FastViewer Secure Advisor

Uzaktan destek için mükemmel çözüm
Nerede olursanız olun, hızlı ve kolay uzaktan bakım mümkün!
Telefonda karışık ve çözülemeyecek gibi duran problemler, bazen
kısa bir bakış ile çözülebilir hale gelir. Secure Advisor ile siz de bu

Online Destek
Herhangi bir kurulum ya da

problemleri, uzaktan kontrol ile kısa sürede çözün; hem zamandan

yapılandırma olmadan yapılabilecek

hem de yol masraflarından tasarruf edin!

spontane yardımlar

Sadece bir tıklama ile uzak mesafedeki bir bilgisayarın içindekileri

Sunumlar

görebilir ve kontrolünü bile ele alabilirsiniz. Dosya ve klasörleri

PowerPoint, taslaklar ya da

transfer edebilir ya da bütün klasörleri senkronize edebilirsiniz.

öneriler

FastViewer Secure Advisor’ı kullanınca, en iyi kullanıcı tecrübesi ile
en yüksek düzeyde korumanın birbirinden bağımsız olmadığının

Uzaktan Bakım

farkına varacaksınız.

Kullanıcısı başında olan/olmayan

Bir oturumu başlatmak, artık sadece saniyeler içerisinde mümkün!

ve ağa bağlı olan tüm
bilgisayarların uzaktan bakımı

FastViewer Secure Advisor ile herhangi bir kurulum olmaksızın,
anlık olarak bilgisayarları uzaktan kontrol etme olanağına sahip
olursunuz. Düzenli aralıklarla bağlandığınız bilgisayarlara,
kullanıcıları bilgisayarları başında olmasa bile, -bir defalık
kurulumdan sonra- erişim sağlayabilirsiniz.
FastViewer, iletişimi daha etkili ve verimli kılar.

Dosya Transferi ve
Senkronizasyon
Dosya transferleri ile beraber tüm
dosyaların senkronizasyonu

Basit, güvenli ve verimli…
Zahmetsiz ve kolay kurulumuyla FastViewer Secure
Advisor, ideal bir yönetme ve iletişim aracıdır.
Evinizden ya da ofisinizden, üzerinde çalıştığınız dosyalarınıza
ulaşabilirsiniz, FastViewer Secure Advisor, binlerce bilgisayarı
uzaktan yönetme ve bakım için olduğu kadar kişisel
bilgisayarlara ulaşım için de kullanılabilir.

Birkaç saniye içinde oturum başlatıp, tıpkı başındaymış gibi
uzaktaki bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. Kişisel dosyalarınızı
transfer etme ve bütün klasörlerinizi senkronize etme
olanağından da yararlanabilirsiniz. FastViewer Secure
Advisor, anlaşılır olması ve kolay kullanımı ile baş
yardımcılarınızdan olacak. Oturumlar sırasında, mümkün
olan en yüksek güvenlik düzeyinden de
vazgeçemeyeceksiniz.

Müşterilerimiz ne söylüyor …
»Mükemmel fiyat-performans sunması dışında; kolay uyum
sağlayabilen lisanslama modeli, iyi derecede teknik bağlantı,
uzman destek, […] ve AES güvenlik kodlaması gibi özellikleri
içinde barındıran bir çözüm bulmanın önemli olduğunu
biliyorduk. Bu nedenle, bu süreçte farklı üreticilerin çeşitli
yazılımlarını, ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve en
nihayetinde beklediğimizden de fazlasını yapabilen
FastViewer yazılımını kullanmaya karar verdik .«
— RIB Software AG

» Çeşitli çözümleri defalarca test ettikten sonra, Océ
Deutschland GmbH olarak kullanıcılara destek ve yardım
hattında FastVierwer kullanmaya karar verdik.«
— Océ-Deutschland GmbH
» Terminal, -çalışma ark adaşlarımın binadan ayrılmasına gerek
k almadan- 5-10 dk içinde k ullanıma hazır. O2 işortak ları,bu
hızdan sadece açılış zamanında değil, bak ım ve tamir k ısmında
faydalanıyor.«
— Michael Rauch, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG
O2, 2009 yılından beri, satış noktalarında Secure Advisor’ı
kullanmaktadır. Uzaktan ulaşım sayesinde, 1000’in üzerinde POS
terminalde hizmet vermektedirler.Bu durum, -tek başına- ulaşım
maliyetleri gibi masraflarda %70 tasarruf edilmesini sağlamıştır.

Fonksiyonlar
Genel Bakış
Uzaktan Kontrol
Uzak mesafedeki bilgisayarların kontrolünü ele alın!
Kullanıcının onay vermesi ile uzak mesafedeki
bilgisayarı, onun başındaymış gibi kullanmaya
başlayabilirsiniz.

Terminal Server Oturumları
Uzaktaki bilgisayar Terminal sunucuya bağlı ise,
Terminal sunucuya bağlanan diğer kullanıcıları da
görebilir ve içlerinden birini, belirli kullanıcıları ya
da hepsini seçip oturum başlatabilirsiniz.

RDP Sayesinde En Hızlı Bağlantılar
Maksimum hız ve optimum güvenlik: Bilgisayarınızın
‘Uzak Masaüstü’ (Remote Desktop) özelliği aktif ise,
RDP protokolü ile Windows PC’nize erişebilirsiniz. Veri
transferi, FastViewer ile güvence altına alınır. Bu
sayede, -VPN’ye ihtiyaç duymadan- bilgisayarınıza
dünya üzerindeki herhangi bir lokasyondan ulaşma
imkanınız olur!

Port Haritası
Port haritası, size geniş kapsamlı uygulama
seçenekleri sunar: Linux cihazlarına ya da makine
kontrollerine ulaşabilir, ana makine üzerindeki
herhangi bir porttan yönlendirme yapabilirsiniz.
’FastViewer tunnel’ sayesinde, SQL veritabanı
üzerinde de bu yönlendirmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Uzak Mesafedeki Yazıcılar
Uzak mesafedeki yazıcılarınızı, RDP yoluyla lokal
yazıcılarınıza yönledirebilirsiniz.
Uygulama Seçimi
Uygulama seçimi özelliği ile, oturuma katılan
kullanıcıların, hangi program ve uygulamaları
kullanabileceğine karar verirsiniz. Bu sayede emailleriniz gibi size özel bilgileri paylaşma tehlikesini
ortadan kaldırmış olursunuz.
Monitör Önizlemesi
Bu özellik ile oturum süresince katılımcılara nelerin
transfer edildiğini görebilirsiniz. Bilgisayarınıza
birden fazla monitör bağlı ise, tüm ya da sadece
seçtiğiniz monitörlerin paylaşılması sizin elinizde!

FastProxy
The FastProxy, 500 kullanıcıya kadar olan durum
değişikliklerini, toplu olarak sunucuya aktarır.
Böylece ağ üzerinde, belirgin biçimde daha az
yüklenme olur. İç sistem, tamamen bağımsız
durumdadır..
PC Parametreleri ve Push Fonksiyonu
Kullanıcılar üzerinde yapılan tüm değişiklikler
hemen sunucuya aktarılır. CPU, hafıza kullanımı,
kullanılabilir alan gibi bilgilere bilgisayar yönetimi
kısmından istenilen herhangi bir zamanda
ulaşılabilir.
Mesaj, Ses ve Video Transferi
Kısa mesajlarınızı hemen iletebilir, webcam ve IP
üzerinden ses gönderimi ile iletişiminizi
kolaylaştırabilirsiniz.

Geniş Kapsamlı Sistem Bilgisi
Sisteminizdeki yapılandırmalar ve yüklemeleri
detaylı biçimde görebilirsiniz. Gerçekleştirilen
işlemler, görev yöneticisinden direk olarak
sonlandırılabilir.

Oturumları Kaydetme
Her katılımcı, oturumları kaydedip ilerde gözden
geçirme fırsatına sahip olur.

Dosya Panosu
Dosya panosu, büyük boyutlu dosyaları kolaylıkla
paylaşmanıza olanak sağlar. Bu panodaki her
döküman, bütün katılımcıların erişimine açıktır.

WebClient, iPhone,iPad ve Android Uygulamaları
iPhone, iPad ve Android kullanıyor iseniz,
yükleyebileceğiniz FastViewer uygulaması ile
yolculuk ederken bile rahatlıkla oturumlara
katılabilirsiniz. WebClient , herhangi bir tarayıcıdan
sunumlara katılmanıza olanak sağlar.

Dosya Transferi ve Senkronizasyon
Kişisel dosyalarınızı transfer edebilir ve hatta bütün
klasörlerinizi senkronize edebilirsiniz. The FastSync
Explorer, uzaktaki bilgisayarınızda bulunan
dökümanlarınıza ulaşım imkanı sunar.

Dil Ayarları
Bu özellik ile FastViewer oturumları, kullandığınız
işletim sisteminin diline uyum sağlar. (DE, EN, FR,
IT, FR, NL, JP, GR, RU).

Share your Desktop. Collaborate.

 Her Bilgisayardan, Her Lokasyondan Bağlanma İmkanı

 Herhangi bir Kurulum ya da Yapılandırma Yok

 256-bit AES Güvenli Şifreleme
 Geniş Kapsamlı Bağlantı Loglarını Görüntüleme

 Fonksiyonellik ve Dizayn Adaptasyonları

 Yüksek Güvenlik Standardı Konusunda OPDV sertifikası

 Altyapınıza Uyarlamada Server Çözümleri

 Uygulamalara Entegre Etme Seçenekleri (XML-PRC,
COM ve ASP arayüzleri)

www.fastviewer.com
www.dojop.com

