דף מידע

Serv-U FTP Server

עבור העברת קבצים מהירה ומאובטחת

"המשכנו להשתמש
ב Serv-U-במהלך השנים
כיוון שהוא כל כך קל
לשימוש ,הגדרה והבנה".

— ,Glenn Martin
IT Admin, Washington
TV Station KSPS

 SolarWinds® Serv-U® FTP Serverמספקת העברת קבצים מהירה ואמינה לארגון שלכם.
תוכלו להמיר קבצים רגישים עם השותפים שלכם בעזרת פרוטוקול מאובטח FTPS
) (FTP over SSL/TLSעל שתי הרשתות  IPv4ו  .IPv6משתמשים יכולים לצפות ,להעלות ,להוריד
קבצים ממשקים מאובטחים .פותח עבור עסקים קטנים Serv-U FTP Server ,היא תוכנה

להורדת גרסת ניסיון בחינם
פונקציונלית מלאה במשך 14
ימים

המתאימה לכל כיס המאפשרת העברת קבצים באופן מאובטח אשר עוזרת לכם להשיג את
כל צרכי העברת הקבצים הפנימיים והחיצוניים.

 SERV-U FTP SERVERבמבט מהיר
»תוכנת  FTPמאובטחת התומכה ב FTP-וגם ) FTPS (over SSL/TLSלהעברת קבצים
»צפו ,העלו ,והורידו קבצים בקלות  -מכל מקום ברחבי הרשת והתקנים ניידים
»תומך בהעברת קבצים גדולים ( ,)<3GBהעברת מספר קבצים במקביל על ידי גרירה
»מכיל מגוון אפשרויות מותאמות לניהול כל יותר של העברת קבצים
»פשוט להפעלה ,קל לשימוש ,ובמחיר מדהים לכל כיס
»זמין עבור פלטפורמות ® WindowsוLinux® -
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דף מידעSERV-U FTP SERVER:

תכונות
העברת קבצים בטוחה באמצעות ( FTPSדרך )SSL/TLS
 Serv-U FTP Serverתומך בפרוטוקול המאובטח  FTPSלהעברת קבצים .תוכלו להצפין קבצים בעזרת
שימוש ב SSL-או  ,TLSולהחליף קבצים בקלות ובפשטות עם השותפים העסקיים שלכם .כאשר מעבירים
קבצים בעזרת שימוש בפרוטוקולים  FTPS, SSL/TLSהמגנים על המידע בעזרת  ,SSL/TLSועל מידע חסוי
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מפני כל ניסיון גניבה או דליפה או פגיעה במאגר.

העברת קבצים בקלות ומהירות מרחבי הרשת או מהתקנים ניידים
ממשק קליינט אינטואיטיבי ותצורות התקנים ניידים ,תוכלו לצפות ,להעלות ולהוריד מסמכים במהירות.
עם ממשק אינטואיטיבי של גרירה ,משתמשי הקצה שלכם יוכלו להחליף קבצים בכל מקום.

העברת קבצים גדולה ( )<3GBומספר קבצים בו זמנית
העבירו קבצים גדולים ( )<3GBבעזרת הכלי החינמי שלנו " ".Web Client Proתוסף זה מאפשר לכם
להעלות/להוריד מספר פריטים בו זמנית Web Client Pro .מספק השהיית שליחת קבצים והפעלתם
מחדש כדי למנוע דריסה.

ניהול העברת קבצים פשוט
מאפשר למנהלי מערכת להכיר את המערכת הפשוט לשימוש .זה כולל סשן בזמן אמת וסטטיסטיקת
העברת קבצים על תעבורת הרשת ,אחסון ,הרשאות על תיקיות וירטואליות ,ואפילו משתמשי קשה.

 Monitor FTP Server Logsעבור פתירת תקלות באופן מהיר יותר
צפו ונטרו ברשומות יומן ה FTPכדי לפתוח תקלות במידה רבה יותר .נתוני רשומות יומן של ,הפעלת
המערכת ,הגדרתה וצפייה כיצד לעשות זה.

הוסיפו בקלות משתמשים וקבוצות להעברת קבצים
 Serv-U FTP Serverמאפשרת לכם להוסיף משתמשים וקבוצות להעברת קבצים .עם העזרה של
הממשק ,תוכלו ליצור משתמשים חדשים ולהעניק להם גישה אל הרשאה ,במספר קליקים מהירים..

נהלו בקלות הגדרות והרשאות שרתי FTP
 Serv-U FTP Serverמאפשרת לכם להגדיר בקלות את התצוגה והרשאות להעברת קבצים בשרת .תוכלו
להגדיר מגבלות של כמות סשנים פתוחים בשרת ,חסימת כתובות  IPשהסשן שלהם נגמר ,הגדרת
 DNSועוד.
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שרת  FTPבמחיר לכל כיס המתאים למערכת  WindowsוLinux -
 Serv-U FTP Serverמתפרסת על מערכות  Windowsו Linux-ומספקת להם אפשרויות להגדרת תצודה
קלה לדומיינים ,הוספת משתמשים וקבוצות ,ומתחילה להעתיק קבצים באופן מהיר.
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שער בטוח להעברת קבצים ברשתות DMZ
 Serv-U FTP Serverמתמזגת עם הכלי האופציונלי  Serv-U Gatewayכדי לוודא את העברת הקבצים
ב DMZ-שלכם Serv-U Gateway .הוא תוסף של  Serv-U FTP Serverהמאפשר לכם להעביר קבצים
ב DMZ-שלכם בבטחה Serv-U Gateway .מספק הגנה מעמיקה על התנהלות .Serv-U FTP Server

פריסת  DMZמאובטחת
עם שער Serv-U

רשת פנימית

אינטרנט

DMZ
)SFTP (SSH
HTTP
HTTPS
פתח מהאינטרנט אל
Serv-U Gateway

 FTPו( FTPS-מפורש)
( FTPSמשתמע)
נתוני FTP/S

פתח מהאינטרנט אל
Serv-U Gateway

שולחן עבודה

שרת FTP

שער ()Gateway

חומת אש

חומת אש

נייד

אינטגרציה עם מוצרים אחרים מתוצרת SOLARWINDS
בשימוש של  ,Serv-U FTP Serverתוכלו לשלוח רשומות נתוני יומן אל SolarWinds Log & Event Manager
(תוכנת  )SIEMכדי לבצע ניתוחי אבטחה מעמיקים יותר.
 Serv-U FTP Serverמאפשר לכם להעביר קבצים גדולים דרך הקליינט  FTPהחינמי מבוסס שולחן עבודה
של ®.SolarWinds - FTP Voyager
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) MANAGED FILE TRANSFER (MFTעבור העברת קבצים בארגונים
עבור דרישות העברת קבצים גדולות יותר ,אבטחה מתקדמת ,וכלי ניהול מערכתServ-U Managed File ,
 Transfer (MFT) Serverהוא פתרון מאובטח ונגיש להעברת קבצים בארגונים .כאשר Serv-U FTP Server
מוגבלת לשלושה דומיינים 250 ,חשבונות משתמשים 100 ,חיבורים בו זמנית Serv-U MFT Server .תומכת
בדומיינים ,משתמשים וחיבורים מקבילים ללא הגבלה .צפו בהשוואה של  Serv-U FTPו.MFT Server-
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דרישות מערכת
חומרה

דרישות מינימום

מעבד

מעבד ( 1.0GHzליבה כפולה מומלצת)

זיכרון

( MB 256או דרישות מינימליות של מערכת ההפעלה)

כונן קשיח

MB 30
הערה :זהו יישום  Serv-Uבלבד .מקומי נוסף או  -UNCגישה לאחסון בדרך כלל דורשת
מהמשתמשים תיקיות בית ,תיקיות שיתוף ,תיקיות להורדה ,וקבצי רשומות.

תוכנה

דרישות מינימום

מערכת הפעלה

גרסה מלאה תומכת ב:
» Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 C, 32-bitאו 64-bit
®

» CentOS® 7.2, 32-bitאו 64-bit
» Red Hat® Linux (RHEL) v.7.2, 32-bitאו 64-bit
» Fedora® 24, 32-bitאו 64-bit
»Ubuntu® 16.04+
»OpenSUSE® 42.1
גרסת ניסיון  /גרסת פיתוח תומכות גם בWindows XP™, Windows Vista®, :
 ,Windows 7, 8ו8.1-
מסד נתונים

-ODBCתואם מאגרי נתונים דוגמת ® SQL Serverו MySQL®-הם אופציונלים

נסה לפני הקנייה .הורד גרסת ניסיון בחינם!
העברת קבצים מעולם לא הייתה פשוטה יותר! אך אל תסתמכו רק על המילה שלנו .חשוב לנו שתנסו
את מוצרי  SolarWindsלפני שתקנו .לכן אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר
ופונקציונליות מלאה .הורידו והתקינו את  Serv-U FTP Serverלאבטחה ,מרכוז והפשטה של העברת
הקבצים בארגון שלכם.
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אודות SOLARWINDS
 SolarWindsמספקת תוכנות לניהול  ITעוצמתיות במחיר סביר ללקוחות ברחבי העולם ,החל מארגוני
Fortune 500 ® וכלה בעסקים קטנים ,ניהול ספקי שירות ( ,)MSPמשרדי ממשלה ומוסדות חינוך .אנו
מחויבים להתמקד בטכנולוגיית מידע MSP ,ובמומחי  DevOpsבאופן בלעדי ושואפים להיפטר מהמורכבות
שלקוחותינו נאלצו להתמודד עמה עם חברות מסורתיות של ספקי תוכנות .לא משנה היכן הנכס או
המשתמש של ה IT-יושב SolarWinds ,מספקת מוצרים שקל למצוא ,לקנות ,להשתמש ,לתחזק ולסדר,
תוך מתן הכוח לפנות לאזורים מרכזיים של התשתית מהתחנה המקומית לענן .מיקוד זה ,והמחויבות
למצוינות בניהול ביצועי טכנולוגיית מידע היברידית מקצה לקצה ביסס את  SolarWindsכמובילה עולמית
בתוכנות ניהול רשת ובפתרונות  MSPוהיא מניעה צמיחה דומה לאורך הספקטרום המלא של תוכנות
ניהול טכנולוגיית מידע .הפתרונות שלנו מושתתים על הקשר העמוק שלנו לבסיס המשתמשים שלנו,
אשר מקיים אינטראקציה עם קהילת האינטרנט שלנו ®  Thwackבכדי לפתור בעיות ,לשתף טכנולוגיה
ושיטות מומלצות ,ולהשתתף ישירות בתהליך פיתוח המוצר שלנו .קראו עוד ב.www.solarwinds.com-
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למידע נוסף
עבור מידע אודות מוצר ומוצרי  , SolarWindsבקרו  ,solarwinds.comהתקשרו או שלחו הודעת אימייל.

אסיה

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

+
טלפון 65 6422 4123 :
דואר אלקטרוני:
servusales@solarwinds.com

טלפון+353 21 500 2926 :
דואר אלקטרוני:
servusales@solarwinds.com

טלפון+61 2 8412 4910 :
דואר אלקטרוני:
servusales@solarwinds.com

טלפון512.498.6313 :
דואר אלקטרוני:
servusales@solarwinds.com

האוקיינוס השקט

אמריקה הלטינים והקריביים

ביבשת אמריקה

טלפון855.498.4154 :
דואר אלקטרוני:
servusales@solarwinds.com

משלבים פדרליים ,מפיץ פדרלי ומשלבי מערכת

טלפון 877.946.3751 :או 512.682.9884
דואר אלקטרוניfederalsales@solarwinds.com :

הממשל האירופי הלאומי  /מרכזי  /פדרלי

טלפון+353 21 233 0440 :
דואר אלקטרוניnationalgovtsales@solarwinds.com :

Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735 7171

לקבלת מידע נוסף ,אנא צור קשר עם  SolarWindsבמספר  866.530.8100או בדוא"ל בכתובת .sales@solarwinds.com
כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבת מגוריך ,בקר בכתובת http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx
 © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC.כל הזכויות שמורות
הסימנים המסחריים SolarWindsSolarWinds & Design , Orion ,ו THWACK-הינם רכושה הבלעדי של  SolarWinds Worldwide, LLCאו של החברות המסונפות
לה ,רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של האמריקאי ועשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות אחרות .כל הסימנים המסחריים
האחרים של  ,SolarWindsסימני שירות וסמלים מסחריים עשויים להיות סימני המשפט המקובל או רשומים או ממתינים לרישום .כל הסימנים המסחריים
המצוינים בזאת מיועדים למטרות זיהוי בלבד והינם סימנים מסחריים (ועשויים להיות סימני מסחר רשומים) של החברות שלהם בהתאמה.
אין לשכפל מסמך זה באמצעים כלשהם או לשנותו ,לפרקו לגורמים ,לפרסמו או להפיצו ,כולו או חלקו ,או לתרגמו לכל אמצעי אלקטרוני או אמצעים אחרים
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הפרה ,דיוק ,שלמות או שימושיות כל מידע הכלול בו .בשום מקרה לא יהיו  ,SOLARWINDSספקיה או מעניקי הרישיונות שלה אחראים לנזקים כלשהם ,בין אם
הם נוצרים בנזיקין ,בחוזה או בכל תיאוריה משפטית אחרת ,גם אם נמסרה הודעה ל SOLARWINDS-בנוגע לאפשרות של נזקים כאלה.

