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  راهکارها و خدمات آرکا

 ارايه راهكارهاي جامع امنيتي

هاي كامپيوتري و منابع شبكه در مقابل محافظت شبكه
تهديدات و خطرات، امري حياتي براي تداوم و بقاي هر 

باشد. شركت رايان سامانه آركا با ارايه طرح جامع سازمانی مي
امنيتي چند اليه، شبكه ها و اجزاي آن را در مقابل خطرات و 

ند. اين كتهديدهاي اينترنتي و تهديدات داخلي محافظت مي
طرح شامل آنتي ويروس، دستگاههاي مديريت تهديد 

و مديريت وصله و  امنيت نقاط  WAF، فایروالUTMيكپارچه   
  باشد.مي  Endpoint Security (DLP)انتهايي 

 مانيتورينگ و آنالیز  شبکه و امنیت شبکه ، تست نفوذپذیری 

پیاده سازی مرکز عملیات شبکه و امنیت به منظور       
انیتورینگ  شبكه و امنیت شبکه با استفاده از تجهيزات و نرم م

افزارهاي پيشرفته و همچنين تست نفوذ پذیری به منظور 
کشف نقاط آسيب پذير شبكه و ارائه راهكارهاي اصالحي به 

جهت رفع نقاط  ISMSهمراه سیاست های امنیتی مبتنی بر 
  آسیب پذیر از جمله خدمات تخصصی این شرکت است.

استفاده از محصوالت قدرتمند مانيتورينگ، كليه اجزاي شبكه و با 
سرورها مورد نظارت قرار گرفته و خطاها و رخدادهای امنیتی  و 

در اختيار مدير شبكه قرار   SMSگزارشهاي آن از طريق ايميل و 
 گيرد. مي

 ایمن سازی

به معنای مقاوم سازی است و به منظور  (Hardening) ایمن سازی
امنیت بیشتر روی سیستمها و دفاع در عمق، ایمن سازی تامین 

روی آنها انجام میگیرد. ایمن سازی در الیه های مختلفی مانند 
سیستم عامل، وب سرور، پایگاه داده، الیه کاربر و الیه فیزیکی 
انجام میشود. برخی از اهداف ایمن سازی عبارت است از: 

کاهش ریسکهای جلوگیری از نفوذ غیرمجاز به سیستم عامل، 
امنیتی، جلوگیری از آلوده شدن سیستم عامل به انواع ویروس، 

دهی سیستم ها. برای مثال، کارهایی و جلوگیری از قطع سرویس
مانند انجام بروزرسانیهای امنیتی، حذف سرویسهای غیرضروری، 
و استفاده از فایروال برخی از اعمالی است که در فرآیند ایمن 

 .سازی انجام میگیرد

 

 

  مرکز عملیات امنیت

مجموعه ای از خدمات و مکانی  (SOC)مرکز عملیات امنیت شبکه، 
سرویس ها و ارتباطات شبکه به  ۷*۲۴است جهت مانیتورینگ 

منظور کشف تهدیدات و رخدادهای امنیتی مرتبط با دارایی های 
اطالعاتی سازمان و پاسخ گویی بلدرنگ به آن که از سه جز اصلی 

،محصوالت و تجهیزات گوناگون   (People)انسانینیروی
  (Process)  های متنوعو فرآیند و رویه  (Technology) امنیتی

رصد یکپارچه و جامع امنیتی شبکه عالوه  تشکیل گردیده است،
بر فراهم نمودن آگاهی وضعیتی از طریق شناسایی، مهار و رفع 

تری از وضعیت دقیقشود تا مدیران تحلیل تهدیدات ، باعث می
امنیتی شبکه و میزان خطرپدیری آن بدست آورده و به اصالح 

  .ها و راهکارهای امنیتی سازمان بپردازندها، سیاستروش

  و ارتباطی راهكارهاي جامع پيام رساني

اين شركت محصوالت جامع و قدرتمندي در خصوص ايميل     
ور ارایه شده این كند. ايميل سرارايه مي VOIPسرور، و ارتباطات 

شرکت، یك نرم افزار بسيار جامع و قدرتمند بوده و انتخاب 
،  VOIPبزرگترين سازمانها و دانشگاههاي ايران است. در زمینه 

اين شركت با ارايه تجهیزات مورد نیاز، بستر ارتباطی صوتی و 
 دهد.تصویری مقرون به صرفه در اختيار سازمانها قرار مي

 تست نفوذپذیری

امروز بسیاری از سازمانها هزینه های گزافی را جهت برقراری 
سیستم های امن در شبکه های خود صرف می کنند. در مقابل 
برخی سازمانهای دیگر هنوز به اهمیت این امر پی نبرده اند. 
انجام آزمونهای نفوذ پذیری نه تنها برای سازمانهای دسته دوم 

برقـراری سیستم های امن  بلکه برای سازمانهـایی که اقـدام به
نموده اند نیز توصیه می شود. چرا که حتی در صورت پرداخت 
هزینه واستقرار چنین سیستم هایی نیاز به کنترل دائمی 
سیستم از لحاظ امنیتی امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. 
ارزیابی امنیتی روشی است که توسط آن قادر خواهیم بود تا 

د در شبکه و وب سایت خود را آسیب پذیری های موجو
شناسایی کرده و پیش از آنکه نفوذگران واقعی به سیستم وارد 
شوند، امنیت شبکه خود را افزایش دهیم. این روش با 
استفاده از ارزیابی جنبه های مختلف امنیتی کمک می کند تا 
با کاهش دادن ریسک های امنیتی موجود در شبکه، سیستم 

کاربردی، احتمال نفوذ غیر مجاز به  عامل ها و برنامه های
  .شبکه را کاهش دهیم
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  طراحی امنیتی

با افزایش روز افزون تهدیدات امنیتی ، طراحی امن شبکه و 
استفاده از تجهیزات امنیتی به منظور باال بردن سطح ایمنی 
سرویس ها و خدمات ارایه شده توسط سازمان یکی از ملزومات 

بدین منظور بازنگری معماری شبکه  شبکه های امروزی می باشد ،
، نیازسنجی ، نصب ، پیاده سازی و پیکربندی تجهیزات امنیتی 
اعم از فایروالهای شبکه ، فایروالهای الیه وب ، الیه کاربردی و 
دیتابیس نیازمند نیروهای متخصص می باشد . تیم تخصصی 
مدافع امنیت با داشتن نیروهای متخصص در زمینه امنیت و 

  . شما را در این امر یاری سازدشبکه 

 مدیریت امنیت اطالعات

امروزه امنیت اطالعات، بزرگترین چالش در عصر فناوری اطالعات 
شود و حفاظت از اطالعات در مقابل دسترسی غیر محسوب می

مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
های اطالعاتی، برای راییرود. از این رو، امنیت دابه شمار می

ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت تمامی سازمان
 – (ISMS اثربخش است. سیستم مدیریت امنیت اطالعات یا

Information Security Management System)  سیستمی است
ها، جهت شناسایی، برطرف سازی و مدیریت آسیب پذیری

ر فضای اطالعات و سرویس تهدیدها و مخاطرات امنیتی موجود د
های کسب ها بسیاری از فرصتها. امروزه سازماندهی سازمان

و کار را به دلیل نداشتن محیط امن و قابل اطمینان برای اطالعات 
دهند. هدف اصلی این پر ارزش خود یا مشتری، از دست می

سیستم برقراری مکانیسمی جهت حفاظت از فرصتها و به حداقل 
ل وقوع تهدیدات امنیتی اعم از تهدیدات داخلی رساندن احتما

سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات 
ناشی از خطاهای عمدی و غیر عمدی است. ایجاد بستری امن 
جهت تولید، پردازش، انتقال و نگهداری از اطالعات سازمان و 

گان، حصول اطمینان برای مشتریان داخلی و خارجی، تأمین کنند
های باالدستی در راستای حفظ ذینفعان، شرکای تجاری و سازمان

محرمانگی، صحت و در دسترس بودن اطالعات از دیگر اهداف 
  .شوداین سیستم محسوب می

 راهكارهاي جامع مجازی سازی و پشتيبان گيري 

های درحوزه مجازی سازی امکان استفاده از امکانات و قابلیت    
افزارهای کاربردی لوژی در سه سطح سرور، نرمارزشمند این تکنو

افزارهای مهندسی) و دسکتاپ کاربران قابل طراحی و (همانند نرم
باشد.  در اجرای مجازی سازی از تکنولوژی های سازی میپیاده

 شود.)  استفاده میHyper-Vو   Citrixو  VMwareروز دنیا (مانند 
ع سخت افزاري و نرم با استفاده از راهكارهاي پيشرفته و جام

افزاري  براي ذخيره سازي، پشتيبان گيري و بازيابي اطالعات و 
بازيابي سيستم عامل، این مشكل را به صورت شگفت آوري حل 
كرده است، طوريكه در اسرع وقت، اوضاع به روال عادي بر 

  گردد.مي

  و انتشار برنامه VDIراهکارهای 

، برنامه هاي كاربردی/ سیستم عامل بر روي  VDIدر راهكار     
يك يا چند سرور اجرا شده و  كاربران به جاي نصب مجدد آن بر 

كنند. برنامه روي كامپيوتر خود، از برنامه هاي سرور استفاده مي
هاي منتشر شده از روي سرور، از طريق مرورگر اينترنت و 

س و قابل اجرا همچنين تين كالينتها براي افراد مجاز قابل دستر 
مي باشد. اين راهكار از حيث مديريتي و صرفه جويي اقتصادي 

از مزاياي متعددي مانند عدم نياز به خريد مجوز نرم افزارها، 
نگهداري آسان برنامه ها، امنيت فوق العاده و ... برخوردار 

  است.

 ارزیابی آسیب پذیری

مختلف های کوچک و بزرگ با کسب و کارهای بسیاری از سازمان
بدون در نظر گرفتن تهدیدهای امنیتی به روز موجود در فضای 

شود، به ها افزوده میمجازی و هکرهایی که هر روز بر توانای آن
کسب و کار خود ادامه داده و از وجود یا عدم وجود آسیب پذیری 
امنیتی و فنی خود مطلع نیستند. حال آنکه ممکن است یک تهدید 

های بالقوه سازمان که از آن مطلع پذیریامنیتی جدید از آسیب 
نیست استفاده کرده و خسارات جبران ناپذیری را به اطالعات و 

ها عالوه بر خسارات خدمات شرکت وارد کند. گاهی این آسیب
فنی اعتبار سازمان را در سطح وسیعی خدشه دار خواهد کرد و تا 

داشت.  ها اثرات ناشی از آن در بدنه سازمان وجود خواهدسال
ها بنابراین اطالع از حفره های امنیتی بالقوه و سطح و شدت آن

ها امری مهم و حیاتی است. هدف از پویش در سازمان
ها انجام ارزیابی وضعیت امنیتی پذیری در سازمانآسیب
های های اطالعاتی موجود در شبکه داخلی، سرویسدارایی

ات حساس و افزایش افزارهای داخلی و دیگر تجهیز اینترنتی، نرم
ضریب امنیت این اطالعات است. این فرآیند به شناسایی 

های امنیت اطالعات در فرآیند پیاده سازی سیستم ریسک
پذیری پویش آسیب .مدیریت امنیت اطالعات نیز کمک خواهد کرد

های کامپیوتری بر پذیر سیستمبه دنبال شناسایی نقاط آسیب
ایی اطالعاتی مانند نسخه روی یک شبکه است. بعد از شناس

ها و برنامه های نصب شده روی سیستم عامل، لیست سرویس
پذیرهای موجود در سیستم عامل و میزبان، سپس آسیب
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شود. در این های نصب شده روی آن را را شناسایی میسرویس
ها، پذیریهای گوناگون پویش آسیبمرحله با استفاده از برنامه

ها، های فعال بر روی آنها و سرویسعالوه بر شناخت میزبان
شود. ابزارهای پذیر موجود نیز کشف و گزارش مینقاط آسیب

پویش مبتنی بر شبکه، با پویش میزبان مورد نظر و ارسال ترافیک 
نمایند. خروجی این مرحله پذیری میسعی در کشف نقاط آسیب

ی هااز ارزیابی در برگیرنده اطالعات مناسبی راجع به آسیب
پذیری و شیوه برطرف کردن یا کاهش موجود، علت بروز آسیب

فرآیند پویش آسیب پذیری باید به صورت .باشدهامیمشکالت آن
های تعیین شده انجام شود تا از ایجاد یک حفره مداوم و دوره

ها قبل از بروز حادثه مطلع امنیتی یا آسیب پذیری فنی در دارایی
دسازی فرآیند پویش آسیب پذیری شده و آن را برطرف کرد. مستن

به منظور ثبت و گزارش گیری ارزیابی انجام شده از مراحل حائز 
ایم تمامی شود که ما سعی کردهاهمیت این فرآیند محسوب می

های مربوطه را به صورت یکپارچه و مدون به مراحل و فعالیت
 .ها ارائه دهیمسازمان

 برگزار کننده دوره های آموزش 

و امنیت شبکه  (CCNA,) اری دوره های آموزشی شبکهبرگز     
,CEH ,CCNA Security, Security+   و مباحث میکروسافت

پرسنل بخش توسط اساتید مجرب به منظور ارتقاع سطح علمی
  امنیت و شبکه سازمانها

 راهكارهاي جامع مديريت و سهميه بندي منابع مصرفي

ع مصرفي مانند كنترل دسترسي كاربران سازمان به مناب    
اينترنت و پرينت، امري بسيار ضروري بوده و همواره يكي از 
نيازهاي مهم مديران شبكه بوده است. اين شركت محصوالت و 
خدماتي را جهت مديريت پهناي باند، سهميه بندي اينترنت به 
صورت حجمي و زماني (شناور) به ازاي هر كاربر/گروه و همچنين 

دي، كنترل و مديريت پرينت ارايه محصوالتي براي سهميه بن
  كند.مي

 چرا رايان سامانه آركا:

  ارائه راهکارهاي مورد نیاز مشتریان به صورت جامع -
  تیم پشتیبانی متخصص و با تجربه -
  دارای نمایندگی فروش و پشتیبانی در سراسر شرکت -
  و معتبر (بدون تحریم)نمایندگی محصوالت رسمی -
  ساعته برای سرویسهای آنالین مانند:  ٢٤ارائه پشتیبانی  -

  ایمیل سرور، تجهیزات فایروال،....   
مشتری  ٢٥٠٠پشتیبانی عالی به گواهی بیش از  -

 رضایتمند.
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     UTMفایروال ها و 
 

مدیریت تجهیزات  –آرکاگیت 
  )UTMیکپارچه تهدیدات  (

  
يك سخت افزار مديريت  ،  (ArkaGate) آرکاگیت
رايان سامانه “ ایرانی  و ساخت شركت (UTM) یکپارچه تهديدات

های پيشرفته آوریباشد. این محصول با به كارگيري فنمي” آركا 
هاي كامپيوتري را در مقابل انواع تهدیدات امنیتی، شبکه امنيتی، 

کند. آرکاگیت، تمامی امکانات امنیتی شامل: محافظت می
براساس  ، آنتی ویروس، آنتی اسپم، فیلترینگ وب VPNفایروال، 

،  (IPS/IDS) ، مقابله با تهدید شامل(و موضوع  IPسایت،نام
(کنترل سرع/حجم/زمان  مدیریت پهنای باند و حسابرسي اينترنت

را در قالب یک دروازه امنیتی كامال قابل اعتماد ارائه  شناور)
نمايد. مدیریت تحت وب قدرتمند و آسان در اين محصول، مي

ع ترین زمان آن را در سری و مدیریت راه اندازی، امکان نصب
 .ممکن امکان پذیر ساخته است

 
   
 

  XG  Sophos فایروال های
  

  
، بهترین فایروال در جهان از لحاظ محافظت از سوفوس

 می باشد. و پاسخ به آنهاشبکه، قابل رویت بودن تهدیدات 
، مدیریت رویکرد جدید و تازه ای برای  Sophos XG های فایروال

رکردن هرآنچه که در شبکه شما اتفاق پاسخ به تهدیدات و مانیتو
 .می افتد را به ارمغان می آورد

 شرکت رایان سامانه به عنوان نماینده رسمی سوفوس در ایران، 
نمایندگی و یکی از وارد کنندگان عمده دستگاههای سوفوس، 

  فروش و پشتیبانی محصوالت سوفوس در ایران را ارایه می کند. 
  

شرکت  : Arka Sophos Licenseاز طریق  سوفوس  ارایه الیسنس
رایان سامانه آرکا موفق به راه اندازی آپدیت سرور و الیسنس 

صورت انالین و با هزینه بسیار  هسرور سوفوس شده است که ب
  پایین، الیسنس کلیه محصوالت سوفوس را ارایه می کند.

  
  

  
 
  

   فورتینتمحصوالت 
  

، یک شرکت جهانی پیشرو در ارایه محصوالت  شرکت فورتینت
امنیتی برای شرکت های کوچک و بزرگ و مراکز داده است. از 

فورتیگیت ( فایروال و   جمله مهنترین محصوالت آن، می توان به
شرکت رایان  اشاره کرد.یو تی ام) ، فورتی وب و  فورتی میل 

ارد کننده سامانه آرکا، به عنوان یکی قدرتمندترین شرکت های و
تجهیزات فورتینت در ایران،  نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش تجهیزات و محصوالت فورتینت در ایران را با قیمتی رقابتی 

این شرکت همچنین الیسنس و محصوالت نرم ارایه می کند. 
به لطف تیم فنی و افزاری و مجازی فورتینت را ارایه می کند. 

ورتینت این شرکت از رضایت کامل پشتیبانی خبره، مشتریان ف
  برخوردارند. 

  
  

  فایروال سیسکو فایرپاور
  

  
یکی از مطرح ،  (Cisco FirePower) فایروال سیسکو فایرپاور

  .ترین محصوالت امنیت دروازه در سطح جهان است.
شرکت آرکا، نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 

 محصوالت سیسکو از جمله سیسکو فایرپاور را بر عهده دارد.
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 آنتی ویروس های سازمانی

 
   

  
  

ویروس آنتی  Symantec Endpoint Protectionسیمانتک
، حفاظت برتر و چند  Symantec Endpoint Protection سازمانی

الیه برای جلوگیری از تهدیدات، بدون در نظر گرفتن چگونگی 
های امنیتی با زیرساخت SEP .دهدرا ارائه می Endpoint حمله به

ای را شود تا پاسخ های هماهنگ شدهموجود سازمان ادغام می
 .سازد، ارائه دهدوقف میکه به سرعت تهدیدات را مت

 مجهز به هوش مصنوعی باال برای شناسایی تهدیدات ناشناخته 
 مدیریت آسان و متمرکز 
  مجهز به سندباکس و فناوری فریب برای به تله انداختن

 بدافزارها
  ،مجهز به فناوری تشخیص بدون امضاء مانند یادگیری ماشین

 … نظارت بر فعالیت برنامه و
 گزارش دهی جامع 
  
  

  سکرایت محصوالت امنیتی سازمانی 
شرکت کوییک هیل، محصوالت امنیتی 

ارایه می کند. (سکرایت) Seqriteسازمانی  خود را تحت عنوان 
  و Endpoint Securityعمده محصوالت این شرکت عبارتند از 

  . UTMتجهیزات 
سکرایت اندپوینت پروتکشن، محصولی کامل برای محافظت 

  اندپوینت ها در برابر انواع تهدیدات است. 
  Seqrite Endpoint Securityبرخي از ویژگی های 

 کنسول مدیریتی تحت وب  
 حذف کلیه آنتی ویروسهای شبکه  
  ل دیوایس، کنترل برنامه کنتر 

 DLP جلوگیری از نشت داده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  کسپرسکی اندپوینت سکیوریتی  

 
شرکت کسپرسکی یکی از غول 

نیت در جهان است. این های ام
نیازهای  خانگی و پساخ کامل به  شرکت محصوالت امنیتی برای

تجاری کسپرسکی عبارتند  محصولمهمترین  تجاری ارایه می کند.
 و امنیت اندپوینت. ، مدیریت وصله از امنیت ایمیل 

، یک راه حل Kaspersky Endpoint Security Business محصول
 برای محافظت اندپوینت ها کامل امنیتی 

  
  
   گرویتی زون بیت دفندر 
باشد که در می SoftWin رومانیاییبیت دفندر محصول شرکت 

این محصول به لطف موتور   تاسیس یافته است. ۲۰۰۱سال 
ضدویروس قدرتمند و همچنین فناوری های هوش مصنوعی 

های جهان محسوب توانسته است جزو مطرح ترین آنتی ویروس
،  یانیپلت فرم محافظت از نقطه پا کگرویتی زون یشود. 

 لیو تحل هیتجز  بااست که  حمله یقانون یو پزشک سکیر  تیر یمد
  است. افتهیرفتار کاربر بهبود  سکیر 

محافظت  /یانسان سکیر  لیو تحل هیتجز :  ایها و مزا یژگیو
 یها ینیب شیپ/  حمله هدفمند یابیرددر برابر حمله شبکه ای / 

  .. و نیماش یریادگی
  

   (Eset) ۳۲نود  محصوالت امنیتی سازمانی 

محبوب ترین آنتی ویروس ها و نرم نام یکی از 
کشور  ESET افزارهای امنیتی قدرتمند دنیا و محصولی از شرکت

شرکت رایان سامانه آرکا نماینده رسمی اسلوواکی است. 
می باشد. محصوالت ضد ویروس  ESETمحصوالت ایست 

و در   Eset Endpoint Protectionسازمانی این شرکت تحت عنوان 
  ارایه می شود.  Advancedو  standardدو نسخه 
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  امنیت ایمیل سرور
  

  
 ArkaMX  اولین آنتی اسپم بومی

  کشور
اولین آنتی اسپم بومی کشور، یك راهكار جامع براي امنيت ايميل 

باشد كه از ايميل سرور در برابر تهديدات مختلف مانند اسپم مي
محتواي ناخواسته ها، فيشينگ و ها، تروجان(هرزنامه) ، ويروس

به لطف استفاده از آنالیز  ArkaMX .آوردمحافظت به عمل مي
چند الیه ضد اسپم توانسته است دقت تشخیص خود را به بیشتر 

داشته  ٪۰٫۰۳برساند و همچنین میزان خطای کمتر از  ٪۹۹٫۸از 
باشد. با توجه به چنین ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد می توان 

را به آسانی به عنوان یکی از بهترین محصوالت این ضد اسپم 
  .امنیت ایمیل قلمداد کرد

 آنتي ويروس دو اليه 

 آناليز اسپم چند اليه 

 فيلترينگ محتوا 

 مديريت اسپم براي كاربران 

 هاي پيشرفته اتوماتيكگزارش 

 هاي متعددپشتيباني از دامنه 

 قابليت تنظيم در سطح دامنه و كاربر  
 مديريت قرنطينه  
  

 Symantec یا SMG امنیت ایمیل سرور

Messaging Gateway  
  

محصولی از غول امنیتی جهان یعنی سیمانتک به منظور تامین 
، SMG .باشدامنیت ایمیل سرور سازمانی/شرکتی می

سازد تا زیرساخت های ایمیل خود شرکتها/سازمان ها را قادر می
زار بالدرنگ را با روشهایی مانند: محافظت آنتی اسپم و ضد بداف

موثر و دقیق، محافظت در برابر حمالت هدفمند، فیلتر کردن 
و رمزگذاری ایمیل ایمن سازند. مدیریت این  DLP پیشرفته محتوا،

درصد اسپم ها را با کمتر از یک  ۹۹ساده بوده و بیش از  محصول 
 اندازد. بااستفاده ازدر یک میلیون مثبت کاذب(خطا) به دام می

SMG  توانند به طور موثر تهدیدهای جدید پیام ها می، سازمان
رسانی را خنثی کرده، اختالل در شبکه را به حداقل رسانده و بهره 

 .وری کارمندان و اعتبار شرکت/سازمان را حفظ کنند

  اسپم و بدافزار ٪۹۹دقت تشخیص باالی 
 حفظ بهره وری کارمندان و اعتبار شرکت/سازمان 
  و خروجیمحافظت از ایمیل های ورودی 
 مدیریت ساده و متمرکز با کنسول وب 
 تلفیق باSymantec Encryption  وSymantec DLP  برای

 رمزگذاری ایمیل ها 
 محافظت در برابر حمله هدفمند و تهدیدات روز صفر 
 تبیین قوانین کنترلی توسط مدیر سیستم 

  
ProxMox دروازه امنیتی ایمیل سرور  

  
ایمیل است که یکی از پیشروان راه حل امنیت 

از ایمیل سرور شما در برابر تهدیدات ایمیل در 
لحظه محافظت می کند. سازمانهای بزرگ و کوچک می توانند در 
ساختار شبکه ای خود در عرض فقط چند دقیقه پلتفرم ضد 

 هرزنامه و ضد ویروس را پیاده سازی و استقرار دهید. استقرار

Proxmox Mail Gateway  مل بین فایروال و با ویژگی های کا
ایمیل سرور داخلی شما امکان کنترل همه ترافیک ایمیل های 

  ورودی و خروجی را فراهم می کند.
  شناسایی ایمیل های آلوده به ویروس و هرزنامه در ورودی و

 خروجی ها
 سفارشی سازی با سیستم قانون شی گرا 
 داشبورد آمار و گزارش ها 
 فیلتر کردن بعد از صف یا قبل از صف 
  

امنیت ایمیل سرور 
SpamTitan    

 
SpamTitan باشد كه ازيك راهكار جامع براي امنيت ايميل مي 

ايميل سرور در برابر تهديدات مختلف مانند اسپم 
ها، فيشينگ و محتواي ناخواسته ها، تروجان(هرزنامه)،ويروس

آورد. جوایز و نشان های متعدد و پی در پی محافظت به عمل مي
کمپانی بزرگ ایرلندی بیانگر قدرت و دانش آنها در این زمینه این 

به لطف استفاده از آنالیز چند الیه ضد  SpamTitan می باشد.
 %۹۸اسپم توانسته است دقت تشخیص خود را به بیشتر از 

با توجه  داشته باشد. %۳برساند و همچنین میزان خطای کمتر از 
فرد می توان این ضد اسپم به چنین ویژگی ها و مزایای منحصر به 

 را به آسانی یکی از بهترین های دنیا در این زمینه بنامیم.
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  صمدیریت دسترسی خا 
Privileged Access Management - PAM 

  
  

  آرکن مدیریت دسترسی خاص 
  

 
 تجهیزات افزایش شبکه، هایگسترش زیرساختامروزه با 

 هاسازمان از عظیمی هایبخش پیمانکاری و سپاری برون و فعال
مسائل امنیتی در خصوص دسترسی راهبران  نگرانی و سو یک از

 باالدستی هایسیستم و نیز الزامات داده شده از سوی سازمان
 مدیریت سامانه تا گردیده باعث مرکزی بانک و افتا همچون

) بیشترین توجه را به خود جلب کرده و در PAM( خاص دسترسی
 . گیرد قرار هاسازمان هایصدر اولویت

ی و استفاده در بسیاری از موسسات مالی سازبا توجه به پیاده
 بلوغ به محصول این دنیا، سرتاسر هایخانهو اعتباری و وزارت

 را تجهیز ۵۰۰۰۰ از بیش به اتصال توان اکنون هم و رسیده کامل
 بومی محصوالت تمامی با نمودن برقرار ارتباط قابلیت نیز و داشته

 گراد اتصالایج جهت شرکت این توسعه و تحقیق بخش توسط را
 .باشدمی دارا اختصاصی

 
  ویزگیها و مزایا:

 کاربران ارشد یدسترس تیر یمد 
 کاربران ارشد یو کنترل سطوح دسترس تیر یمد 
 ستمیبر برنامه ها و س یو کنترل دسترس تیر یمد 

 عامل
 دستورات مخرب  یعمد ای یاز اعمال سهو یریجلوگ

  یاتیح یها ستمیس یسطح باال  بر رو یبا دسترس
 کاربران از راه دور یبرا یدسترس تیر یمد 
 یاز دسترس یناش یتیامن داتیدر برابر تهد محافظت 

 در سطوح باال
 یو دو عامل کپارچهی تیهو احراز 
 ب کاربران یدسترس ریتصاو ضبط 

 جستجو تیبا قابل ستمیه سرتبه باال در گارتنر  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  سنهاسگورا مدیریت دسترسی خاص

  
سوء استفاده از حسابهای ممتاز به شدت باعث حمله سایبری 

در بسیاری از می شود. در حمالت اخیر به شرکت و سازمانها، 
ابتدا از طریق تکنیک های موارد ، رمزهای عبور کاربر نهایی در 

مختلف مهندسی اجتماعی هک می شوند. سپس مجوزها برای 
افزایش می  -کلیدهای پادشاهی  -دسترسی به حسابهای ممتاز 

یابد. این دسترسی غیرمجاز می تواند هفته ها یا حتی ماه ها 
به راحتی قابل شناسایی نباشد و به هکرها اجازه می دهد 

 و راحتی خود ببینند و سرقت کنند. اطالعات را برای راحتی

از  زیرساخت   متجاوزان حساب های ممتاز را به سرقت برده و
های کل شرکت سو استفاده کرده اند. متأسفانه ، بسیاری از 
مدیران فناوری اطالعات درک کاملی از نحوه عملکرد حسابهای 
ممتاز و همچنین خطرات مرتبط با سازش و سو استفاده از آنها 

رند. این امر باعث می شود که آنها و سازمان هایشان در ندا
برابر آسیب های احتمالی پولی و اعتباری بسیار آسیب پذیرتر 

 Previldge Accessمدیریت دسترسی ممتاز  باشند.

Management-PAM مقابله با این مسئله است. راهکاری برای 

  ویزگیها و مزایا:
 کاربران ارشد یدسترس تیر یمد 
 کاربران ارشد یو کنترل سطوح دسترس تیر یمد 
 ستمیبر برنامه ها و س یو کنترل دسترس تیر یمد 

 عامل
 دستورات مخرب  یعمد ای یاز اعمال سهو یریجلوگ

  یاتیح یها ستمیس یسطح باال  بر رو یبا دسترس
 کاربران از راه دور یبرا یدسترس تیر یمد 
 یاز دسترس یناش یتیامن داتیدر برابر تهد محافظت 

 در سطوح باال
 یو دو عامل کپارچهی تیهو احراز 
 تیبا قابل ستمیکاربران به س یدسترس ریتصاو ضبط 

  جستجو
  ممیزی دستورات(Commands Audit) 
 رتبه باال در گارتنر  
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  EMail Serverایمیل سرور
 

   Arka Cloudایمیل سرور ابری 
امروزه بیشتر شرکت ها به دلیل هزینه های زیاد سرویس های 
قدیمی و ناپایداری و دسترسی محدود، در حال انتقال ایمیل های 
خود بر بستر ابری هستند. آن ها با این کار نه تنها می توانند 
سیستم های پست الکترونیکی و کاری خود را منعطف تر کنند، 

  .بلکه هزینه های خود را نیز کاهش می دهند
مناسب می توان به  هاست ایمیل ابری از مهم ترین امکانات یک

زیرساخت ضد تروجان، فیلترینگ ضد اسپم و احراز هویت چند 
عالوه بر این، مهم است که این سرویس  مرحله ای اشاره کرد.

   درصد زمان آپتایم را فراهم کند.  ۹۹٫۹حداقل 
 هزینه بسیار کمتر  
 بری نسبت به ایمیل سرورهای پایداری بیشتر سرویس های ا

  قدیمی تر
 اسپم و بالک نشدن ایمیل های ارسالی شما 
 سرعت بیشتر در دریافت و ارسال ایمیل  
 بکاپ گیری روزانه 
  

 
   SmarterMail ایمیل سرور 

  
SmarterMail تمام ویژگی های مشابه Microsoft Exchange  را

، امکاناتی  Exchange . برخالفپایین  هزینه  ارائه می دهد ، اما با 
مانند گپ گروهی صوتی و تصویری و فضای کاری تیم برای 
جلسات تیمی و همکاری گروهی بدون پرداخت هزینه اضافی در 

  .نظر گرفته شده است
SmarterMail  برای تنها گزینه جایگزین ایمیل Exchange  برای

است که  ها ، مشاغل کوچک و شرکت هایی ISPمیزبانهای وب ، 
را می خواهند ، اما بدون هزینه  Exchange لکردی در سطحعم

  Exchange های باال مرتبط با
مزایا: کنسول مدیریتی وب/ وب میل فارسی / آنتی اسپم و آنتی 

  ویروس
 

  
  MailEnableایمیل سرور 

  
MailEnable  در حوزه ایمیل  ۲۰۰۲محصول استرالیا از سال

طراحی  Net.پایه تکنولوژی  بر  MailEnableسرور فعالیت دارد.  
 ,SMTP,POP3شده و از تمامی پروتکلهای استاندارد ایمیل مانند 

IMPA  به صورتSSL/TLS کند. پشتیبانی میMailEnable  برای
کاربران، دارای وبمیل پیشرفته مخصوص پی سی و موبایل بوده 

 کند. قابلیتهایبه صورت کامل پشتیبانی می ActiveSyncو از 
    قابل انجام است. PowerShellحت وب و همچنین کنسول ت

به دلیل پاسخگویی تعداد کاربران زیاد و همچنین امکانات و 
ها و  ISPمناسبترین انتخاب برای  MailEnableویژگیهای کامل، 

 ایمیل سرورهای بزرگ است. 
  

  
   Kerio Connect -ایمیل سرور کریو کانکت

  
  

بر روي سيستم عامل هاي ويندوز ,    Kerio Connect نرم افزار
فعال مي باشد. نرم افزار اتصال کريو جايگزين مناسبي  لينوکس 

در تمام بيزينس هاي کوچک مي باشد  Microsoft Exchange براي
و قابليت حمل توسط نسخه هاي موبايل را دارد و به راحتي مي 

ده و توان از آن در هرجايي استفاده کرد . داراي محيطي امن بو
ايميل هايي که داراي ويروس و يا اسپم هستند را شناسايي کرده 

  و به صورت اتوماتيک حذف مي کند. 
  گروه بندي کارکنان و اعمال مديريت برروي ارسال و دريافت

 آنها
 اعمال فيلترينگ جهت ارسال و دريافت ايميل 
 اعمال محدوديت حجمي يا تعدادي جهت ارسال ايميل 
  براي اشتراک گذاري فايل برروي بستر امکان ايجاد پوشه

 ايميل سرور
   

 
 آموزش مجازی و وب کنفرانس

   Cisco Webex سیستم وب کنفرانس وبکس

سیسکو وبکس یک سرویس/برنامه برای وب 
 Cisco WebEx کنفرانس است. با استفاده از

Meeting Center  کارهایتان را سریعتر انجام داده و نیروی کار خود
با اشتراک گذاشتن اسناد ، ارائه  .همکاری آنالین توانمند کنیدرا با 

ها، و برنامه ها در هر زمان و هر مکان جلسات منظمی را در بین 
کارکنان، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی برگزار کنید و جلسات 
خالقانه با مشتریان ، اعضا و همکاران یا تیم های داخلی برگزار 

 .کنید
با استفاده از یک  :دقیقا مانند مالقات رو در رودیدار آنالین 

جلسه را راه اندازی کنید یا به  تبلت،مرورگر وب ، تلفن همراه یا 
آن بپیوندید. به شرکت کنندگان این امکان را بدهید تا بدون توجه 
به موقعیت مکانی ، از طریق تلفن یا صوتی یکپارچه در رایانه 

فیت باال که خود متصل شوند. جلسات آنالین را با ویدئوی با کی
 .به طور خودکار به بلندگوی فعلی تغییر می یابد ، جذاب تر کنید

http://www.arka.ir


 شركت رایان سامانه آركا 
  

  امنیتراهکارهای جامع شبکه و 
  
 

                                          
   www.arka.ir 

  
 Moodle + Adobe Connect   

امروزه بیش از هر زمان دیگری ، مردم سراسر جهان به توانایی 
اکثر   تعامل مؤثر با همکاران ، شرکا و مشتریان نیاز دارند. 

 (Adobe Connect) سازمانها و شرکت های دنیا، از ادوبی کانکت
برای برگزاری جلسات وب ، یادگیری الکترونیکی و وبینارها 

  کنند.این محصول قابلیت هایاستفاده می
 ,MAPIبا استفاده از پروتکلهای  Collaborationکار گروهی و 

CalDAV, CardDAV, SyncML  و  Exchange ActiveSync  پیاده
ی عملیات مدیریتی سازی شده است. از نقطه نظر مدیریت، تمام

   MMCاز طریق کنسول 
فوق العاده ای ارایه کرده و سازمان ها را قادر می سازد تا به 

افزار بسیار قدرتمند طور اساسی بهره وری را بهبود بخشند. نرم
، از Adobe افزاری جهان شرکتادوب کانکت محصول غول نرم

قابل هایی است که منعطف با هر پهنا و سرعتی معدود سیستم
باشد که ها و موسسات میبرداری توسط همه سازمانبهره
کنفرانس از طریق رایانه و یا موبایل و اینترنت عادی، ارتباط وب

تصویری و صوتی را بدون قطعی و با باالترین کیفیت و سرعت 
  .سازدمقدور می

  
  

 ISLدورکاری و پشتیبانی از راه دور با 
Online  

  
زیرساختهای شبکه، افزایش تجهیزات فعال و امروزه با گسترش 

برون سپاری و پیمانکاری بخشهای عظیمیاز سازمانها و همچنین 
نیاز به دورکاری و تعامل مؤثر با همکاران ، شرکا و مشتریان از 
یک سو و نگرانی از مسائل امنیتی در خصوص دسترسی از راه دور 

دستی همچون افتا و نیز الزامات داده شده از سوی سازمانهای باال
و بانک مرکزی باعث گردیده تا سامانه مدیریت پشتیبانی از راه 
دور بیشترین توجه را به خود جلب کرده و در صدر اولویتهای 

یکی از محصوالت مطرح جهانی در  ISLOnline .سازمانها قرار گیرد
خصوص دورکاری و پشتیبانی از راه دور می باشد که همه امکانات 

دورکاری، پشتیبانی از راه دور و همچنین وب کنفرانس الزم برای 
می تواند کلیه  ISLOnline .را در قالب یک بستر فراهم می کند

نشست ها را برای ارزیابی های آتی، ضبط کند. این محصول به 
  قابل ارایه است  On)-(Premiseدو صورت ابری و هاست محلی

  
 
  

  

  مجازی سازی و پشتیبان گیری 

  arkaSIS  سامانه جداسازی اینترنت
  انتشار نرم افزار روی وب -از اینترانت 

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

های زیادی در این باشد. سازمانها همواره هزینهشبکه می
به نتیجه مطلوب باز  خصوص متحمل شده اما اغلب از نیل

(آرکا سیس) یک بستر مطمئن برای انتشار نرم  arkaSIS .مانندمی
دهد، طوریکه نرم افزارها بر روی سرورهای افزارها ارائه می

توانند از برنامه های نصب شده ها نصب شده و کاربران میبرنامه
سازمان استفاده کنند بدون اینکه مجبور به نصب آن بر روی 

  .ر خود باشندکامپیوت
ها و در دسترس بودن برنامه  مزیت عمده این سیستم، باال بردن

باشد . مدیر شبکه به راحتی افزایش امنیت و بهره وری سازمان می
تواند کنترل کامل کاربران و برنامه ها را می  و به صورت متمرکز

در اختیار داشته باشد . از جمله کاربردهای این محصول می توان 
اسازی اینترنت از شبکه داخلی، امنیت داده ها و کاهش به جد

  .هزینه های پشتیبانی و نگهداری اشاره کرد
  

  
، رقیب  Proxmox VEمجازی سازی با 

  VMwareقدرتمند 
  

Proxmox VE  یک راه حل کامل منبع باز برای مجازی سازی
، (LXC) و کانتینرهای KVM های hypervisor سازمانی است که

شبکه و فضای ذخیره سازی مبتنی بر نرم افزار را در عملکردهای 
ً یکپارچه ارایه می کند. با رابط کاربری قالب یک سیستم عامل کامال

توانید به راحتی ماشین های مجازی و کانتینرها را اجرا مرکزی می
کنید، منابع ذخیره سازی مبتنی بر نرم افزار و شبکه را مدیریت 

و چندین ابزار خارج از جعبه   (HA)کنید، خوشه های دسترسی باال
مانند پشتیبانگیری/ بازیابی، انتقال زنده، تکثیر ذخیره سازی یا 

شما را قادر  Proxmox VE .فایروال یکپارچه را مدیریت کنید
سازد حتی برنامه های کاربردی پرتقاضای لینوکس و ویندوز را می

 .مجازی سازی کنید
Proxmox VE  مجازی سازی در یک سیستم با ترکیب دو فناوری

کند. عامل، حداکثر انعطاف پذیری را در مرکز داده شما ایجاد می
به  –و  (HA) این امر شامل پشتیبانی از قابلیت دسترسی باال

عدم نیاز به یک سرور  –لطف طراحی منحصر به فرد چندگانه 
 به مدیریت اضافی است. بنابراین در منابع صرفه جویی کرده و 

HA یک نقطه خرابی بدون (SPOF) یابیددست می. 
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   SEP SESAMنرم افزار پشتیبان گیری  

یک راه حل پشتیبان سازمانی و بازیابی  
فاجعه برای محیط های رایانه ای ترکیبی 

با پشتیبانی از گسترده ترین سیستم عامل ها  SEP .امروز است
های و پایگاه های داده ، یک راه حل واحد برای مدیریت محیط 

 .ناهمگن از هر اندازه ارائه می دهد
SEP  بهترین راه حل برای متخصصان فناوری اطالعات است

که وظیفه مدیریت فرایندهای پشتیبان گیری و بازیابی در کل 
شرکت را دارند. سهولت استفاده از آن امکان کنترل کامل کلیه 

 فراهم می کند. نصب IT داده ها را در پیچیده ترین محیط های
SEP  فوق العاده ساده است و در عرض چند ساعت می تواند در

 .هر سیستمی ادغام شود
برای  Bare Metal SEP با استفاده از ماژول بازیابی

مایکروسافت و لینوکس ، دیسک و خرابی سیستم دیگر نیازی به 
سیستم های آسیب   Bare Metal Recovery .اتفاق ویرانگر نیست

الت و کمترین زمان ممکن به حالت قبلی دیده را به راحت ترین ح
برمی گرداند. کل سیستم ، تنظیمات و داده های کاربر به سرعت 

  .در یک سرور جدید بازیابی می شوند
  
  
  

اسکنر امنیت برنامه وب  
Acunetix   

  
به عنوان اولین شرکتی که اسکنر آسیب پذیری وب را به صورت  

ً خودکار ساخته ً اختصاصی و کامال است، تجربه بی نظیری را  کامال
در این زمینه نشان داده و یک راه حل قابل اعتماد جامع برای همه 

  .دهدنیازهای امنیتی برنامه وب شما ارائه می
Acunetix    به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد، از سرعت

ها در سه و دقت قابل توجهی برخوردار است. روند اسکن برنامه
 :شودمرحله انجام می

 پیشگیری –تعمیر –تشخیص 
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدیریت چاپ در شبکه

و کنترل   نرم افزار مدیریت -  چاپبان  
   ساخت ایران –چاپ در شبکه 

  
جویی مالی در هر کنترل میزان مصرف کاغذ عالوه بر صرفه 

شود که از فواید آن سازمان، فعالیتی اجتماعی نیز محسوب می
شوند. شرکت رایان سامانه آرکا، به مند میهمه مردم جهان بهره

با  ۱۳۸۰عنوان پیشرو در ارایه راهکارهای نظارت بر چاپ، از سال 
ارایه محصوالت شناخته شده جهانی مانند پیپرکات و پرینت واچ، 

سازمان و شرکت بزرگ ارایه  ۲۰۰خدمات مربوطه را به بیش از 
ت کرده است. با در نظر گرفتن نیاز مبرم کشور به محصوال

مدیریت چاپ، این شرکت اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار 
    مزبور تحت عنوان چاپ بان نموده است.

 جلوگيري از اتالف كاغذ و تونر 
  پیگیری و حسابرسی کار های چاپ شده بر روی یک سرور

 چاپ، چاپگر به اشتراک گذاشته شده و چاپگر شبکه
  اطالع رسانی پیش بینی زمان تعویض تونر و منابع مصرفی و

 از طریق ایمیل
 ذخیره کار های چاپ شده به صورت  PDF و مشاهده آن

 توسط مدیر
  تنظیم سهمیه چاپ بر اساس چاپگر، کاربران، گروه های

 کاربران و یا سرور چاپ
 پشتیبانی از تمامی چاپگرهای شبکه و تجهیزات MFP مرسوم 
  
 
    

  PaperCutو کنترل پرینت   مدیریت  
قدرتمندترين و با  Papercutنرم افزار     

ترين محصول در زمينه مديريت سابقه
افزار محصول كشور استراليا بندي پرينت است. این نرمو سهميه

- های سهميههای بسیاری از جمله اعمال سياستبوده و قابليت
بندی و کنترل و گزارشگیری مصرف پرینت بر اساس کاربر و گروه 

دهد که در نهایت منجر به کاهش شبکه قرار می را در اختیار مدیر
شود. این هزینه های چاپ، اتالف کاغذ و حفظ محیط زیست می

سازد تا محتوای فایلهای چاپ شده نرم افزار مدیر شبکه را قادر می
سیستم از تمامی Papercutتوسط کاربران را مشاهده کند. 

عاملهای مرسوم ویندوز، لینوکس و مکینتاش و همچنین از 
پرینترهای موجود (شبکه یا به اشتراک گذاری شده) تمامی

ها از جمله  LDAPپشتیبانی کرده و قابلیت یکپارچگی با تمامی
  اکتیودایرکتوری را داراست.
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  گزارشگیری /کنترل منابع شبکه / مانیتورینگ  
  Netcrunchبا نرم افزار  مانیتورینگ شبکه  

NetCrunch  یک سیستم جامع مانیتورینگ بدون
Agent باشد که قادر به مانیتور کردن هزاران نود شبکه (سویچ، می

باشد. این اس، پرینتر، سنسورها و ...) میروتر، فایروال، یوپی
سیستم  بر روی  ویندوز نصب شده و دارای کنسول وب، موبایل 

(iOS, Android, Blackberry)  .و دسکتاپ استNetCrunch به ،
صورت موثر داده های شبکه را سازماندهی کرده، به صورت 

های (منطقی و خودکار شبکه را پویش کرده و نماها و نقشه
سیستم کند. این نرم افزار، تمامیفیزیکی) شبکه را ایجاد می

 VMware ESX/ESXiعاملهای مرسوم از قبیل ویندوز، لینوکس ، 
 ،Mac OS X  وBSD کند. همچنین انواع را پشتیبانی می

و ... در این  IPFix, NetFlowهای مرسوم شبکه مانند ترافیک
افزارهای مرسوم سیستم قابل نظارت هستند. در مورد اکثر نرم

های نظارتی ، این نرم افزار بسته MS Exchangeو  MS SQLمانند 
که باعث سهولت، دقت و سرعت در  از پیش تعیین شده دارد
  شود.افزارها میتعریف و نظارت این نرم

  
نرم افزار گزارشگیری  

 سوفوس/فورتینت 
 

Fastvue Reporter for Sophos/Fortinet   

های گزارشگیری حرفه افزار نرمارایه کننده   (Fastvue)ویو فست
  باشد. محصوالت این شرکت عبارتند از:ای برای فایرول می

Reporter for Sophos (SG/XG) 
Reporter for FortiGate 

Reporter for Barracuda 
Reporter for Palo Alto 
Reporter for MS TMG 

 مرور وفایروال  نگیتور یمان و یریگگزارش جهتاین محصوالت  
   .است کامل یهاگزارش همراه به کاربران عملکرد قیدق

Reporter مانند سازمان اطالعات زمان واقعی  صورت به 
 .دهدیم نشان را یکاربرد یهابرنامه و کاربران یهاتیفعال

 شبکه ریمد به را نیمع اتفاقات بروز زین دهنده هشدار ستمیس
 افزارنرم نیا .باشدینم آن ازدائمی مراقبت به یازین و داده گزارش
کاربران  دیرمفیغ از دیمف یهاتیفعالقابلیت تشخیص  ن یهمچن

  باشد. را دارا بوده و قادر به ارایه گزارش از بهره وری کاربران می

 
 
 
 

 
 

 Sangfor اینترنت اکانتینگ
Internet Access 

Management    

Sangfor  ارایه کننده محصوالت
WAN Optimization  .امنیت شبکه و مجازی سازی می باشد ،  

به عنوان فروشنده پيشرو در آسيا و برند برجسته این شرکت 
در ربع جادويي  Sangfor IAMدر چين براي بازار مديريت شبكه ، 

به مدت چهار سال در رده ثبت   Gartner Magic Quadrant /گارتنر
شده است.مديريت رفتاري حرفه اي ، كنترل نرم افزار كاربردي، 

غير قانوني،  hotspot كنترل ترافيك، كنترل اطالعات، كنترل
تحليل رفتار ،مديريت شبكه بي سيم/ وايرلس و ساير ويژگي ها 
را دارا مي باشد كه واقعا مديريت رفتاري اينترنت يكپارچه همه 

 .كالينت ها را در كل شبكه كسب مي كند
 .كندهاي غير مرتبط كاركنان جلوگيري ميبه طور موثر از فعاليت

هاي جلوگيري از نشت و ريسك به حداكثر رساندن پهناي باند
و  visual مديريت هاي اينترنتنظارتي ، حفاظت از امنيت داده

عمدتا به عنوان دستگاه  بي سيم/ وايرلس APs كنترل جامع
مستقر در دروازه اينترنت براي مديريت رفتاري اينترنت بكار 

گيگابايت در هر ثانيه پشتيباني ۱۰تواند از محيط رود و ميمي
كه هاي سيمي و بي سيم يكپارچه فراهم كند و مي تواند كند،شب

به  Sangfor IAM .در ساير سناريوها براي امنيت شبكه بكار رود
  .كندمشتري در هر صنعتي خدمت رساني مي۲۰۰۰۰بيش از 

 
  

   PRTG   مانیتورینگ شبکه با نرم افزار
محصول آلمان و یکی از نرم  PRTGنرم افزار 

تمام افزارهای کارامد و مطرح در بازار است. 
کنترل کنید. شما  PRTG خود را با مانیتور شبکه IT زیرساخت های

بینش کاملی در مورد شبکه و عملکرد آن دارید تا اطمینان حاصل 
کنید که همه مؤلفه های مهم تجارت زیرساخت های فناوری 

 .وان اجرا می شونداطالعات شما به طور ر
 یک راه حل برای همه چیز

کل شبکه ، سیستم ها و برنامه های خود را در یک راه حل واحد 
 .و جامع مشاهده کنید

 کارایی و در دسترس بودن 
 سخت افزار و برنامه های کاربردی 
  محیط های مجازی ، ایمیل ، وب ، ذخیره سازی ، چاپگرها و

 .غیره
 احد کنترل کنیدچندین مکان را با یک نصب و 

 مانیتورینگ هوشمند و آسان
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  DLPجلوگیری از نشت داده ها 
  

جلوگیری از نشت داده ها با  
Safetica DLP   

  

آيد، هاي اصلي سازمان به شمار ميپرسنل شركت كه جزو پايه
تواند به عنوان تهديدي جدي براي سازمان در عين حال مي

كاركردن در سازمان محسوب شود. برخي از كارمندان تظاهر به 
كنند در حاليكه صرفا در حال اتالف منابع سازمان بوده و اغلب مي

اوقات خود را صرف وبگردي ، چت كردن، بازي كردن و يا ساير 
فعايتهايي مي كنند كه در راستاي منافع سازمان نيست. گاهي 
اوقات اطالعات ارزشمند و محرمانه سازمان به صورت عمد و يا 

 ,USBطريق ابزارهاي جانبي ذخيره ساز مانند غير عمد از 
CD/DVD  و يا از طريق ايميل، وب، چت و... از شركت خارج

نرم افزاري قدرتمند براي حل كليه مشكالت  Safeticaشود.  مي
باشد. مديران داخلي ناشي از كارمندان و نقاط ضعف شبكه مي

به سازمان  توانند كارمندان مضر را قبل از اينكهذيربط سازمان مي
آسيب جدي وارد آورند، شناسايي كرده و  مسئوليت پذيري را در 
سازمان گسترش دهند. همچنين اين نرم افزار از خروج اطالعات 

  شركت جلوگيري مي كند.
  

  
   GFI Endpoint Securityالیسنس 

کنترل ، حسابرسی و دسترسی ایمن به دستگاه های ذخیره سازی 
 قابل جابجایی

 GFI در پایان مهندسی است و فقط از طریقاین محصول 
Unlimited در دسترس است. 

 از خطر نشت داده جلوگیری کنید
و استفاده از  (BYOD) استفاده از دستگاه شخصی خود

دستگاه ذخیره سازی قابل حمل در محل کار ، احتمال مواجه 
شدن مشاغل با مشکالت نشت داده را به میزان قابل توجهی 

دارای ویژگی های  GFI EndPointSecurity .افزایش می دهد
ً دو برابر می کند به  ارزیابی ریسک است که دارایی ها را احتماال
عنوان منابع نشت داده ها. همه قابلیت ها در یک داشبورد تعبیه 
شده است که اطالعات مربوطه ، پیشنهادهایی برای تقویت 

 .ه می دهدمحافظت و میانبرهای کارهای امنیتی معمول را ارائ
  
  
  
  

جلوگیری از نشت داده ها با  
Zecurion DLP  

داده ها، شریان اصلی یک کسب و کار و یا سازمان است. 
مالکیت معنوی، داده های مالی، اطالعات استراتژیک و اطالعات 
شخصی حساس در مورد مشتریان و کارمندان، با ارزش ترین 

این داده ها  شود. باید توجه داشت کهدارایی شرکت محسوب می
همواره در معرض خطر هستند. صرفنظر از اندازه و نوع فعالیت، 

دهند. این امر ها روزانه داده های خود را از دست میاین شرکت
ممکن است ناشی از سرقت عمدی یا غیر عمدی توسط کارمندان 
و یا حمله خارجی صورت گیرد. هدف از پیشگیری از نشت داده 

یک راه حل برای محافظت از مالکیت معنوی، ارائه  – DLP یا –ها 
اسرار تجاری و سایر داده های حساس است. این امر به شما 

را کسب  GDPR و HIPAA ،PCI DSS کند مقرراتی نظیرکمک می
کرده و همچنین ابزار الزم را برای جلوگیری از کالهبرداری داخلی 

شما و انجام ممیزی های داخلی و تحقیقات پزشکی قانونی به 
  .دهدارائه می

 شناسایی و جلوگیري از نشت اطالعات حساس سازمان 
  ،پشتیبانی از کانالهاي نشت اطالعات شامل ایمیل

 فایل و چاپگر اینترنت،
  کنترل دسترسی انعطاف پذیر و دانه اي براي دستگاه هاي

 جانبی
 تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان و مطابقت آن با رفتار سازمانی 
  تمامی فعالیتهاي کاربرانضبط و ذخیره 
 رمزگذاري فایلهاي حساس 
 یکپارچگی با اکتیو دایرکتوري 
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  مجوزهای فعالیت

رایان سامانه ارکا عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای  شرکت
  باشدبوده و دارای مجوزهای افتا ، شورای عالی انفورماتیک می
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  پرسنل خبره 

متخصص در حوزه های پرسنل شرکت رایان سامانه آرکا از 
  امنیت، شبکه 

http://www.arka.ir

