BASIN BÜLTENİ
Besteciler eserlerini Tasdix ile koruyor!
Eserlerini geniş kitlelerle buluşturmak için besteciyiz.biz sitesinde
müzik eserlerini paylaşan amatör ve profesyonel besteciler,
eserlerinin izinsiz kullanılmasını ve çalınmasını önlemek için EGÜVEN’in sayısal zaman damgası uygulaması Tasdix’i kullanıyor.
Besteciyiz.biz web sitesi kurucusu Dağhan Aslanger, internet
üzerinden eserlerini paylaşmak isteyen tüm bestecilere Tasdix’i
tavsiye ediyor.
Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN’in yazarlar, müzisyenler,
tasarımcılar, bilim adamları ve araştırmacılar kısacası tüm özgün fikirleriyle para kazanan
ve fikirlerinin çalınmasını istemeyenlere yönelik olarak sunduğu zaman uygulaması
Tasdix, özellikle internette eserlerini paylaşarak dünyaya sesini duyurmak isteyen
besteciler tarafından tercih ediliyor.
Bestecilerin ve yeni bestelerin internetteki adresi olmayı hedefleyen Besteciyiz.biz web
sitesinin kurucusu, besteci ve ses sanatçısı Dağhan Aslanger “Her bestecinin
oturduğu yerden kolayca ve çok makul fiyatlara eserlerini tasdikleyebileceği, en önemlisi
de herhangi bir hukuki durum söz konusu olursa geçerli ve güvenilir bir sistemle eserleri
tasdikleyerek hizmet veren Tasdix.com’dan bestecilerimiz çok memnun. Bestelerini
internet üzerinden dinleyicilere sunarken fikri haklarını da koruma altına almak isteyen
bestecilerimize tasdix.com'u kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Tasdix nasıl kullanılıyor?
Bir sayısal zaman damgası uygulaması olan Tasdix, bilgisayar ortamındaki verilerin
elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten o tarihten itibaren üzerinde hiçbir
değişiklik yapılmadığını gösteriyor ve herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak sunulabiliyor.
Tasdix kullanabilmek için Tasdix’e üye olmak, Tasdix Masaüstü yazılımını bilgisayara
yüklemek ve ihtiyacınız kadar kontör almak yeterli. Tasdix Masaüstü yazılımı sayesinde
Tasdix kullanıcıları, dokümanlarını herhangi bir yere göndermeden, bilgisayar üzerinde
damgalayabiliyor. Tasdix hakkında ayrıntılı bilgiyi www.tasdix.com adresinden alabilir,

ilgili gelişmeleri

http://www.facebook.com/pages/Tasdix/127946160572701?ref=sgm ve

www.twitter.com/tasdix adreslerinden de takip edebilirsiniz.
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www.e-guven.com
Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., bilgi
güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de kurumların ve
bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak
sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; uluslararası standartlarla uyumlu
bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan EGÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar
altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

