IBM Güvenlik

IBM BigFix Lifecycle
Tek bir ajanla, tek bir konsoldan kurumun
genelinde altuç yönetimi yaklaşımı.

Öne Çıkanlar:
●● ● ●

●●

●●

Yer, bağlantı tipi ve statüden
bağımsız olarak, binlerce altucu
yönetin.

Employ an agent-based approach
Güncel bir görünürlük sağlayan ve
otomatik olarak güncellenen ajan
tabanlı bir yaklaşımı edinin.
Yönetim karmaşasını azaltın ve
maliyetleri
düşürün
iş
süreçlerinizin hatasız ve verimli
bir şekle dönüşmesini sağlayın.

●●

BT fonksiyonlarının geçişliliği son yıllarda özellikle operasyon
gruplarında gündeme gelen konulardan biridir. Örneğin; güvenlik için hiç
olmadığı kadar büyük bir sorumluluk almak yönetimsel araçların
birbiriyle ilişkili bir biçimde geçişmesini gerektirmektedir. Bütünleşik ve
düzenli yetkinlikler olmaksızın; kuruma yayılmış olan yönetimsel
görevler üstesinden gelinmez ve karmaşık olma riski altındadırlar.
IBM® BigFix® Lifecycle günümüz BT yönetiminin ihtiyaç duyduğu bir
biçimde karşılaştırmalı ve güçlü bir yaklaşım sunmaktadır. Tek bir ajanla,
tek bir konsoldan yönetilebilen teknolojisi ile tüm altuçlarda gerçek zamanlı
görünürlük sağlar ve bu altuçları yönetmek için sistem yöneticilerine
avantajlı bir fonksiyon yükler. Artık, sistem yöneticileri tek bir araçla
kaynak envanteri yapabilme, ve yeni kaynaklar keşfedebilme, işletim
sistemleri yükleyebilme, yazılımları gruplara ayırabilme, otomatik cihazları
kontrol edebilme, yamaları yönetebilme ve diğer sistemsel değişiklikleri
yapabilmeye muktedirlerdir.

BigFix Lifecycle tek bir sunucudan, yüzlerce, binlerce altuç noktasını
yönetmek için “tek ve doğru” bir kaynak oluşturmaktadır. Birkaç saat
içinde kurulumu tamamlanabilirken, sektör genelinde, güncelleme
sürelerini kısaltan ve provizyon oranlarını yükselten, BT destek ve işgücü
ihtiyaçlarını azaltan ve son kullanıcı verimliliğini artıran bir çözümdür.

IBM Güvenlik

Kurum genelinde Yönetimi
Konsolide Edin ve
Basitleştirin!

●● ●

●● ●

Dağıtık mimari ortamlarında, birden fazla altuç olması ve ağın
karmaşık yapısı meseleleri gündemde olduğundan, altuçların
görünürlüğü ve control edilebilirliği azalmaktadır ve hizmet
seviyesi bu noktada önem kazanmaktadır.Yönetimsel araçların
niteliği ve çeşitliliği gitgide artarak ilerlemektedir. Buna karşılık
BT bütçeleri azalmakta ve BT çalışanları atıl kalmaktadır.BigFix
Lifecycle kurumlara tüm bu değişiklikleri karşılamaları
konusunda yardımcı olabilir. Merkezi yetkinlikleri sayesinde,
sistemlerin kurulumu, gözlemlenmesi ve güncellenmesi
konularında ve çıkan sorunların en aza indirgenmesinde şumullu
bir konfigürasyon Yönetimi sunar. Netice? Yüksek seviyede
otomasyon tam ve doğru bilgi ile örtüştüğünde, BT
departmanlarını yüksek servis seviyeleri sağlar ve kritik konulara
odaklanmak kolaylaşır.Yazılım yüklemeleri ve güncellemeleri
daha hızlı bir hal alır. 3. Bir servis sağlayıcıdan hizmet almaktan
Doğan maliyetler azalır. Hata oranları düşer. Süreçler optimize
edilir ve topyekün verimlilik artar.

●● ●

●● ●

●● ●

Microsoft Windows, UNIX, Linux ve Mac OS X I içeren tüm
platformları tek bir konsoldan yöneterek karmaşıklıklığı
azaltmayı sağlar.
Yeni bilgisayarda provizyon ve OS göçlerini hızlı ve
sorunsuz bir biçimde gerçekleştirir.
Kullanıcı kontrolünü artırırken , yardım masasına
gelen çağrıların sayısınd a, sistem yöneticisinin
onayladığı bireysel politikalar aracılığı ile azaltım
sağlar
Internet aracılarını destekleyerek, otomatik masaüstü
bağlantı işlemlerini kolaylaştırır ve problem
çözme hızını artırır.
Offline ve online politikalar aracılığı ile
altu çların gü venlik ve u yu mlu lu ğunu gü vence
altına alır

BigFix Lifecycle temel yönetim hizmetlerini kurum
genelinde basitleştirir ve konsolide edebilir.
Tüm altuçlarda, bütünleşik bir gerçek zamanlı görünürlük
sağlar. Buna, altuçlar, masa üstü, laptop, sunucu mobil
cihazlar ve satış sistemleri de dahildir.
Tek bir yönetim sunucusundan yüzlerce, binlerce altuç
noktasını ölçeklendirebilir.
Yer,bağlantı tipi ve statüden bağımsız olarak,
bağlantıyı garanti altına alan hafif ve esnek bir altyapı sağlar.

●● ●

●● ●

●● ●

Avantajlı yazılım dağılımı gibi raporlama özellikleri ile karşılaştırmalı bir
destek sağlayan tek ve bütünleşik bir kontrol noktasıdır.
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BigFix Lifecycle, gerektiğinde yeni hedef yetkinlikler eklemenizi sağlar ve herhangi bir yapılandırma veya implemantaston maliyetine de
katlanmak durumunda kalmazsınız.

Varlık Keşfi ve Envanteri
BigFix Lifecycle ile varlık keşfi artık size zorlayan bir faaliyet olmaktan çıkar.Çözüm, altyapıdaki değişim koşulları hakkında dinamik ve
durumsal bir farkındalık yaratmaktadır. Tüm ağda, dağıtık taramaları aynı anda yürütmeye olanak sağlar, böylelikle düzenli bir tarama ve
görünürlük sağlar. Böylelikle; yazıcılar, tarayıcılar, routerlar, ağ anahtarları gibi adreslenebilir cihazlardan kolayca minimal bir etki ile IP
adreslerini teşhis edebilirsiniz.

Yazılım Dağıtımı
Dağıtım problemleri ile karşı karşıya kalan yüksek latentli ve düşük bant genişliğine sahip kurumlar için, altuçlardan dolaşım aracılığı ile zayıf
görünürlüğün desteklenmesi gerekmektedir. Windows, UNIX, Linux ve Mac OS gibi platformlarda tek noktadan bütünleşşik bir kontrol için
yazılım dağıtımının yönetilmesi gerekmektedir. Çözüm ap performansını artırırken minimal etki ile ilk geçiş yüksek başarı oranlarını
getirmektedir. Microsoft Aktive Directory ile kolay entegrasyonu sayesinde rol tabanlı yükleme yüksek seviyede kontrol sağlamaktadır. İş
akışları kurulumu basitleştirmekte ve Yönetimi kolaylaştırmaktadır.
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