Systems Management
Bilgisayar Teknik sistemlerini yönetmenin, izlemenin
ve desteklemenin yeni yolu

BİLGİSAYAR TEKNİK ALTYAPI'NIZI SADECE HASSASİYETLE
VE HIZLI BİR ENTEGRE ÇÖZÜMLE YÖNETİN
Systems Management, ofis de yada ofis dışında olsanız dahi, kuruluşunuzdaki tüm cihazları yönetmek, izlemek ve korumak için kolay ve
uygun fiyatlı bir yoldur. Önceden yapılandırılmış ayarların sunduğu sadelik sayesinde kuruluşun öğrenmesi ve anlaşılması zor olan
Bilgisayar Teknik altyapısının tam olarak plana uygun şekilde çalışmasını sağlar.
Neden Sistem Yönetimini Tercih Etmelisiniz ?
Büyük ölçekli işlere konsantre olmak için Bilgisayar Teknik ekibinize kolaylık sağlar
Sistemi analiz ederek çıkması olağan sorunları tespit eder
Yeni teknolojilere olan desteği artırır ve çalışanların ofis de kendilerine ait cihazlarla çalışmasını teşvik eder.

Buluttan, herhangi bir yerden, istediğiniz zaman
basit bir tarayıcıdan merkezi cihaz yönetimi.

Tüm cihazların sürekli olarak gerçek
zamanlı izlenmesi
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Özellikler
• % 100 bulut tabanlı çözüm: Ek altyapı yok.
Tüm cihazları istediğiniz zaman ve herhangi
bir yerden yönetin.
• Servise güvenli erişim: Hesap doğrulamak
için iki faktörlü kimlik doğrulama. Sunucu
ile şifreli iletişim.
•

•

Windows, Linux, Mac OS X, Android
ve iOS cihazları için son derece hafif
bir program kullanarak yönetim.
SNMP, VMware ESXi (vSphere istemcisi ile)
ve MS Hyper-V vasıtasıyla yazıcıların ve
diğer ağ aygıtlarının (router,switch, vb.)
programcık kullanmadan yönetimi.

• Uyarılar ve izleme: Gerçek zamanlı grafikler
ve uyarılar ile CPU, bellek ve sabit diskleri,
mürekkep seviyesi düşük yazıcıları izleyin.

• Exchange, SQL ve IIS, yedekleme hizmetleri
vb. İzlemek için yüzlerce uygulamanın
bulunduğu mağazamızdan tam olarak
faydalanın. Disk alanı ve başka birçok
seçeneği boşaltmak için araçlar bulunur.
• Hızlı görevler ve komut dosyaları: Kendi
komut dosyalarınızı oluşturun veya Store'dan
indirin. Bunları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilir
ve başlatabilirsiniz.
• Yama yönetimi: Yüklü yazılım için güncellemelerin
ve düzeltme eklerinin dağıtımını
otomatikleştirin.
• Yazılım dağıtımı: Yazılım ve güncellemeleri
merkezi olarak dağıtın.
• Uzaktan erişim: Görev yönetimi, dosya transferi,
kayıt defteri düzenleyicisi, komut satırı,
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olay günlüğü vb. uygulamalara
kullanıcıyı devre dışı bırakmadan erişim
sağlar.
• Bilet sistemi: Sorunu görün,
organize edin, sınıflandırın ve
öncelik sıralamasını yapın.
Sorunları çözmek için teknik
prosedürleri paylaşın ve tekrar kullanın.
• Akıllı telefonları ve tabletleri yönetme
(MDM): Şifre politikaları oluşturun,
cihazın üzerinde tam kontrol
sağlayın , uzaktan bağlantı ayarları,
uzaktan kilitleme ve veri silme.
• Güvenlik sertifikaları: FISMA, SAS 70,
ISO 27001 ve PCI DSS.
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BİLGİSAYAR TEKNİK KONTROLÜ ALIN:AKTİF YÖNETİM
TEKNİK ÖZELLİKLER

• Yönettiğiniz cihazların %100 ayrıntılı görünürlüğü
• Bilgisayar Teknik ortamınız ve değişiklikleriniz hakkında güncel kalın
•

MERKEZİLEŞMEYİ ŞİMDİ KEŞFEDİN
Tekrarlı görevleri ve telefon görüşmelerini kesin;Güncel olun

•
- Mac OS X 10.6 Snow leopard
- Mac OS X 10.7 L on

•

- Mac OS X 10.8 Mount

L on

•

- Mac OS X 10.9 Maver cks

•

- Mac OS X 10.10 Yose

•

- Mac OS X 10.11 El Cap tan

te

- Fedora 19, 20, 21, 22, 23
- Deb an 7, 8

MERKEZLİ VE BASİT BİR YAPI

- CentOS 6, 7

İhtiyacınız olan tüm bilgi ve araçlarla Bilgisayar Teknik kaynaklarınızı tek

- Ubuntu 12, 13, 14, 15, 16

•
• Nerede olursanız olun istediğiniz her yerde
• Öğrenebileceğiniz en kolay sistem
- Vers ons 4.1, 5.0, 5.5 y 6.0.

KULLANICILARIN EN İYİ DESTEK DENEYİMİ

Uyumlu tarayıcılar
- Internet Explorer 8 ve sonrası
- Chrome

•

refox
- Opera

•

- Safar

sorunun çözümünü kullanın

•
•
• Sorunlu donanım / yazılımları tanımlayın
AKILLI TELEFONLAR ELİNİZİN ALTINDA OLSUN

•

•
•
•

yapılandırın. (*)
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