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TSplus 12
Streszczenie
Wersja 12 to duży krok naprzód w rozwoju oprogramowania TSplus, dzięki temu
otrzymujemy znacznie lepsze zestawy funkcji i możliwości dla użytkowników i
administratorów
Najbardziej widoczną zmianą jest nowy interfejs. TSplus w wersji 12 został
zaprojektowany z myślą o głównych celach. Wersja TSplus 12 była stworzona
mając na uwadze trzy główne cele.


Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny:
Przejrzysty i funkcjonalny, używający nowoczesnego języka
projektowania, dlatego tez nowy panel zarządzania jest przyjazny dla
łatwy w obsłudze.



Łatwa i intuicyjna nawigacja:
Zakładki są teraz umieszczane na pasku menu po lewej stronie w konsoli
administratora. Nazwy funkcji są przejrzyste i logiczne.



Uproszczone zarządzanie:
Funkcje zostały zreorganizowane w celu przedstawienia ustawień w
bardziej logiczny sposób, ułatwiając administratorowi szybkie
skonfigurowanie serwera i uproszczenie regularnych operacji;
- najczęściej używane funkcje są bardziej widoczne,
- najczęściej używane ustawienia są wstępnie wybrane
o np. Karta bezpieczeństwa została zabrana, większość typowych
funkcji bezpieczeństwa została zautomatyzowana. Operacje
konfiguracyjne zostały umieszczone w odpowiednich zakładkach

Słowa kluczowe to: Przejrzystość -Prostota- Szybkość
Ten dokument ma ci pomóc odkryć nowy interfejs TSplus 12 i jego zalety.

Pulpit nawigacyjny - Zakładki
Nowy interfejs dla TSplus w wersji 12 jest ma więcej opcji niż jego poprzednik. Teraz jest
10 zakładek menu zamiast 6. Zauważysz, że karty "Serwer" i "Zabezpieczenia" zostały
usunięte. Odkryjesz 7 nowych kart:
Home ▪ Printer ▪ Farm ▪ Sessions ▪ System Tools ▪ Advanced ▪ Add-ons
Najważniejsze zmiany:
Podgląd Serwera
 Niezbędne informacje na temat hosta / klienta: adres IP, port RDP itp.
 Status zdalnego serwera i szybkie funkcje: Start / Stop / Restart.

 Audyt systemu: ujawnia wszelkie problemy z serwerem lub aplikacją.

 Niezbędne informacje o oprogramowaniu: edycja, licencjonowanie, wersja.

 Pomoc: dostęp do dokumentacji online- wybór języka

Korzyści dla administratorów:
 Informacje o licencjonowaniu i wersji są łatwe do zlokalizowania
 Podstawowy status operacyjny systemu można szybko ocenić dzięki 
czerwonym/zielonym wskaźnikom na głównej stronie konsoli administracyjnej.

Zakładka Aplikacje
 Domyślne Aplikacje i Opublikowane Aplikacje są widoczne na pierwszy rzut oka jako duże
 ikonami 
 Łatwy I szybki dostęp do głównych ustawień

 Dodaj, Edytuj lub Usuń aplikacje
 Przypisz użytkownika

Korzyści dla administratorów:
 Przejrzystość, informacja jakie aplikacje są już opublikowane, tylko za pomocą
jednego kliknięcia.
 Łatwiejsze przydzielenie użytkowników i ogólne zarządzanie siecią.

Zakładka Drukarka
Najważniejsze udoskonalenia:
 Drukarka uniwersalna TSplus ma teraz własna zakładkę w pulpicie nawigacyjnym.
Poprzednio znajdowała się jako podmenu w zakładce „Serwer”, wszystkie funkcje
 znajdują się teraz w jednej łatwej do zarządzania konsoli.
 Status drukarki jest natychmiast widoczny wraz z kodem koloru (zielony=ok czerwony=problem)

Korzyści dla administratorów:
 Szybki I łatwy dostęp do narzędzi i ustawień i zarządzania drukarką uniwersalną
 Funkcja jest znacznie bardziej widoczna: z własna zakładką znajduje się na drugiej
pozycji na liście.

Zakładka Web
Najważniejsze udoskonalenia:
 Ustawienia serwera internetowego zostały podzielone na trzy kategorie:

 Portal internetowy: zarządzaj ustawieniami dostosowywania,
bezpieczeństwa i zdalnej aplikacji
 HTTPS: z narzędziami do importowania CA wydanego SSL lub generowania
własnego

 Serwer WWW: opcje zmiany ścieżki i portów serwera

 Ustawienia są wyświetlane według priorytetu operacyjnego. Najpierw
obowiązkowe ustawienia, a następnie opcjonalne ustawienia. 


Korzyści dla administratorów:
 Bardziej logiczna hierarchia menu wraz z ulepszonymi opisami konfiguracji ułatwi
administratorom prawidłowe ukończenie konfiguracji.

Zakładka Farm – zastąpiła teraz «Gateway»
Uwaga: Ostatecznym celem jest umiejscowienie wszystkich funkcji "wielu serwerów"
bezpośrednio w narzędziu AdminTool.

Najważniejsze udoskonalenia:
 Farm Manager ma teraz swoją własną kartę. Wcześniej pojawiał się jako podmenu
 na karcie Gateway, która została usunięta.
 Ustawienia zostały podzielone na cztery kategorie: Menagement Farm, Odwrotny
serwer proxy, Równoważenie obciążenia i Przydzielone serwery.

Korzyści dla administratorów:
 Zwiększona widoczność funkcji zakładki Farm dostępna tylko w wersji
Enterprise, bardzo przydatna w przypadku dużej infrastruktury zawierającej kilka
 serwerów.
 Lepsza klarowność: etykieta “Gateway” nie była odpowiednia do określenia, jednym
słowem, zakresu elastyczności i skalowalności oferowanego przez TSplus Farm
Management.

Zakładka Sesje
Najważniejsze udoskonalenia:
 Wszystkie ustawienia zarządzania użytkownikami w ramach jednego menu
najwyższego poziomu. Poprzednio podmenu zakładki "Server", które zostało
usunięte.
 Ustawienia są podzielone TYLKO na trzy kategorie:

 Ustawienia: Zarządzaj sesjami użytkowników i środowiskiem.
 Uprawnienia: Konfiguruj uprawnienia użytkownika, ograniczenia
dostępu, zabronione działania itp.

 Generator klienta: Skonfiguruj i wygeneruj przenośnych klientów
bezpiecznego połączenia.

Zakładka Sesje

Korzyści dla administratorów:
 Lepsza I bardziej przejrzysta organizacja: ustawienia są teraz zorganizowane w
 logiczny sposób.
 Łatwe zarządzanie, aby zachować kontrolę nad działaniemi użytkowników.

Zakładka Narzędzia systemowe
Najważniejsze udoskonalenia:
 Ta nowa karta tworzy lokalizację najwyższego poziomu dla wszystkich
podstawowych narzędzi administracyjnych systemu, które domyślnie pojawiały
się wcześniej na karcie "Serwer".

 Ustawienia są podzielone na siedem kategorii:

 Uruchomienie usług
 Lista użytkowników i grup

 Parametry serwera Windows

 Narzędzia systemu Windows

 Edytor GPO

 Podgląd zdarzeń

 Zrestartuj serwer

Korzyści dla administratorów:
 Łatwy dostęp do wszystkich parametrów systemu Windows.

Zakładka Zaawansowane
Najważniejsze udoskonalenia:
 Ta nowa zakładka została stworzona dla doświadczonych administratorów IT,
którzy chcą dodać określone parametry i wartości bezpośrednio do kodu
 programu TSplus.
 Organizacja według kategorii: Produkt- Bezpieczeństwo- Sesja

Korzyści dla administratorów:
 Łatwy dostęp do wszystkich specjalnych parametrów systemu.

Zakładka dodatków
Najważniejsze udoskonalenia:
 Karta Dodatki oferuje dodatkowe narzędzia do pobrania i wypróbowania od razu.
 Na tej karcie znajdziesz RDS-Knight (wersja Ultimate), Server Genius i nową opcję
zabezpieczeń 2FA (Two Factor Authentication)

Korzyści dla administratorów:
§

Poprawiono widoczność dodatków, co zwiększa możliwości klientów w zakresie
testowania nowych produktów. Celem jest wygenerowanie zainteresowania i
rozszerzenie możliwości sprzedaży licencji.

Zakładka Licencja
Najważniejsze udoskonalenia:
 Wszystko o licencjonowaniu z klucza aktywacyjnego do opcji aktualizacji licencji.
 Informacja o terminie wygaśnięcia aktualizacji i wsparcia.

 Listy aktywnych Edycji

Korzyści dla administratorów:
 Poprawiona widoczność informacji o Edycji TSPlus wraz z jasną ścieżką do
łatwych aktualizacji.


