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 کاریدورسامانه  •

 سامانه پشتیبانی از راه دور مدیریت شده •

 وب کنفرانسسامانه  •

 تیفیک نی، تضم یتیاهداف امنبرای  ضبط) رکورد( نشست ها •

 یو اهداف آموزش

پشتیبانی از تمام سیستم عامل های مرسوم مانند اندروید،  •

iOS  ویندوز، و لینوکس ، 

 مرسوم مانند تبلت و موبایل و... دستگاههایپشتیبانی از همه  •

 دارای تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از نشت داده •

 
 
 

 معرفی

نیاز به  و همچنین  هااز سازمانمیهای عظیسپاری و پیمانکاری بخشهای شبکه، افزایش تجهیزات فعال و برون امروزه با گسترش زیرساخت

و نیز الزامات داده از راه دور  مسائل امنیتی در خصوص دسترسی از از یک سو و نگرانی انیمؤثر با همکاران ، شرکا و مشتر تعاملدورکاری و 

بیشترین توجه را به خود  از راه دور  مدیریت پشتیبانیهای باالدستی همچون افتا و بانک مرکزی باعث گردیده تا سامانه شده از سوی سازمان

 ها قرار گیرد. های سازمانجلب کرده و در صدر اولویت

ISLOnline  که همه امکانات الزم برای دورکاری، پشتیبانی  از محصوالت مطرح جهانی در خصوص دورکاری و پشتیبانی از راه دور می باشد یکی

می تواند کلیه نشست ها را برای ارزیابی های آتی، ضبط  ISLOnlineاز راه دور و همچنین وب کنفرانس را در قالب یک بستر فراهم می کند. 

  قابل ارایه است. (On-Premise)این محصول به دو صورت ابری و هاست محلی کند. 
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ایجاد بستری مناسب برای ارایه پشتیبانی از راه دور 

 برای پیمانکاران یا مشتریان سازمان

 

به راحتی می توانید به مشتریان خود  ISLOnlineاز طریق 

 انهیدر هر زمان و از هر کجا به را ایپشتیبانی فنی ارایه کرده و 

تمامی نشست ها ضبط می شودند  . دیداشته باش یدسترس ها

 سرور ذخیره می شود.و برای بررسی های آتی در 

 

 دایپ یدسترس انهیدر هر زمان و هر مکان به صدها را

 دیکن

، مکینتاش ای ندوزیوروی از راه دور  یعامل دسترس کیبا نصب 

و راه  ریراحت تعم الیخرده و با ک میرا تنظ یدائم یدسترس

 ستیموجود در ل انهیرا ایهر سرور  یاز راه دور را رو یانداز

 .دیها را مبادله کن لیخود انجام داده و فا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیکن نهیخود را به یبانیخدمات پشت
را  ISLOnline دیتوان یمشما   ارایه الیسنس نامحدود: •

 زیادی ، تعداد دیها نصب کن انهیاز را یتعداد نامحدود یرو

 .دیکن یبانیپشت یکرده و از هر تعداد مشتر جادیا کاربر

 : دیبه هر نقطه وصل شو، دستگاه صرف نظر از نوع •

ISLOnline از  دیتوان یعامل است. شما م ستمیمستقل از س

 ای، مک  ندوزیو انهیدستگاه تلفن همراه خود به هر را ای انهیرا

همچنین . دیکنترل کن پیدا کرده و آن را یدسترس نوکسیل

 .دیارائه ده یبانیبه کاربران دستگاه تلفن همراه پشتمی توانید 
کافی است که  :انیو مشترمدیران  یآسان برا کاربری •

خود یک لینک ایجاد کرده و آن  ISLOnlineاز طریق پنل 

 خود  به مشتریمثال ایمیل یا پیامرسان  فلرا از طرق مخت

با کلیک بر روی پیوند ارسال شده، می توان در بفرستید. 

 نشست مورد نظر شرکت کرد.

 
 

نشست های دسترسی از راه دور مجهز به چت زنده  چت زنده: • 

 هستند و می توانید با مشتری خود در ارتباط باشید.
داده تدابیر امنیتی اتخاذ شده در داخل برنامه،  امنیت خاطر: •

. دارد ینگه م منیو جلسات شما را ا محفوظشما را  یها

 داده وعده ٪99.95باالتر از  اری)بس همچنین آپتایم سیستم 

 دهد.یاز استمرار تجارت م ناناطمی شما به( شده

 

و قابل  عیحال ساده ، سر نیاما در ع یها یژگیاز و یغن

 اعتماد
دعوت نامه  قیتوانند از طر یشما م انیمشتر : اتصال یهاراه  •

از صفحه وب شما به  ای، چت زنده ، برنامه دسک تاپ  یلیمیا

بسته به مساعد بودن شرایط، می توانید . وندندیجلسه بپ کی

 یکی از این راه ها را انتخاب کنید

 وتریمجدد کامپ یراه اندازی: ریمجدد و از سرگ یراه انداز •

 یبانیجلسه پشت انیپا ایاز راه دور بدون قطع 

خود اضافه  تیزنده ما را به وب سانرم افزار چت  چت زنده: •

جلسه دسک تاپ  کی. دیخود را ارتقا ده IT  یبانیو پشت دیکن

 .دیشروع کن کیکل کیاز راه دور را با 

اهداف  یجلسات خود را براشما می توانید  ضبط نشست ها: •

 .دیضبط کن یو اهداف آموزش تیفیک نی، تضم یتیامن

 

 

 مرسوم سیستم عامل هایها و پشتیبانی از تمامی دستگاه

 iPhone  ،iPadاز راه دور از  یا انهیو کنترل هر را یدسترس یبرا

، دستگاه  گری. از طرف ددیخود استفاده کن Androidدستگاه  ای

 بیخود ع Linux ای Windows  ،Mac انهیتلفن همراه را از را یها

 .دیکن یابی
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 دیکن لیتبد یبانیخود را به قهرمانان پشت میت

مرکز خدمات خود  یکرده و اپراتورها جادیکاربران نامحدود ا

عملکرد  یساز نهیبه ی. برادیکن تیریمد یرا بصورت مرکز

و در  دینظارت و گزارش زنده استفاده کن یها یژگیآنها از و

 تیکت ها را در زمان سریع تری حل کنید.   جهینت
از  یتعداد نامحدودشما می توانید  نامحدود:  کاربران •

آنها  یها تیو محدودسطح دسترسی کرده و  جادیکاربران ا

 .دیکن فیرا تعر

ها  انهیرا: دیو به اشتراک بگذار یها را گروه بند انهیرا •

 ریکرده و آنها را با سا یسازمانده یرا به صورت گروه

 .دیکاربران به اشتراک بگذار
را به جلسه دسک تاپ  یگریاپراتور د همکاری با یکدیگر: •

 .دیجلسه را به آنها منتقل کن ای دیاز راه دور خود دعوت کن
را که توسط  یگزارشات: دیریبر داده بگ یمبتن ماتیتصم •

خود  میو گردش کار ت دیکن جادیشده است ا میکاربر تقس

 .دیکن نهیرا به

 

 گیریمیم یجد اریرا بس تیما امن

 ستمیس بهنفوذ  تست هایمستقل و  یتیامن یها یزیمم

ISLOnline دهد  یشود ، نشان م ی، که بطور منظم انجام م

 اریبس تیو از امن بودهقابل اعتماد  سیسرو کی ISLOnlineکه 

 برخوردار است. ییباال

بطور خودکار اتصال  ISLOnline فایروال: تنظیمات •

آغاز  443و  80،  7615 یدرگاه ها قیرا از طر یخروج

کند و  یموجود شما کار م روالیبا فا نیکند ، بنابرا یم

 ندارد. یاضاف ماتیبه تنظ یازین

 RSA ومیتبادل کلید خصوصی/عم  زنگاری:رم •

bit-1024/2048/4096 256متقارن  یرمزگذار یرابAES  

  استفاده شده است.نقطه به نقطه  یتیب

 هیال کی یدو عامل تیاحراز هو :یدو عامل تیاحراز هو •

، جلسه از راه دور کیاست که هنگام شروع  تیاز امن یاضاف

 د.بخش یآرامش خاطر م انتانیبه شما و مشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابل ارایه به صورت ابری یا نصب در سازمان

را می توان به دو صورت  ISLOnlineشما، بسته به نیازمندی های 

 تهیه کرد.  ابری یا نصب در سازمان

 

 الیسنس

به صورت تعداد کاربر  ISLOnline نصب در سازمان الیسنس

هیچ گونه هزینه پنهان در  د سرور است.نامحدود و بر اساس تعدا

الیسنس محصول وجود نداشته و تمامی امکانات وب کنفرانس و 

هزینه  و غیره به طور کامل ارایه می شود.  چت زنده، برنامه موبایل

 ارتقاء الیسنس برای سال دوم بسیار ناچیز می باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  در ایران ISLOnline نماینده انحصاری -آرکاشرکت رایان سامانه 

  
از محصوالت مطرح جهانی در خصوص  یکی  ISLOnline  درباره:

که همه امکانات الزم برای  دورکاری و پشتیبانی از راه دور می باشد

دورکاری، پشتیبانی از راه دور و همچنین وب کنفرانس را در قالب یک 

 بستر فراهم می کند.
 


