
 

 

 وان پالس

 ها و ابری از یک کنسول واحد داده مدیریت دسترسی از راه دور به پایگاه،  EMMو  VPN ،NAC متمرکزمدیریت 

 بررسی اجمالی 

سپرده می شی  سول وب نوآورانه و مبتنی اکنون مدیران میشود. با پالس وان ، مدیریت جعبه به جعبه به فرامو توانند از این کن

های دسییترسییی از راه دور، شزارم سییالمتی دسییتگاه و سییازشاری ننایی و هم نسن بر نقش برای مدیریت متمرکز سییساسییت

 ها استفاده کنند. بروزرسانی شروهی دستگاه

ردن کسیییازمانی مبتنی بر دسیییتگاه بوده و به منیور بنسنههای مدیریت مبتنی بر ابری و یا درونفرمپالس وان به صیییورل پ ت

س سازمانی مدیریت د سی خدمال و کاربردهای  ست. در پایگاه دادهتر شده ا در  ITی مدیریت یکپارچه تجربهها و ابری طراحی 

های ولهای دسییترسییی در کاربردهای سییازمانی و ابری کمک کند و هم نسن تفاسییساسییتیکپارچگی تواند به پالس وان می

 مدیریتی موجود در امنست از راه دور سازمانی را برطرف کند. 

 هاقابلیت 

 های موبایلها و دستگاهتاپکنترل و رویت متحد دسترسی در لپ ی دسترسی و نقاط انتهاییمدیریت همگراشده

 ITهای ی شروهها به وسس هها و ویژشیهای ماشسنی در پسکربندی دستگاه، سساستبه روزرسانی مدیریت گروهی

 های منفردهای سالمتی ک ی سسستم و وضعست دستگاهسازی تح سلپساده گزارش داشبورد

 های موبایل متع ق به شرکتبرای محسط کاری پالس و دستگاه EMMشده های جاسازیویژشی دسترسی از راه دور توکار

 مدیریت دسترسی سازمانی آسان شده است 

در دسییترسییی  ITی آسییان، مدیریت ی مدیریت در یک کنسییول منفرد با اسییتفادهابزارهای چندشانهپالس وان با همسییوکردن 

 کند. سازمانی را تسنسل می



 

 

 کنسول نوآورانه و مبتنی بر نقش وب با داشبوردها و کنترل متمرکز شدهمدیریت ساده

 ها و نقاط انتناییمدیریت سساست شروهی دستگاه مدیریت سیاست مداوم

 ها و ابزارهای راه دورستگاهرویت و شزارم آشاه از محتوا از دگزارش یکپارچه انطباق 

تواند برای ارضای نسازهای دسترسی امن به سازمانتان یا استقرار آسان دستگاه که می SaaS پذیری آساناستقرار و مقیاس

 پذیر باشدمقساس

 بازنگری دسترسی دسترسی امن با پالس امن

 از یک کنسول واحد پالس وان، زیرساخت دسترسی امن خود را مدیریت کنسدبا استفاده 

 


