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להורדת גרסת ניסיון בחינם

פונקציונלית מלאה במשך 14 
ימים

עמוד1

®Solarwindsו-®Serv-U שרת Managed File Transfer (MFT) מבית ®SolarWinds הינה דרך 

פשוטה להשתמש בתוכנת שרת FTP המספקת אבטחה, אוטומטציה, ושליטה מרוכזת על 
העברת קבצים בארגון שלכם. נפרס במרכז הנתונים שלכם, Server Serv-U MFT מאפשר לכם 
לבצע חילופי קבצים באופן מאובטח בתוך הארגון שלכם ועם השותפים העסקיים שלכם. אל 
תסכנו את העברת הקבצים שלכם בחשיפה בענן או בפרצת אבטחה! תוכנת Serv-U MFT היא 

פתרון מבוסס אחסון הטוב ביותר עבור האבטחה וההתאמה אשר תצטרכו!

SERV-U MFT SERVER במבט מהיר
 	IPv6-ו IPv4 העברה מאובטחת של קבצים עסקיים רגישים על גבי רשתות

מרכזו ונהלו העברת קבצים מגישת web מרוחקת	 

הפכו את פעולות העתקת הקבצים לאוטומטיות, וחסכו זמן ומשאבים	 

פשטו את העלאת והורדת הקבצים מלקוח אינטרנט והתקנים ניידים	 

העבירו קבצים גדולים )3GB>) בקלות בעזרת ממשק גרירה	 

ענו על דרישות ומדיניות האבטחה	 

פרסו את תוכנת MFT Server במרכז המידע שלכם	 

הימנעו ממידע במנוחה ברשת ה-DMZ שלכם	 

דף מידע

"אם אתם מחפשים 
שרת FTP ברמה גבוהה 

ומקצועית, אז לא תמצאו 
".Serv-U-טובים יותר מ

,Nick Mead —
Editor, Softonic

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
http://www.serv-u.com/managed-file-transfer-server.asp
http://www.serv-u.com/managed-file-transfer-server.asp
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כולל

Secure File Transfer

 Serv-U MFT Server הינה תוכנת שרת FTP מאובטחת התומכת במגוון פרוטוקולי אבטחה הכוללים
 IPv6.-ו IPv4 ורשתות ,(SSL דרך HTTP( HTTPS ,HTTP ,(SSH2 דרך FTP( SFTP ,(SSL/TLS דרך FTP( FTPS ,FTP 

Serv-U תומכת גם ב-FIPS140-2 קריפטוגרפיה מאומתת.

העברת קבצים מדפדפני רשת אל התקנים ניידים

 Serv-U .מאפשר לכם להוריד קבצים מכל מקום ,Serv-U MFT Server ממשק הגרירה האינטרקטיבי של
תומכת בהעברת קבצים גדולים )3GB>), העברת מספר קבצים במקביל, העברת קבצים אחד אחרי 

השני, וסנכרון תיקיה. 

שיתוף קבצים אד הוק

Server Serv-U MFT תומך בשיתוף קבצי אד הוק וכולל תהליכים מאובטחים לשליחת ובקשת קבצים. 
 Serv-U .מאובטח ולעדכן תאריך תפוגה Serv-U כל מה שעל השולח לעשות הוא להעלות קובץ לאתר

שולח באמצעות מייל את קישור ההורדה למקבל, דרכו יוכל להוריד את הקובץ מכל ממשק אינטרנטי.

Managed File Transfer מנוהלים על ידי ניהול מרוכז

נהלו העברת קבצים באמצעות מסוף אינטרנט יחיד וקל לשימוש. בתור מנהלי מערכת, אתם תוכלו 
להגדיר דומיינים, להוסיף משתמשים וקבוצות, לפקח על פעולות FTP ויומנים, להגדיר הרשאות גישה 

ועוד, מרחוק.

אינטגרציה עם תשתית ה- IT הקיימת שלכם

מתן גישה בקלות לעובדים בארגון שלכם באמצעות ®Active Directory ושרתי LDAP הנוכחיים שלכם. 
Serv-U MFT Server משתלב גם עם מאגרי מידע ומאחסני קבצים חיצוניים, מה שאומר שתוכלו להחיל 

את מדיניות האבטחה שלכם ולמנף את התהליכים, המעקבים והבקרות הקימים שלכם.

פקחו על יומני שרת ה-FTP באופן ממקוון לצורך פתרון תקלות ודיווח תאימות

צפו ופקחו על שרת ה-FTP ויומני דומיין באופן מקוון לצורך פתרון תקלות מהיר וניהול שגיאות. את היומנים 
ניתן להעביר לניהול יומנים וכלי SIEM לניתוח נוסף ודיווח.

בצעו פעולות אוטומטיות על בסיס אירועים מופעלים

Serv-U MFT Server מציע אוטומציה המונעת מאירועים לביצוע מטלות ספציפיות על בסיס אירועים 
הנוצרו בשרת, בדומיין, על ידי המשתמש ובקבוצה. אתם תוכלו להגדיר את שרת Serv-U לשלוח אימיילים 
או להריץ תוכנות ברגע שהקבצים מגיעים, למחוק קבצים לאחר הורדה, לכתוב ל-Windows® יומני 

אירועים, וכו'.

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
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הרשאות העברת בקבצים וגישת משתמש

הגדירו מגבלות והרשאות לביצוע פעולות FTP ותהליכי שיתוף קבצים. ישנו מגוון של אפשרויות הניתנות 
לעריכה עבור מעבד הפקודה של FTP, הצפנת SSL/SSH, תעודות, והרשאות שיתוף קבצים, אשר ניתן 

להגדיר ברמת משתמש, קבוצה ודומיין.

מיתוג מותאם אישית של לקוח הרשת

התאימו את ממשק הגישה לקבצים עבור הלקוחות שלכם. תוכלו להוסיף לוגו מותאם אישית, טקסט, ו
CSS מתקדם ומותאם אישית ותבניות כדי לעצב ממשקים אינטרנטיים של לקוחות עבור לקוחות הקצה 

שלכם. 

FTP מדרגיות וזמינות גבוהה של שרת

תוכלו לפתח את שרת ה-Serv-U MFT בתור חווה אינטרנטית של שרתי אפליקציה על מנת לספק 
שירותי זמינות גבוהה באמצעות קנה מידה אופקי )וקנה מידה N+1). תכלו להשתמש בתצורה זו עבור 
צרכי יתירות פעילים, היכן שאין נקודה כישלון יחידה ועומס מאוזן על מנת לתת מענה לדרישה ממשית.

פריסה מהירה ורישוי פשוט

Server Serv-U MFT הינו קל להתקנה ותומך בפריסה בפלטפורמות Windows ו-Linux. מארח עצמאי 
ופרוס בתוך מרכז הנתונים שלכם, אתם תוכלו לקבל ראייה מלאה, שליטה, ואבטחה עבור נתוני העברת 
 HTTP/S. הקבצים שלכם. תוכלו לצפות, להעלות ולהוריד קבצים מהאינטרנט וממשק נייד באמצעות

Server Serv-U MFT מורשה במספר הרישיונות של שרתי MFT אשר נרכשו ונפרסו.

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
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DMZ שער בטוח להעברת קבצים ברשתות
Serv-U Gateway הינו תוסף אופציונלי ל-Serv-U MFT Server המאפשר ללכם לקבל בבטחה קבצים 

ב-DMZ שלכם.

פריסה בשתי שכבות המערבת את Serv-U MFT Server ו-Serv-U Gateway ומספקת את דרישות העברת 
הקבצים ועוזרת לכם עם קישור אל PCI DSS ועוד דרישות רגולטוריות נדרשות. Serv-U Gateway מאפשרת 

.Serv-U MFT Server לכם להגן על באופן מעמיק על פריסת

SOLARWINDS אינטגרציה עם מוצרים אחרים מתוצרת

SolarWinds Log & Event Manager  Serv-U MFT Server תומכת בשליחת רשומות שרת אל 

)SIEM software) לניתוח אבטחה מעמיק יותר.

 SolarWinds - תומך בהעברת קבצים דרך קליינט מבוסס שולחן עבודה חינמי של Serv-U MFT Server
.FTP Voyager®

פריסת DMZ מאובטחת
Serv-U עם שער

אינטרנט

FTP  ו-FTPS  )מפורש(
FTPS )משתמע(

FTP/S נתוני

שולחן עבודה

)Gateway( שער שרת העברה של 
קובץ מנוהל

נייד

פתח מהאינטרנט אל 
Serv-U Gateway

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

DMZ רשת פנימית

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
http://www.serv-u.com/gateway/
http://www.solarwinds.com/log-event-manager.aspx
http://www.serv-u.com/ftpvoyager.asp
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בהתייחס אל מדריך מנהלי מערכת עבור דרישות מערכת למספר גדול יותר של משתמשים מותאמים 
אישית והעברות קבצים במקביל.

נסה לפני הקנייה. הורד גרסת ניסיון בחינם!
ניהול העברת קבצים מעולם לא היה פשוט יותר! אך אל תסתמכו רק על המילה שלנו. חשוב לנו שתנסו 
את מוצרי SolarWinds לפני שתקנו. לכן אנו מציעים גרסאות ניסיון בחינם הכוללות את כל תכונות המוצר 
ופונקציונליות מלאה. הורידו והתקינו את Serv-U MFT Server ואבטחו, נהלו ופשטו את העברת הקבצים 

בארגון שלכם.

דרישות מינימוםחומרה

מעבד 1.0GHz )ליבה כפולה מומלצת)מעבד

MB 256 )או דרישות מינימליות של מערכת ההפעלה)זיכרון

 MB 30כונן קשיח
הערה: זהו יישום Serv-U בלבד. מקומי נוסף או UNC- גישה לאחסון בדרך כלל דורשת 

מהמשתמשים תיקיות בית, תיקיות שיתוף, תיקיות להורדה, וקבצי רשומות.

דרישות מינימוםתוכנה

גרסה מלאה תומכת ב:מערכת הפעלה

 	64-bit או Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 32-bit
 	64-bit או CentOS® 7.2, 32-bit
 	64-bit או Red Hat® Linux (RHEL( v.7.2, 32-bit
 	64-bit או Fedora® 24, 32-bit
 	Ubuntu® 16.04
 	OpenSUSE® 42.1

 Windows XP®, Windows Vista®, :גרסת ניסיון / גרסת פיתוח תומכות גם ב
Windows 7, 8 ו8.1

ODBC-תואם מאגרי נתונים דוגמת ®SQL Server ו-®MySQL הם אופציונליםמסד נתונים

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
https://support.solarwinds.com/Success_Center/Serv-U_Managed_File_Transfer_Serv-U_FTP_Server/Serv-U_File_Server_Administrator_Guide
http://www.serv-u.com/managed-file-transfer-server.asp
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SOLARWINDS אודות
SolarWinds מספקת תוכנות לניהול IT עוצמתיות במחיר סביר ללקוחות ברחבי העולם, החל מארגוני 
 ® Fortune 500  וכלה בעסקים קטנים, ניהול ספקי שירות )MSP), משרדי ממשלה ומוסדות חינוך. אנו 
מחויבים להתמקד בטכנולוגיית מידע, MSP ובמומחי DevOps באופן 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 SolarWinds  כמובילה עולמית 
בתוכנות ניהול רשת ובפתרונות MSP והיא 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 ® Thwack בכדי לפתור בעיות, לשתף טכנולוגיה 

.www.solarwinds.com-ושיטות מומלצות, ולהשתתף ישירות בתהליך פיתוח המוצר שלנו. קראו עוד ב

http://serv-u.com/serv-u-managed-file-transfer-server/registration?CMP=CHL-NS-GEN-X_WW_X_X_X_X_HE_EVGEN_SW-SERVU-20190425_X_X_X_VidNo_X-X
https://thwack.solarwinds.com/welcome/
http://www.solarwinds.com/
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.sales@solarwinds.com במספר 866.530.8100 או בדוא"ל בכתובת SolarWinds לקבלת מידע נוסף, אנא צור קשר עם 
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx כדי לאתר מפיץ בינלאומי בקרבת מגוריך, בקר בכתובת

 .SolarWinds Worldwide, LLC 2019 ©   כל הזכויות שמורות

הסימנים המסחריים Orion , SolarWinds & Design , SolarWinds ו-THWACK הינם רכושה הבלעדי של SolarWinds Worldwide, LLC או של החברות המסונפות 
לה, רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים של האמריקאי ועשויים להיות רשומים או ממתינים לרישום במדינות אחרות.  כל הסימנים המסחריים 
האחרים של SolarWinds, סימני 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 
SolarWinds. הזכות, הבעלות והעניין בתוכנה, בשירותים ובתיעוד, הנם ויישארו הרכוש הבלעדי של SolarWinds, החברות המסוו  ללא הסכמה מראש ובכתב של

נפות אליה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. 

SOLARWINDS מתנה פטור על כל הכללים, ההתניות או תנאים אחרים, מפורשים או משתמעים, חוקיים או אחרים, על המסמך, לרבות, ללא הגבלה, אי-
הפרה, דיוק, שלמות או שימושיות כל מידע הכלול בו.  בשום מקרה לא יהיו SOLARWINDS, ספקיה 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.

ביבשת אמריקה 
טלפון: 855.498.4154      

 דואר אלקטרוני: 
servusales@solarwinds.com

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 
טלפון: 2926 500 21 353+      

 דואר אלקטרוני: 
servusales@solarwinds.com

אסיה 
טלפון: 4123 6422 65+       

 דואר אלקטרוני: 
servusales@solarwinds.com

למידע נוסף
 עבור מידע אודות מוצר ומוצרי SolarWinds , בקרו solarwinds.com, התקשרו או שלחו הודעת אימייל.

Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735 7171

האוקיינוס השקט 
טלפון: 4910 8412 2 61+ 

 דואר אלקטרוני: 
servusales@solarwinds.com

משלבים פדרליים, מפיץ פדרלי ומשלבי מערכת 
טלפון: 877.946.3751 או 512.682.9884

federalsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

הממשל האירופי הלאומי / מרכזי / פדרלי
טלפון: 0440 233 21 353+ 

 nationalgovtsales@solarwinds.com :דואר אלקטרוני

אמריקה הלטינים והקריביים
טלפון: 512.498.6313

 דואר אלקטרוני: 
servusales@solarwinds.com

mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
mailto:sales%40solarwinds.com?subject=
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