نرم افزار Fastvue TMG Reporter
گزارشگیری از مایکروسافت TMG

 سریعترین و آسانترین راهکار جهت گزارشگیری از مایکروسافت TMG

 محیط زیبا و کاربر پسند
 ارائه گزارشهای کامل ودقیق
 تلفیق بسیار عالی با Forefront TMG
 گزارش از بهره وری کارکنان سازمان
 استفاده از فناوری  Fastvue Site Cleanجهت ارایه گزارشهای واقعی از
عملکرد و بهره وری کاربران

معرفی
نرمافزار  TMG Reporterمحصول شرکت  Fastvueتنها راهحل کامل جهت گزارشگیری و مانیتورینگ از  Forefront TMGدر دنیا است .این
محصول راهکاری ساده برای بررسی و مرور دقیق عملکرد کاربران به همراه گزارشهای کامل است TMG Reporter .به صورت  RealTimeاطالعات
سازمان مانند فعالیتهای کاربران و برنامههای کاربردی را نشان میدهد .سیستم هشدار دهنده نیز بروز اتفاقات معین را به مدیر شبکه گزارش داده
و نیازی به مراقبت دائمی از آن نمیباشد .این نرمافزار همچنین قابلیت تشخیص فعالیتهای مفید از غیرمفید کاربران را دارا بوده و قادر به ارایه
گزارش از به وری کاربران می باشد.
 TMG Reporterبه آسانی با اکتیودایرکتوری یکپارچه شده و تمامی کاربران و گروههای اکتیودایرکتوری نیز با آن سنکرون میشوند .این نرم افزار
از  Forefront Arrayپشتیبانی کرده و تمامی اطالعات مربوط به ترافیک شبکه را از آرایه ها جمعآوری کرده و به آسانی گزارشهای خود را از تمام
شبکه تهیه و ارایه میکند.

ویژگیها و مزایا
 گزارشگیری دقیق و آسان از TMG
 داشبورد Real-Time

 محیط زیبا و کاربر پسند
 سیستم هشدار دهنده پیشرفته
 ارزیابی بهرهوری کاربران
 قابلیت یکپارچهسازی با اکتیودایرکتوری
 مانیتورینگ عالی از TMG Arrayها
 گزارش بررسی رفتار هفتگی و ماهیانه هر یک
از کاربران
 ارسال ایمیل خودکار در مواجهه با رویدادهایی
مانند ورود بدافزار ،دانلود وسیع ،وبگردی
غیرمتعارف ،اجرای برنامههای ناخواسته و ...
 قابلیت مدیریت ،فیلترینگ و تقسیم بندی
URLها بر اساس میزان کارآیی آنها در سازمان
 قابلیت زمانبدی در دریافت گزارش ها
 قابلیت تنظیم ارسال گزارش بر اساس طبقه
بندی سازمان

سایر محصوالت گزارشگیری
شررررکت  Fastvueعالوه بر  ، TMGبرای فایروالها و یو تی ام های مطرح جهانی ،نرم افزار
گزراشرررگیری ارایه کرده اسرررت .از جمله این محصرررومت می توان به  Barracuda NGFو
 Sophosو  SonicWallاشاره کرد.
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نرم افزار Fastvue TMG Reporter
گزارشگیری از مایکروسافت TMG

گزارش گیری

داشبوردReal Time

 TMG Reporterتنها راهحل کامل جهت گزارشگیری و مانیتورینگ
از  Fore front TMGدر دنیا است .این محصول راهکاری ساده برای
بررسی و مرور دقیق عملکرد کاربران به همراه گزارشهای کامل ارایه
میکند.

 TMG Reporterبه صورت  Real-Timeاطالعات سازمان شما مانند
فعالیتهای کاربران و برنامههای کاربردی را نشان میدهد.

ارزیابی بهره وری

هشدارها

 TMG Reporterاین کنترل را به شما میدهد که چه سایتهایی
مرتبط با فعالیتهای سازمان شما هستند و در نتیجه با استفاده از
 TMGReporterمدیر شبکه قادر به تشخیص فعالیتهای مفید از
غیرمفید کاربران خواهد بود.

سیستم هشدار دهنده  TMG Reporterبروز اتفاقات معین را به مدیر
شبکه گزارش میدهد و نیازی به مراقبت دائمی از آن نمیباشد.

.

آلتینا -نماینده انحصاری  Fastvueدر ایران

درباره  :Fastvueمحصول استرالیا/کانادا و مطرح طرین شرکت در زمینه گزارش گیری
از فایروالها و دروازه های اینترنت مانند سوفوس(استارو)  ،باراکودا ،سونیک وال و ...
میباشد .محصول  TMG Reporterاین شرکت آسانترین و سریعترین راهکار موجود
در دنیا جهت گزارشگیری از  Microsoft Forefront TMGاست
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