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CENTERM CİNFİN DESKSTOP MANAGEMENT SYSTEM
Centerm CDMS Thin Client Yönetim Yazılımı, BT yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu bütün özelliklere sahiptir ve tüm
sistemin tek merkezden kolaylıkla yönetimini sağlar. Yöneticinin işini kolaylaştırır, sisteme verimlilik katar.
Yazılım Özellikleri:
•

Web tabanlı, kolay erişim sağlama özelliği

•

İstemciler için gruplar oluşturabilme ve grupları ayrı ayrı yönetebilme

•

İstemciler cihazlar için sistem ayarlarının yapılandırılması

•

İstemci cihazların ekranına bağlanma ve sorunları giderme

•

Belirli bir istemci veya tüm istemcilere mesaj iletilebilmesi

•

FTP Server özelliği ile istemci cihazlar için merkezi yazılım üzerinden program kurulumu

•

FTP Server özelliği ile istenilen saat ve tarih için RDP, VMware gibi protokol güncellemelerinin yapılabilmesi

•

Sistem yedeklerinin ve güncellemelerinin yüklenebilmesi

•

İstemci CDMS Agent yazılımının merkezden güncellenmesi

•

Usb portlarının kapatılabilmesi, kısıtlanabilmesi

•

Embedded sistemler için tarayıcı kısıtlamaları. (Belli bir site dışında farklı bir alana bağlanamama vb.)

•

Embedded sistemler için kullanılan uygulamaların beyaz liste ya da kara listeye alınması.

•

İstemci cihazların anlık kaynak detaylarını gösteren performans monitörü

•

İstemci ile ilgili bir sorun durumunda e-posta ile otomatik bilgilendirme gönderimi. (Cpu-Ram-network tarafındaki
yüksek değerlerin otomatik olarak sistem yöneticisine bildirilmesi.)

•

İstemciler üzerindeki IP adresleri, sunucu adresi gibi ayarlarının profil olarak kullanımı, kolayca farklı bir istemciye
uygulanabilmesi

•

İstemcilerin yeniden başlatılabilmesi, kapatılabilmesi, uzaktan açılabilmesi

•

İstemcilerin belirli bir saatte otomatik kapanabilme zamanlaması

•

İstemciler ve sistemin LOG bilgilerinin kaydı

•

Genel ayarların Task Manager üzerinden izlenebilmesi

•

Birden fazla yönetici hesabı oluşturabilme ve hesapları gruplara göre yetkilendirme
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1-Web Browser Desteği: Herhangi bir bilgisayar üzerinden web panele erişim sağlayabiliriz. Gelen ekrana kullanıcı adı
ve şifre bilgilerinin girişini yaparak hızlı bir şekilde sistemi yönetmeye başlayabiliriz.

2-Cihazların Gruplandırılması: Web panele giriş yapıldıktan sonra öncelikle daha kolay bir yönetim için cihazların
gruplandırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Üretim, pazarlama, muhasebe vb. gibi grupları oluşturup ilgili kullanıcı
cihazlarını grupların içerisine dahil ediyoruz.
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3-Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması: Gruplara eklemiş olduğumuz cihazların ‘’client configuration’’ bölümünden
network ayarları, ekran çözünürlüğü ayarları, bağlantı yapılacak sunucu bilgilerinin girişi, klavye dili ayarı vb. ayarların
yapılandırma işlemini sağlıyoruz.Cihaz üzerinden yapabildiğimiz tüm ayarları yönetim panelinden de yapabilmekteyiz.

4-Ekran Kontrol ve Yönetimi (Windows-Embedded): Cihazların üzerine kurulan Wes7, Wes8, Win10 IOT gibi işletim
sistemlerini CDMS Agent yazılımı yardımıyla yönetebilmekteyiz. Ekran kontrolü yapacağımız cihazı seçip ‘’Start
control’’ tuşuna basarak kolayca kullanıcı ekranına bağlanabilmekteyiz.
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5-Ekran Kontrol ve Yönetimi (Lİnux): Üreticimizin geliştirmiş olduğu, üzerinde Citrix,Vmware,Microsoft Rdp gibi bir
çok erişim protokolünün bulunduğu Terminal Operating System (TOS-Linux) üzerinde de ekran kontrolü ve
yönetimi sağlayabilmekteyiz. Ekran kontrolü yapacağımız cihazı seçip ‘’Start control’’ tuşuna basarak kolayca kullanıcı
ekranına bağlanabilmekteyiz.

6-Bilgi Mesajı Gönderme: Yönetim yazılımı üzerinden tek bir kullanıcıya ya da tüm cihazlara bilgi mesajı
gönderebilmekteyiz.
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7-Embedded Sistemler İçin Program Kurulumu: Yönetim yazılımı içerisindeki FTP Server özelliği sayesinde Embedded
sistemlere kurulum yapılacak ‘’exe’’ dosyalarının cihazlara gönderilmesi ve kurulum taleplerini merkezi yönetim
yazımı üzerinden yapabilmekteyiz.

8-TOS (Linux) Patch Kurulumu: Yönetim yazılımı içerisindeki FTP Server özelliği sayesinde Citrix reciever, Vmware
Horizon Client, Microsoft RDP gibi bağlantı protokollerinin güncelleme işlemini merkezi yazılım üzerinden
yapabilmekteyiz. Yine bu ekranda TOS yazılım imajını cihazlara yükleyebilmekteyiz.
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9-Yedekleme ve Geri Yükleme (Embedded): Embedded sistemlerde, yönetim yazılımı üzerinden kullanıcı cihazının
imaj yedeğini alabilmekteyiz. Almış olduğumuz imajı daha sonra aynı ya da farklı bir cihaza geri yükleyebilmekteyiz.

10-CDMS Agent Güncelleme: Daha eski bir CDMS Agent versiyonuna sahip olan cihazın, yeni bir CDMS Agent
versiyonu var ise merkezi yönetim yazılım üzerinden yeni versiyonun güncelleme işlemini gerçekleştirebilmekteyiz.
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11-Çevre Birim Yönetimi (Embeded): Embeded sistemler üzerinde cihaza takılan usb aygıtlarının yetkilendirme
işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin; takılan bir usb flash belleğin çalışmaması veya sadece okuma yetkisi ile
çalışması gibi.

12-Tarayıcı Denetimi ve Kısıtlaması: Embedded sistemler için kullanıcı cihazının hangi sitelere erişim sağlayıp hangi
sitelere erişim sağlayamayacağını ayarlayabilmekteyiz.
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13-Uygulama Denetimi ve Sistem Kaynak Kontrolü: Embedded sistemlerde kullanılan uygulamalar için beyaz liste ve
kara liste oluşturabilmekteyiz. Sistemde çalışan uygulamaları ve anlık kullanım detaylarını inceleyebilmekteyiz.

14-Performans Monitörü: Linux ve Embedded sistemlerde cihazın anlık CPU, RAM, DISK, Network gibi kullanım
detaylarını performans monitöründen izleyebilmekteyiz.
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15-Alarm Policy : Cihaz üzerindeki Cpu, Ram, Network kullanımlarının belli oranının üzerinde seyir etmesi yada cihaz
üzerinde yapılan bir ip değişikliğinin bilgisini daha önceden tanımlı mail adresine bilgi maili olarak gönderilmesini
yönetim yazılımı üzerinden sağlayabilmekteyiz.

16-Template Management: İstemciler üzerindeki IP adresleri, sunucu adresi gibi ayarlarının profil olarak kullanımı,
kolayca farklı bir istemciye uygulanabilmesini sağlayabilmekteyiz.
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17-Güç yönetimi: Merkezi yönetim yazılımı üzerinden kapalı bir cihazı açma, açık olan bir cihazı yeniden başlatma ya
da kapatma gibi işlemleri gerçekleştirebilmekteyiz. Bu işlem sırasında belli bir zaman dilimi verip kullanıcının bu
işlemi ertelemesini sağlayabilmekteyiz.

18-Log Kullanımı ve Dışa Aktarımı: Merkez yönetim yazılımı tarafından tutulan loğların belli bir tarih aralığı
belirtilerek dışa aktarımını sağlayabilmekteyiz.

www.yakoteknoloji.com
11

19-Sistem Kayıtlarının Yönetimi: Merkezi yönetim yazılımı üzerinden yapılan işlemlerin hangi kullanıcı ile hangi tarih
ve saat diliminde yapıldığını görüntüleyebilmekteyiz.

20-Task Management Ekranı: Yapmış olduğumuz işlem ve taleplerin başarılı ya da başarısız olduğunu
gözlemleyebileceğimiz bir ekrandır. Burada beklemede olan ya da başarısız olan talepleri iptal edip, yeniden
başlatabilmekteyiz.
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21-CDMS Yönetici Yetkilendirme Ekranı: Şirket bünyemizde birden fazla sistemi yöneten bilgi işlem personelimiz
olabilir. Bu kısımda hangi kullanıcının hangi cihazları nasıl bir yetkilendirme ile yöneteceğinin belirlendiği bir ekrandır.
Gerekli kullanıcıların oluşturulma ve yetkilendirme işlemlerini bu ekran üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz.

22-Genel Sistem Ayarları: Bu ekranda otomatik mail gönderimi ve diğer sistem ayarlarını yapılandırabilmekteyiz.
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