®

Linia TsPplus

Przy pomocy Terminal Service Plus dla systemu Windows, łatwo jest
rozszerzyć zasięg aplikacji w sieci firmowej lub w sieci Web. Bez pisania
jednej linii kodu, można błyskawicznie udostępnić aplikacje systemu
Windows na dowolne urządzenia, platformę lub system operacyjny. Terminal
Service Plus® jest szybkim, prostym i niedrogim produktem, który eliminuje
złożoności innych alternatywnych rozwiązań takich jak usługi terminalowe
systemu Windows (WTS) lub serwer Citrix.
Używając Terminal Service Plus® Twoje aplikacje są bezpieczne na
centralnym serwerze. Użytkownicy lokalni i zdalni systemów UNIX, Linux,
Mac OS X, Windows, Windows Mobile lub urządzeń Pocket PC po prostu
uruchamiają niewielką, prostą aplikację klienta lub wtyczkę przeglądarki.
Następnie aplikacja pojawia się na ich pulpicie, tak jakby była uruchomiona
lokalnie. A dzięki naszemu wysoko wydajnemu klientowi seamless, Terminal
Service Plus® zapewnia szybki i skuteczny dostęp, nawet przy dużych
opóźnieniach linii telefonicznych lub połączeń z Internetem.

Dostęp do aplikacji Windows jest łatwy i przyjemny







Zapewnia natychmiastowy dostęp do aplikacji systemu Windows z
dowolnego urządzenia lub platformy
W 100% zachowuje cechy, funkcje i wizerunek aplikacji
Eliminuje potrzebę stosowania WTS lub serwera Citrix
Publikuje aplikacje sieci Web lub kilka aplikacji systemu Windows bez
exploratora windows (nie desktop)
Całkowicie integruje się z istniejącymi platformami i infrastrukturą
Oferuje ekonomiczne zasady licencji

Zaawansowane funkcje produktu








Rozwiązanie zorientowane na serwer z prawie zerowym śladem
klientów
Wysoka wydajność połączeń o niskiej przepustowości
Bezpieczeństwo transmisji przy użyciu zabezpieczeń macierzystego
serwer, pamięć USB z zaszyfrowanym numerem seryjnym kontroluje
dostępu klienta do aplikacji
Pełna kompatybilność między platformami
Integracja zrównoważenia obciążenia i pracy bezawaryjnej
Uniwersalny sterownik drukarki, dostęp do plików i obsługa schowka
Automatyczne ponowne łączenie sesji i korzystanie z techniki
cieniowania przy wykorzystaniu pamięci RAM

Transparentność produktu

Terminal Service Plus® jest całkowicie transparentny dla użytkowników.
Aplikacje zdalne zachowują dokładnie swoją funkcjonalność oraz wygląd tak
jakby były uruchomione na macierzystym serwerze. Tym sposobem
zaoszczędzisz swój czas oraz zmniejszysz swoje koszty. A jako niezależny
dostawca oprogramowania lub samodzielna firma, możesz oznakować
zastosowane rozwiązania w celu promowania własnej marki.
Możliwa jest również modyfikacja produktu w przypadku
niestandardowych rozwiązań.

Bezproblemowo
opublikowany pasek
zadań użytkownika
zdalnego systemu.
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Obniżenie kosztów i uproszczenia zarządzania
Wdrożenie i konserwacja tradycyjnych, rozproszonych aplikacji
może być kosztowne i czasochłonne. Terminal Service Plus® jest
prostym rozwiązaniem, z łatwą dla użytkownika administracją.
Problemy związane z aplikacją mogą być rozwiązane po stronie
centralnego serwera a nie na poszczególnych, indywidualnych
komputerach
klientów.
W
przeciwieństwie
do
licencji
konkurencyjnych produktów, Terminal Service Plus® jest
oferowany na zasadach licencji równoczesnych. Powoduje to
redukcję kosztów i eliminuje potrzebę przeznaczania w firmie
pieniędzy na deficytowe zasoby IT do zarządzania.

Maksymalizacja wartości inwestycji
Pracownicy, partnerzy biznesowi i klienci z dowolnego miejsca,
mogą bezproblemowo i w oszczędny sposób mieć dostęp do
istniejących aplikacji systemu Windows. Terminal Service Plus®
obsługuje szeroki zakres urządzeń klienta, takie jak pulpity
heterogeniczne, przeglądarki sieci Web oraz urządzenia mobilne i
bezprzewodowe.
Terminali Service Plus® zwiększa wartości Twoich aplikacji
systemu Windows. Zredukujesz koszty operacyjne, obniżysz
obciążenie sieci i wyeliminujesz zbędne koszty. W przeciwieństwie
do niektórych konkurentów, którzy wymuszają budowę nowej
struktury zarządzania aplikacjami, Terminal Service Plus®
korzysta z dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę
zarządzania. Efekt końcowy to szybki zwrot z zainwestowanego
kapitału.

Wymagania systemowe
Server











Windows XP Professional SP2
lub SP3
Windows Vista Professional
Edition
Windows Vista Corporate
Edition
Windows 2003 SBS
(bez licencji TSE CAL)
Windows 2003 Server
z licencją TSE CAL
1 GB RAM
500 MB przestrzeni dyskowej
Protokół TCP/IP
Łącze DSL lub szybsze

Klient Windows













TSplus klient seamless: XP,
VISTA, 2003
TSplus klient RDP: 95/98,
2000, XP, VISTA, 2003
Pocket PC z jednym klientem
RDP
Laptop i notebook z klientem
TSplus
Terminal cienki klient z jednym
klientem RDP
Linux z klientem Rdesktop
Mac OS X z klientem RDP
Mobilne/Przenośne urządzenie
z jednym klientem RDP
Przeglądarka plug-in: Internet
Explorer
Android z klientem RDP
iPad/iPhone z klientem RDP
Symbian z klientem RDP

Bezpłatna wersja testowa

Bezpieczeństwo

Transmisja Terminal Service Plus® jest w pełni szyfrowana,
oparta na technologii Microsoft RDP. Aplikacje i dane krytyczne
pozostają bezpieczne na serwerze za zaporą firmową. Tylko
interfejs użytkownika aplikacji jest przekazywany do urządzeń
klienckich.
Klient Terminal Service Plus® ułatwia wdrożenie i zabezpieczenie
aplikacji sieci Web systemu Windows, działających na różnych
platformach dla dowolnych użytkowników lokalnych i zdalnych.
Największy poziomu bezpieczeństwa uzyskasz, jeżeli użyjesz
fizycznego numeru pamięci USB do blokowania dostępu klienta
do aplikacji. Ta funkcja eliminuje potrzebę stosowania złożonych
rozwiązań sieci VPN.

Pobierz na 15 dni do testowania w
pełni
funkcjonalną wersję
ze
strony:

http://www.tsplus.pl
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