
®VanDyke SecureCRT

Windows, Mac, ve Linux temelli sistemlerinizden uzak masaüstündeki UNIX, Linux, ve VMS bazlı uygulamalara güvenli bir şekilde ulaşın!

· 1 den 5000 adede kadar oturum yönetebilirsiniz.

· Ru�n görevlerinizi otomize edin.

· Sekmeli oturumları kullanarak çok daha hızlı çalışın.

Anahtar Özellikler

UNIX, Linux, veya VMS temelli profesyonel uygulamalarınıza güvenli bir şekilde ulaşın Windows, Linux, ve Mac çalışan sistemleriniz için zengin emülasyon 

(VT100/102/220, ANSI, SCO ANSI, Wyse 50/60, Xterm, ve Linux konsol) desteğini ih�va eden çözümü hemen işe alın!

1 den 5000 adede kadar oturumu konfigüre edin, yöne�n ve ih�yaçlarınız doğrultusunda düzenleyin Scrollback, key mappings, renkler, fontlar ve çok daha 

fazlası üzerinde ful kontrole sahipsiniz.

Tek bir terminal üzerinden ağ üzerindeki tüm aygıtlarınıza ulaşın SSH2, SSH1, Telnet, Telnet/SSL, seri, ve diğer tüm protokoller ile.

Yüksek verimlilikle kullanıcı arabirimine (UI) sahip olun Çoklu oturum başla�labilmesi, sekmeli oturumlar, döşenmiş (�led) oturumlar (sadece Windows), klon 

edilmiş oturumlar, sık tekrar edilen komutlar için düğme çubuğu ve haritalanmış tuşlar gibi birçok zamandan tasarrufa olanak tanıyan argümanlara sahip olun.

Kriptolanmış oturum açma (open standard Secure Shell protocol temelli), esnek kimlik denetleme opsiyonları ve opsiyonel FIPS 140-2 -onaylı şifre cihazları.

Otomize edilen tekrarlayan görevler VBScript, JScript, PerlScript, veya Python temelli script'lerin çalış�rılması ile.

Ağ aygıtları arasında dosyalarınızı transfer edin SFTP veya Xmodem, Ymodem, ve Zmodem protokolleri veya yerleşik TFTP sunucusu yardımı ile.
®VanDyke SecureFX

· Güvenli dosya transferi istemcisi

· Site eşzamanlama

· SSL üzerinde FTP, SFTP, SCP, ve FTP

Anahtar Özellikler

Dosya sistemlerinizi ve dokümanlarınızı güvenli bir şekilde sürdürün Ağlar ve internet arasında dosyalarınızı güvenle transfer edin (SSH2 üzerinde SFTP, SSL 

üzerinde FTP veya dahili ağlarda FTP yardımı ile)

Çok daha hızlı ve de verimli çalışın Çok kolay öğrenebilen sekmeli arabirimi ile oturumlarınızı rahatça organize edebilir, dosyayı sürükle bırak yöntemi ile 

transfer işlemlerinizi başlatabilirsiniz (ha�a SecureFX ile explorer veya WinZip arasında bile).

QuickSynchronize yardımı ile dosyalarınızı senkronize edin Karşıya yükleyin, indirin ve dosyalarınızı aynalayın (mirror). Filitreleme yöntemi ile dosyaları ve 

dosya �plerini dahil edin veya hariç tutun. Çoklu site'lar için konfigürasyonlarınızı saklayın.

Transfer işlemi sırasında problem çıkması durumunda kolaylıkla telafi edin SecureFX kesilmiş transfer işlemlerini tamamlamak için hiç durmadan çalışacak�r 

(kaldığı yerden sürdürme ve “durmak bilmeyen” transfer modu sayesinde)

Transferlerinizin refakatsiz olarak yapılabilmesine olanak tanıyın SFXCL komut sa�rı istemcisi yardımı ile birçok görevi otomize edin (site senkronizasyon gibi 

birçok güçlü opsiyonları vardır)

Federal standartlara uyun HIPAA, SOX, ve FIPS 140-2 gibi dünya standartlarına uyma noktasında güvenlik protokollerini kullanın.
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