N-able RMM
Лесно за използване, облачно-базирано
решение за управление на работни станции

Получавате видимостта и контрола, които са ви
необходими, за да сте наясно с всичко
случващо се—както и можете да
автоматизирате рутинните задачи, за да
спестите време и да подобрите
продуктивността на служителите ви.
Допълнително, можете да предоставите бърза
и ефикасна поддръжка на крайните клиенти,
които работят от вкъщи или от отдалечени
офиси.

IT отделите са под повече натиск от всякога. BYOD
политиките, разпръснатите по локации екипи, както и
развиващите се технологии внасят повече сложност в
мрежите—също така и по-голям риск от потенциални
пробиви в сигурността. В отговор, много организации
използват множество отделни решения, за да получат
по-добра видимост, да са по-ефикасни и продуктивни.
Защо да прескачате от решение в решение когато Nable™ RMM ви позволява да управлявате сложни мрежи
с единно, олекотено решение? RMM ви позволява да
наблюдавате стотици (или хиляди) работни станции,
да предвидите потребностите на крайните
потребители и да получавате автоматично аларми, за
да приоритизирате деня си. Спестете време като
автоматизирате рутинните задачи и поддържате
потребителите да са в безопаснот и да са попродуктивни, всичко чрез цялостна сюита от найдобрите в класа си услуги за сигурност, доставяни
като част от единна, интегрирана платформа.
RMM платформата също включва и функции за
дистанционна поддръжка, така че да можете да се
свържете и да поправяте работни станции, независимо
къде се намират крайните потребители. Дори подобре, можете да разрешавате проблеми без да
засягате работата на крайните потребители,
достъпвайки дистанционно command shell скрит на
заден фон.
Нашият облачно-базиран SaaS модел означава, че
няма нужда да се тревожите за скъпи on-premise
устройства или софтуерни обновления. Приведете в
работен режим бързо с настройките по подразбиране и
набор от скриптове за автоматизация. Безплатни
обучения за работа с платформата и 24/7 поддръжка са
ви на разположение, за да гарантират вашият успех.

Ключови предимства
• Започнете да работите с решението за броени
минути—лесно за използване, без сложни процеси
• Вижте къде трябва да се фокусирате първо чрез
единен интерфейс и ясни аларми
• Намалете разговорите с екипите за поддръжка като
проактивно наблюдавате и поддържате работните
станции на потребителите
• Свържете се с отдалечени работни станции и
извършете ремонтните дейности без да притеснявате
потребителите
• Автоматизирайте дневните процеси, така че да се
фокусирате над стратегическите проекти
• Спестете време като разположите софтуера—на
конкретни или на всички устройства—с един клик
• Следете работните станции и инсталираният на тях
софтуер, за да покриете изискванията на различни
регулации

Основни функции
Отдалечено наблюдаване

Управление на мобилни устройства

Лесно наблюдавайте работни станции, сървъри,
мрежови устройства и мобилни устройства, всичко от
единен графичен интерфейс.

Мониторирайте и поддържайте притежаваните от
компанията или личните мобилни устройства на
служителите.

Процеси по активно откриване на
нови устройства

Отчети

Идентифицрайте наличието на нови устройства в
момента, в който те се появят в мрежата и ги
приведете под управление с решението с един клик.

Следете активи и инсталиран софтуер. Генерирайте
отчетите, които ви трябват, за да вземете по-добри
търговски решения.

Сервизен портал с ticketing система
Отдалечен достъп
Справяйте се по-бързо с вдигнатите заявки за
сервизна поддръжка като поправяте която и да е
работна станция или сървър без да напускате
бюрото си.

Автоматизация и скриптове
Използвайте вграден набор от скриптове за
автоматизиране на рутинни задачи или създайте свои
собствени чрез опростен drag-and-drop интерфейс—
не се изискват познания за писане на скриптове.

Интегрирайте решението с поддържаните help desk
инструменти и управлявайте вдигнатите сервизни
заявки директно от N-able RMM.

Cross-платформено решение
Предоставете най-високото ниво на поддръжка
за вашите Windows®, Mac®, и Linux®
потребители.

Управление на „кръпки“ и обновления
Лесно поддържайте вашия софтуер да е обновен до
последна версия, за да предотвратите кибератаки и да
оптимизрате производителността на системите.
RMM ви позволява да автоматизирате процеса, да
зададете график за обновленията и да проверявате
статуса на версиите на софтуера ви.
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Станете част от семейството на N-able и добавете
интегрирани решения когато сте готови да се
разрастнете в бизнеса.
Управляван антивирус
Възползвайте се от антивирусно решение, което предоставя почти перфектна
защита от зловреден код.

Уеб защита
Предпазете потребителите от зловредни уеб-страници, които могат да
навредят на вашата мрежа и устройства.

Опитайте
безплатно
30 дневна пълна версия

Backup и recovery
Правете backup на файлове по-бързо и възстановявайте цели системи
за броени минути, ако настъпи бедствие.
Криптиране на цял диск
Защитете устройствата на клиентите ви като превърнете данните на тях в
нечетими за неоторизирани потребители.
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