תכונות ותועלות

Base

מקדמים את היצרנות העסקית לגבהים חדשים

גישה מהירה ומאובטחת מרחוק באיכות HD
תכונה

תועלת

גישה מרחוק באיכות  – HDתמיכה מהירה
ומאובטחת בכל מחשב אישי או  ,Macבאיכות
.HD

גישה מרחוק ללא התערבות הטובה מסוגה ,המאפשרת למקצועני ה IT-להימנע
מביקורים באתר ולספק תמיכה לפי דרישה ללא הפרעה למשתמש הקצה.

סנכרון הלוח – העתיקו/הדביקו או גררו
ושחררו כל מסמך או קובץ לתוך המחשב או
ממנו מחוצה במהלך ההפעלה מרחוק.

השיגו גישה לכל הפריטים הדרושים לכם באמצעות מספר לחיצות פשוטות ,כך
שלא תצטרכו עוד לשלוח לעצמכם קבצים מצורפים באמצעות הדואר האלקטרוני.

ניהול משתמשים והתקנים – סדרו את
המשתמשים והמחשבים בקבוצות ,השיגו
שליטה בהרשאות והרחיבו את הגישה
למחשב לכל גורם שתגדירו.

הגדירו את מספר המשתמשים הדרוש לכם .ודאו שהמחשבים שלכם יישארו
מאובטחים על ידי הגדרה ועדכון בקלות של הרשאות הגישה בעת שהצוות שלכם
מתרחב ,או כאשר חבריו מתחלפים.

קיבוץ מחשבים – סדרו את המחשבים לפי
מיקום ,פונקציה ,הרשאות גישה או לפי כל
קריטריון אחר שתגדירו.

השאירו את המחשבים שלכם מאורגנים ,כדי שתוכלו לנטר את תשתית נקודות
הקצה בקלות ובמהירות.

אימות דו גורמי – הוסיפו שכבת אבטחה נוספת
עבור המשתמשים שלכם.

הוסיפו שכבת אבטחה לשקט נפשי.

פריסה – פרסו מארחים של  LogMeInוהגדירו
חבילות התקנה בכל מחשב הפועל בסביבת
ה IT-שלכם.

פרסו תוכנה באופן מיידי להתקנות מיידיות ,תמיכה מהימנה ובקרה משופרת.
הגבירו את הגמישות באמצעות התקנות מהירות שיכולות להתרחב לאלפי
מיקומים.

חיפוש מחשבים – חפשו נקודות קצה לפי שם
או קבוצה.

אתרו במהירות ובקלות כל מחשב שנמצא תחת שליטתכם.

סטטוס מקוון/לא מקוון – בדקו אילו
נקודות קצה נמצאות במצב מקוון ,או לא
מקוון ,באמצעות תצוגה של לוח מחוונים
יחיד.

השיגו נראות ושליטה מלאה בתשתית נקודות הקצה שלכם.

תצוגה ותמיכה באמצעות צגים מרובים –
השיגו גישה למספר צגים המחוברים למחשב
המארח והציגו אותם.

הציגו בקלות ותמכו בצגים מרובים במהלך הפעלה בודדת מרחוק ,וכן אפשרו
פתרון בעיות מהיר באמצעות תצוגה מלאה.

תמיכה אד הוק – תמיכה לפי דרישה ופריסה
חד-פעמית עבור מחשבים שאינם כלולים
ברשימה היומיומית שלכם.

בין אם עליכם לתמוך בלקוח חדש ,בעובד זמני/חדש או בלקוח של לקוח ,כעת
באפשרותכם להשיג גישה מרחוק למחשב הרצוי בקלות ובמהירות .כעת גם
תוכלו ליהנות מן הגמישות שמאפשרת תמיכה במחשבים נוספים ,שאינם
נמצאים תחת שליטתכם בשגרה ,וזאת כדי לוודא תפקוד נאות בכל הרמות.

מחיקה בנפח גדול – מחקו משתמשים או
נקודות קצה בכמויות גדולות ,בקלות
ובמהירות.

הבטיחו לעצמכם שקט נפשי נוסף באמצעות היכולת להגביר את האבטחה
ולמחוק משתמשים או נקודות קצה בלחיצה אחת.

גישת רקע – השיגו גישה למחשבים ובצעו
תחזוקה בכל מחשב רצוי מבלי להפריע
למשתמש הקצה.

עבדו בזמנכם הפנוי מבלי שתצטרכו להמתין ליציאתו של משתמש הקצה מן
המחשב שלו .אפשרו פתרון בעיות ותחזוקה כללית מבלי להפריע למשתמשי
הקצה .פונקציונליות זו כמעט מונעת את הצורך בביקורים באתר.

העברת קבצים – העבירו קבצים ישירות מן
המחשב המארח אל מחשב הלקוח ולהיפך.

גררו ,שחררו ושתפו קבצים בקלות ובצורה בטוחה.

שיתוף קבצים – אפשרו לעמיתים ולחברים
להוריד קבצים בצורה מאובטחת ישירות מן
המחשב המארח.

שתפו קבצים בצורה חלקה ומהירה עם חברי הצוות שלכם ,לרבות הורדות
מאובטחות.

שיתוף שולחן עבודה – הזמינו כל מי
שברשותו חיבור לאינטרנט להשתמש במחשב
שלכם ,או לצפות בו בצורה בטוחה.

שתפו פעולה בקלות עם כל גורם כדי לפתור או לתקן בעיות
במהירות רבה יותר.

הדפסה מרחוק – הדפיסו מסמכים מן
המחשב המארח שלכם ישירות למדפסת
שמחוברת אל הלקוח.

הדפיסו בקלות כל מסמך מתוך המדפסת המקומית הקרובה ביותר.

צליל מרוחק – הקשיבו לצלילים המושמעים
בנקודות הקצה המרוחקות במהלך החיבור.

ודאו כי באפשרותכם להציג את התמונה המלאה ,כולל היכולת לשמוע צלילים
מנקודות הקצה המרוחקת.

קיצור דרך בשולחן העבודה – צרו קיצור
דרך אל המחשב שלכם ,אשר עוקף את דף
הכניסה הרגיל לדפדפן.

חסכו זמן והתחילו בהפעלה מרחוק במהירות רבה יותר.

חבילות אירוח מועדפות – הגדירו ופרסו
העדפות אירוח והגדרות אבטחה של LogMeIn
בכל קבוצה של מארחי  Windowsבחשבון.

החילו הגדרות ושינויים על המחשבים השונים כדי לשפר את החוויה הן עבור
משתמשי הקצה והן עבור הטכנאים ,כולל ניקוי אוטומטי של צגים ,הפעלת
אבטחה נוספת ועוד.

גישה ל – API-תמיכה בOpen API-
להשגת יכולת סטנדרטית של
פעולה הדדית משותפת עם
פלטפורמות אחרות.

 Public APIמאפשר משיכת נתונים אוטומטית וכתיבת שליטה מרחוק ו AV-של
 LogMeInביישומים שלכם.

גישה ממכשירים ניידים – יישום נייד זמין
עבור אנדרואיד ו.iOS-

ספקו תמיכה מרחוק גם בדרכים ,מכל מקום שבו אתם נמצאים .בין אם אתם
בנסיעה או בבית ,התחברו מרחוק לכל נקודת קצה באופן מיידי וטפלו בבעיות
באמצעות ההתקן הנייד שלכם.

הצפנת  – 256-bit SSLהצפנת נתונים 256-bit
 SSLמקצה לקצה.

אחת משיטות ההצפנה המאובטחות ביותר ,המספקת לכם שקט
נפשי נוסף.
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