ًزم افشار تعویزات ٍ ًگْساری هاضیي آالت رازیکال

تا تَسعِ رٍس افشٍى تکٌَلَصی  ،سزهایِ گذاری رٍی هاضیي آالت تیطتز ضسُ است ،اس طزفی ّشیٌِ ای کِ صزف ذزیس

هاضیي آالت هی ضَز ،تسیار تاال است .اس ایٌزٍ لشٍم ًگْساری هاضیي آالت ٍ تاال تززى کارایی ٍ تْزُ ٍری آًْا اهزی
اجتٌاب ًاپذیز است.
لذا زاضتي یک ًزم افشار هٌاسة کِ عالٍُ تز ثثت ٍ ًگْساری کلیِ اطالعات هاضیي آالت ٍ تجْیشات ،قاتلیت ًوایص
ّطسارّای هزتَط تِ آًْا را ًیش زاضتِ تاضس ،تسیار ضزٍری است.
سیستن ًگْساری ٍ تعویزات هاضیي آالت رایاى پزسیس تا تَجِ تِ استاًسارز ّای تعزیف ضسُ تزای هاضیي آالت ٍ
زاضتي اطالعات رٍساًِ کارکزز آًْا ،قازر است زر ّز لحظِ لیست آذزیي سزٍیس ّای اًجام ضسُ ٍ ّوچٌیي هاضیي
آالتی کِ سهاى کارکزز آًْا تِ سهاى استاًسارز تعزیف ضسُ (سهاى سزٍیس هاضیي آالت) ًشزیک هی ضَز را زر اذتیار
کارتز قزار زّس.
استفازُ اس ًزم افشار ًگْساری ٍ تعویزات هاضیي آالت رایاى پزسیس ،تاعث افشایص عوز هفیس هاضیيآالت هی ضَز .

اطالعات پایِ ًزم افشار


تعزیف اًَاع هاضیي آالت



تعزیف ضیفت ّای کاری



تعزیف استاًسارز تزای هاضیي آالت تِ ّوزاُ سهاى سزٍیس هجسز



تعزیف هحل ّای کاری



تعزیف تَلیس کٌٌسگاى



تعزیف علت ّای تعَیض



تعزیف اطالعات هاضیي آالت  :ضاهل هطرصات اصلی هاضیي  ،هطرصات سیستن اًتقال قسرت،
تزهش ٍ فزهاى  ،هطرصات فٌی هَتَر  ،هطرصات ضاسی ٍ چزخ ّا  ،هطرصات سیستن الکتزًٍیکی



تعزیف ضوارُ اذتصاصی تزای ّز هاضیي

عولیات هزتثط تا هاضیي آالت


ثثت اطالعات تیوِ ای  ،کارت هعایٌِ فٌی ٍ  ...هاضیي آالت



ثثت اطالعات لَاسم یسکی هصزفی تا تَجِ تِ تارید استفازُ ٍ ًام کاال ٍ تعساز هَرز استفازُ



ثثت اطالعات کارکزز هاضیي آالت زر تارید ّا ٍ ساعات هطرص تِ ّوزاُ کسز سهاى غیز هفیس ٍ
هحاسثِ سهاى هفیس کارکزز هاضیي آالت



ثثت اطالعات سزٍیس ّای هاضیي آالت زر تارید هطرص ٍ ثثت کیلَهتز هاضیي ٍ ًَع سزٍیس
کِ هی تَاًس ضاهل تعَیض رٍغي ،سَخ ٍ تعویزات تاضس

گشارضات


گشارش کلی اس هاضیي آالت  :زر ایي گشارش هی تَاًیس اطالعات کارکزز هاضیي آالت (سهاى کل
کارکزز  ،سهاى کل کارکزز هفیس ٍ غیز هفیس) ،سزٍیس ّای اًجام ضسُ ٍ لَاسم یسکی هصزف ضسُ
تزای هاضیي آالت را هطاّسُ ًوائیس



گشارش کارکزز هاضیي آالت تز طثق استاًسارزّای تعزیف ضسُ  :زر ایي گشارش هاضیي آالتی کِ
سهاى کارکزز هفیس آًْا تِ سهاى تعزیف ضسُ زر استاًسارز ّا اس آذزیي تعَیض رٍغي رسیسُ تاضس را
ًوایص هی زّس



گشارش یازآٍری اطالعات هاضیي آالت  :یاز آٍری ضاهل تیوِ ضرص ثالث  ،تیوِ تسًِ هعایٌِ فٌی ٍ
کارت َّضوٌس هی تاضس



گشارش ٍ چاج لیست هاضیي آالت تِ ّوزاُ هطرصات آًْا



گشارش اس لیست هاضیي آالتی کِ تیوِ ضرص ثالث  ،تیوِ تسًِ  ،هعایٌِ فٌی ٍ ...زر تارید هطرص
تِ پایاى هیزسس تِ ّوزاُ هطرصات آًْا

اهکاًات


تٌظیوات تزًاهِ



تْیِ ٍ تاسیاتی اطالعات



اهکاى استفازُ چٌس کارتز زر یک ضثکِ



تعزیف کارتز تزای ٍرٍز تِ ًزم افشار



ثثت اطالعات یازآٍری ٍ ًوایص آى زر اتتسای تزًاهِ



یاززآٍری تیوِ ضرص ثالث  ،تسًِ ریال هعایٌِ فٌی ٍ  ...هاضیي آالت تز اساس تارید هَرز ًظز



قاتلیت ًصة زر ٍیٌسٍس ّای Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012
 , , Server2016سزٍرّای هجاسی ًظیز VM

