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 کروسافتیما از یریگگزارش جهت راهکار نیترآسان و نیترعیسر TMG 

 محیط زیبا و کاربر پسند 

 های کامل ودقیقارائه گزارش 

  تلفیق بسیار عالی باForefront TMG 

 کنان سازمانرگزارش از بهره وری کا 

  استفاده از فناوریFastvue Site Clean   جهت ارایه گزارشهای واقعی از

 عملکرد و بهره وری کاربران

 

 

 معرفی

 نیا. است ایدن در Forefront TMG از نگیتوریمان و یریگگزارش جهت کامل حلراه تنها Fastvue شرکت محصول TMG Reporter افزارنرم

 اطالعات RealTime صورت به TMG Reporter .است کامل یهاگزارش همراه به کاربران عملکرد قیدق مرور و یبررس یبرا ساده یراهکار محصول

 هداد گزارش شبکه ریمد به را نیمع اتفاقات بروز زین دهنده هشدار ستمیس .دهدیم نشان را یکاربرد یهابرنامه و کاربران یهاتیفعال مانند سازمان

کاربران را دارا بوده و قادر به ارایه  دیرمفیغ از دیمف یهاتیفعال تشخیص قابلیت  نیهمچن افزارنرم نیا .باشدینم آن از یدائم مراقبت به یازین و

 گزارش از به وری کاربران می باشد. 

TMG Reporter  نرم افزار این  .شوندیم سنکرون آن با زین یرکتوریودایاکت یهاگروه و کاربران یتمام و شده کپارچهی یرکتوریودایاکت با یآسان به

 تمام از را خود یهاگزارش یآسان به و کرده یآورجمعآرایه ها  از را شبکه کیتراف به مربوط اطالعاتتمامی پشتیبانی کرده و  Forefront Arrayاز 

 کند. ارایه می و هیته شبکه

  

 ویژگیها و مزایا

 

 گیری دقیق و آسان از گزارشTMG 

  داشبوردReal-Time 

 محیط زیبا و کاربر پسند 

 سیستم هشدار دهنده پیشرفته 

 وری کاربرانارزیابی بهره 

 سازی با اکتیودایرکتوریقابلیت یکپارچه 

  مانیتورینگ عالی ازTMG Arrayها 

  هر یکگزارش بررسی رفتار هفتگی و ماهیانه 

 انکاربراز 

  رویدادهایی با  مواجههارسال ایمیل خودکار در

گردی ورود بدافزار، دانلود وسیع، وب مانند

 های ناخواسته و ... غیرمتعارف، اجرای برنامه

  قابلیت مدیریت، فیلترینگ و تقسیم بندی

URLسازماندر  ها بر اساس میزان کارآیی آنها 

 قابلیت زمانبدی در دریافت گزارش ها 

  قابلیت تنظیم ارسال گزارش بر اساس طبقه

 سازمانبندی 

 

 
 

 سایر محصوالت گزارشگیری

برای فایروالها و یو تی ام های مطرح جهانی، نرم افزار  ،  TMGعالوه بر  Fastvueشررررکت 

و  Barracuda NGFاز جمله این محصرررومت می توان به  گزراشرررگیری ارایه کرده اسرررت. 

Sophos  وSonicWall .اشاره کرد 
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 یریگ گزارش

TMG Reporter نگیتوریمان و یریگگزارش جهت کامل حلراه تنها 

 یبرا ساده یراهکار محصول نیا. است ایدن در Fore front TMG از

 هیارا کامل یهاگزارش همراه به کاربران عملکرد قیدق مرور و یبررس

 .کندیم

 Real Time داشبورد 

TMG Reporter صورت به Real-Time مانند شما سازمان اطالعات 

 .دهدیم نشان را یکاربرد یهابرنامه و کاربران یهاتیفعال

 

 

 

 

 

 
 یور بهره یابیارز

TMG Reporter ییهاتیسا چه که دهدیم شما به را کنترل نیا 

 از استفاده با جهینت در و هستند شما سازمان یهاتیفعال با مرتبط

TMGReporter از دیمف یهاتیفعال صیتشخ به قادر شبکه ریمد 

 .بود خواهد کاربران دیرمفیغ

 هشدارها 

 ریمد به را نیمع اتفاقات بروز TMG Reporter دهنده هشدار ستمیس

 .باشدینم آن از یدائم مراقبت به یازین و دهدیم گزارش شبکه

  . 

 در ایران Fastvueنماینده انحصاری  -آلتینا

 

محصول استرالیا/کانادا و مطرح طرین شرکت در زمینه گزارش گیری  :Fastvueدرباره 

از فایروالها و دروازه های اینترنت مانند سوفوس)استارو( ، باراکودا، سونیک وال و ... 

ترین راهکار موجود ترین و سریعاین شرکت آسان TMG Reporterباشد. محصول می

 است Microsoft Forefront TMGگیری از در دنیا جهت گزارش

 


