart ve
akıllı çubuklar (token) üzerinde bulunan
sertifikalar ile kimlik doğrulama ve
erişim yetkilendirmesi.

•

Web uygulamalarında güçlü
doğrulama ile yetkilendirme

•

Kullanım yerinden bağımsız, İnternet üzerinde erişim
sağlanabilen her noktadan web uygulamalarına esnek
ve güvenli erişim

Castan yazılımı, 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu uyarınca verilen nitelikli
elektronik sertifikalar ve X.509 v3
standartlarına uygun diğer tüm
sertifikalar ile çalışabilmektedir.

•

Uluslararası standartlar uyarınca belirlenmiş güvenlik
standartlarına tam uyumlu, güçlü ve güvenilir altyapı

•

Sistemlerde çalışmakta olan mevcut uygulamalarda
değişiklik yapmadan kolay uygulanabilirlik

•

Kolay yönetim olanağı

•

Tüm oturum boyunca akıllı kart kontrolü ile her adımda
sürekli kimlik doğrulama olanağı ve kolay oturum
kapatma

ve

güvenilir

kimlik
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Technical Features

•

X.509 v3 standardına uygunluk

•

•

PKCS#11 standardına uygun akıllı kart ve akıllı çubuk
(token) desteği

•

Oturum açma sırasında gerçek zamanlı Çevrim İçi Sertifika
Durum Sorgusu (OCSP)

•

“Java Applet” yapısı ile platform bağımsızlığı

•

İstenen kök sertifikalar ile özelleştirebilme
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›› PIN Kontrolü
›› Belirlenen ESHS kök sertifikaları ile sertifika doğrulaması
›› OCSP üzerinden sertifika geçerlilik kontrolü

TÜRKTRUST, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında
elektronik imza ve zaman damgası hizmetleri vermek ve bilgi
güvenliği alanında ülkemizde teknoloji üretmek amacıyla kurulmuş bir
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) ve Ar-Ge kuruluşudur.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş
bir ESHS olarak TÜRKTRUST, kurulduğu günden bu yana elektronik
imza, nitelikli elektronik sertifika (NES),  zaman damgası, SSL sertifikası,
nesne imzalama sertifikası ve diğer tüm sertifika hizmetlerinde
Türkiye’nin öncü kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
ESHS faaliyetleri ile birlikte yazılım geliştirme, proje ve entegrasyon
hizmetleri de veren TÜRKTRUST, yurt çapında yaygın kullanıma ulaşan
hazır yazılım ürünlerinin yanı sıra, anahtar teslim projelerle bütünleşik
bilgi güvenliği çözümleri de sunmaktadır.
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e-posta: bilgi@turktrust.com.tr

Üç adımda güvenlik kontrolü
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