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  انتشار نرم افزارها بر روی بستر شبکه داخلی و
 اینترنت بدون نیاز به نصب بر روی کالینتها

  ایجاد بستر امن دور کاری 
 راهکار جداسازی  اینترنت و شبکه داخلی 
 افزارها ل وب برای دسترسی به نرمدارای پرتا 
 ها در کامپیوترکاربراناجرای بدون درز برنامه 
 قابلیت تلفیق با اکتیو دایرکتوری 
 هها بو اعطای برنامه سطوح دسترسی مدیريت 

 کاربران خاص
  قابلیتBalancing Load سرورها 
 کاهش هزینه های پشتیبانی و نگهداری نرم افزار 

 
 

  معرفي
همواره یکی  نگهداری نرم افزارها و کامپیوترها به صورت مطمئن جهت ارائه سرویس به کاربران سازمان، 

های زیادی در این خصوص متحمل شده اما اغلب از هزینه هباشد. سازمانها هموار از چالشهای مدیران شبکه می
طوریکه نرم  ;دهدها ارائه میم افزار ر ر نبستر مطمئن برای انتشایک  ArkaVDI مانند.نیل به نتیجه مطلوب باز می

ه سازمان استفاده کنند توانند از برنامه های نصب شدها نصب شده و کاربران میروی سرورهای برنامه بر هاافزار 
مجبور به نصب آن بر روی کامپیوتر خود باشند. مزیت عمده این سیستم، باال بردن  در دسترس بودن  بدون اینکه

تواند کنترل باشد . مدیر شبکه به راحتی و به صورت متمرکز  میافزایش امنیت و بهره وری سازمان میها و برنامه
از جمله کاربردهای این محصول می توان به جداسازی اینترنت کامل کاربران و برنامه ها را در اختیار داشته باشد . 

  اشاره کرد. شبکه داخلی، امنیت داده ها و کاهش هزینه های پشتیبانی و نگهداریاز 

  

 و مزايا ویژگیها
  
 مدیریت آسان به دلیل تمرکز نرم افزارها بر روی سرورها 
  امنیت اطالعات و سهولت در پشتیبان گیری اطالعات 
  ارایه دسکتاپ به صورت سرویسDesktop as a service 
 ه به کاربرانعانتشار نرم افزار ها روی کالینتها بدون نیاز به مراج 

 انتشار نرم افزار های تحت ویندوز و لینوکس 
 و کس ، آندروید لینو ، اپل،پشتیبانی از کلیه کالینهای ویندوزiOS  
 سازمان افزایش بهره وری کارمندان 

 به کارگیری مجدد کامپیوترهای قدیمی 
 دسترسی و اجرای برنامه ها با سرعت بسیار زیاد 
 کنسول مدیریتی بسیار آسان 

 صرفه جويي اقتصادي براي سازمان 

 کاهش هزینه های پشتیبانی و نگهداری نرم افزار 
 ادیز  اریبس سرعت با هابرنامه یاجرا و یدسترس  

 
 
 

مدير شبكه كنترل كامل بر روي فعاليتهاي كاربران شامل 
مدت زمان استفاده از هر برنامه، دسترسي به فايلها و 

  غيره را داراست.

  

http://www.arka.ir
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سازمان، هاي منتشر شده برنامهيك كاربر خاص پس از ورود به پرتال 

مي تواند برنامه هاي اختصاص يافته به خود را مشاهده كرده و با يك 
 تواند برنامه مورد نظر خود را اجرا كند.ميكليك 

 

  
  اجراي برنامه هاي ويندوز و لينوكس از داخل ويندوز كاربر

  

  
برنامه هاي انتشار يافته بر روي كالينت، بدون اينكه بر روي تصويري از 

با اينكه نرم افزار بر روي كالينت نصب نشده، اما  ..آن نصب شده باشد
روي كالينت نصب شده  بررسد به نظر مي شود كهبرنامه طوري اجرا مي

كانات كالينت محلي مانند درايوها و پرينترها، از طريق است. كليه ام
  باشد.برنامه منتشر شده قابل دسترس مي

 

  

 

 
مدير شبكه به راحتي قادر به انتشار   - ArkaVDكنسول  مديريتي 

  باشد.و اختصاص آن به گروههاي مورد نظر مي هابرنامه
  

  
بر روي سرورهاي برنامه  agentيك  -مديريت سرورهاي برنامه

هاي آن سرور قابليت انتشار را داشته شود تا برنامهنصب مي
  باشد.

  

  
 يكپارچگي با اكتيو دايركتوري

 
 

ArkaVDI  رايان سامانه آركاشركت  -: ساخت ایران  
با در نظر گرفتن نيازهاي امنيتي و مديريتي در  :  ArkaVDIدرباره 
توسط كارشناسان زبده كشور در شركت  ArkaVDIمحصول كشور، 

از جکله مزایای این . رايان سامانه آركا طراحي و توسعه يافته است
ل می توان به مواردی مانند جداسازی اینترنت از اینترانت، محصو

 انتشار برنامه های روی وب، صرفه جویی و امنیت سازمان اشاره کرد.
 

  باشدمي رايان سامانه آركاكليه حقوق محفوظ ومتعلق به 

http://www.arka.ir

