
 
 

 (CS Version) تکنولوژی ابر همراه با نسخه سازمانی ای اسکن

، به همین دلیل استراتژی فناوری اطالعات به عنوان یکی از ستون های کلیدی در هر نوع کسب و کار به حساب می آید

 در میان( به عنوان بخش مهمی از سیاست های هر سازمان حساب می شود.  ITهای امنیت در فناوری اطالعات ) 
 سازمانیاطالعات با ارزش  حفظ امنیت و حمایت از مالکیت معنوی، امنیت سایبر در چشم انداز تهدیدات دائمیافزایش 

 ت.حیاتی اس یک مسئله تداوم کسب و کار در ،سوء استفادهیا  در مقابل سرقت

 سازمان  ITزیرساخت های، چند الیه ای حفاظت با ارائه یسایبر توانایی های امنیتی تقویت با ابر تکنولوژی با سکنسازمانی ای ا جدید نسخه
 سازمان شود رشد کسب و کار که مانعبدون این  و به طور موثر سازمان راحیاتی  اطالعاتامنیت  ومحافظت نموده پیچیده  تهدیدات را از

 به همان کیفیت برقراری امنیت در که کرده استفراهم نگرانه  یندهآو  فن آوری های پیشرفته از عالی یترکیبمحصول  این تضمین می کند.
 را فراهم می کند. شبکه در لینوکس مکینتاش و، امنیت در سیستم های مبتنی بر یویندوز سیستم های

ه طور کامل با تمامی سیستم عامل های موجود هم خوانی داشته و در صورت وجود هرگونه سیستم عاملی در داخل شبکه امکان این محصول ب
کنترل از طریق کنسول مرکزی را برای مدیریت فراهم میکند. به این ترتیب قادر خواهید بود یک شبکه که دارای چندین نوع سیستم عامل 

 ک کنسول مدیریتی مرکزی کنترل نمایید.مختلف می باشد را از طریق ی

 نکات کلیدی ) برای سیستم های ویندوزی (

 کنسول تحت وب جدید و ایمن با صفحه گزارشات کامل و خالصه سازی شده .1

 امنیت در نقاط پایانی و کنترل درگاه ها به صورت پیشرفته .2

 اطالع رسانی و هشدار از طریق ایمیل .3

 در شبکهگزارش از فعالیت تمام پرینترها  .4

  مدیریت دارایی ها و دستگاه های موجود در سازمان .5

  ضد هرزنامه پیشرفته .6

 ایجاد یک رمز عبور برای کنسول های کاربری و کنترل ماژول های آن ها از طریق این رمز عبور .7

 مدیریت بر اساس نقش و وظیفه افراد در سازمان .8

 کنترل و امنیت در وب پیشرفته .9

 بهینه سازی شدهاسکن سریع تر و هوشمندانه  .11

  فایروال دوطرفه پیشرفته .11

 کنترل حریم خصوصی  .12

 به روز رسانی لحظه ای گزارشات عملکرد کاربران  .13

 پیشگیری از شیوع مشکالت و اختالالت در شبکه ، گزارشات رویدادهابه صورت لحظه ای .14

 مدیریت به روزرسانی های نرم افزاری .15

 مهم به صورت پیشرفتهمسدود کردن فایل های خاص و حفاظت از پوشه های  .16

 محافظت در برابر تغییرات ناشی از پروکسی بر روی سیستم ها .17

 Syslogو  SNMPپشتیبانی از  .18

 



 
 

 برای سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش نقاط پایانی کلیه نکات کلیدی در خصوص امنیت در

 و کنترل دستگاه های ورودی و خروجی  USBدستگاه ها از طریق کنترل موثر کنترل  .1

 محافظت موثر دائمی و بالدرنگ از سیستم ها .2

 اسکن دلخواه سیستم ها .3

 اسکن زمانبندی شده سیستم ها .4

 نکات دیگر : 

مدیریت الیسنس   -تنظیم سیاست های امنیتی   -دارا بودن تکنولوژی ابر  –کنسول واحد برای سیستم عامل های ویندوزی ، مک و لینوکس 
سرویس اعتبار سنجی  –مدیریت به روز رسانی  –اجرا و اعمال دستورات و تغییرات از کنسول  –ات خروجی گرفتن و وارد کردن تنظیم –ها 

مسدود کردن فایل های خاص و حفاظت از پوشه های مهم به صورت پیشرفته  -محافظت آنی و لحظه به لحظه در برابر بد افزارها  –فایل ها 
ویزارد برای ایجاد   -پشتیبان گیری و بازیابی خودکار فایل های حیاتی سیستمی   -اسکن اکتشافی قدرتمند برای حفاظت لحظه به لحظه  -

 –پشتیبانی به صورت ریموت تعبیه شده در نرم افزار  –دیسک نجات برای پاک سازی روت کیت ها و فایل های مخرب خارج از محیط ویندوز 
 ساعته در هفت روز هفته ، آنالین و از طریق ایمیل، چت ، ریموت و انجمن های گفتگوی اینترنتی  24پشتیبانی فنی به صورت 

 


