2012

Firma Informatyczna

ASDER
Prezentacja
Autoryzacja zdalnego
dostępu

Przemysław Kroczak
ASDER
2012-08-06

ASDER - OUTSOURCING IT
WINDOWS SERVER, VMWARE ESX, SIECI KOMPUTEROWE, VPN, ZDALNY DOSTĘP, HELPDESK, DOMENY

Szanowni Państwo,
W nowoczesnym biznesie coraz częściej pracownicy firmy wykonują prace zdalnie,
łącząc się z siecią firmową poprzez sieć Internet. Rozwiązanie jest to wygodne zarówno dla
pracownika jak i pracodawcy.
Praca zdalna pozna korzyściami stwarza pewne zagrożenia gdy nie jest odpowiednio
zabezpieczona, sesja może zostać podsłuchana lub też ktoś niepowołany może podłączyć się
do Państwa sieci firmowej.
Korzystając z naszej usługi Autoryzacji dostępu zdalnego zyskują Państwo
bezpieczeństwo i gwarancję że nikt niepowołany nie uzyska dostępu do Państwa danych.

Co zyskają Państwo wybierając serwer Autoryzacji dostępu zdalnego?
1.

Minimalizacja kosztów.

W naszej implementacji serwera autoryzacji dostępu zdalnego wykorzystaliśmy
całkowicie darmowe oprogramowanie co pozwala zminimalizować koszty zakupu. Serwer
działa jako maszyna wirtualna, nie wymaga to zakupu nowego sprzętu specjalnie pod
instalację serwera Autoryzacji dostępu zdalnego.

2.

Gwarancja Jakości.

Przy tworzeniu serwera zastosowano dystrybucję systemu linuks – DEBIAN. Debian
cieszy się opinią stabilnego systemu o wysokiej jakości i łatwego do aktualizacji. Do
autoryzacji i szyfrowania połączenia została wykorzystana aplikacja OpenSSH zapewnia ona
szyfrowane połączenie dzięki protokołowi SSH.
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3.

Łatwość zarządzania.

Razem z naszym serwerem otrzymują Państwo, zestaw narzędzi do zarządzania
serwerem poprzez przeglądarkę internetową. Jest do intuicyjna aplikacja pozwalająca w
pełni zarządzać całym serwerem. Wraz z pakietem otrzymają Państwo instrukcję obsługi
panelu administracyjnego.
Mamy pełną kontrolę nad użytkownikami mającymi dostęp zdalny do naszych
zasobów.

Dla czego powinni wybrać Państwo nasz serwer?
1.

Kompatybilność

Połączenie z serwerem można nawiązać z komputera wyposażonego w dowolny
system operacyjny. Do łączenia się z systemów operacyjnych Windows zalecanym
programem jest PuTTY, systemy typu GNU/Linux są wyposażone w pakiet OpenSSH.
W momencie instalacji serwera, przygotowujemy plik konfiguracyjny PuTTY.
2.

Pewność i Szybkość.

W momencie zakupy otrzymują Państwo w pełni działający serwer. Nasze serwery
Autoryzacji dostępu zdalnego są obecnie już wykorzystywane przez naszych klientów. Dzięki
temu otrzymają Państwo gwarancję otrzymania w pełni przetestowanego oprogramowanie.
System Debian jest pozbawiony wszelkiego rodzaju gadżetów, dzięki czemu działa
szybko i stabilnie.
Przy tworzeniu systemu dołożyliśmy wszelkich starań by zapewnić użytkownikowi bez
awaryjną pracę z naszym serwer. Od momentu wdrożenia finalnej wersji nie nastąpiła żadna
awaria.
3. Łatwość użytkowania
Do korzystania z serwera autoryzacji dostępu zdalnego nie są wymagane żadne
większe umiejętności. Wystarczy krótki zapoznanie z instrukcją nawiązywania połączenia z
serwerem po przez program PuTTY. Po nawiązaniu połączenia ze zdalnym serwerem
możemy pracować na zdalnych komputerach tak jak byśmy pracowali bezpośrednio przy
komputerze.
Ponieważ korzystamy z szyfrowanego połączenia można przesyłać wszelkiego rodzaju
dokumenty bez obawy, że dostaną się one w niepowalane ręce.
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4. Podsumowanie
Otrzymują Państwo pewne gotowe do użytku rozwiązanie. Dzięki wcześniejszemu
przygotowaniu systemu wdrożenie serwera Autoryzacji dostępu zdalnego trwa relatywnie
krótko, na miejscu u klienta są wprowadzane tylko modyfikacje pod indywidualne potrzeby
klienta tj.:
 konfiguracja sieci zgodnie z istniejącą już siecią
 zmiana nazwy serwera
 aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji
 przygotowanie pliku konfiguracyjnego PuTTY
Zalety serwera Autoryzacji dostępu zdalnego:
 szybki i stabilny system
 bezpieczne szyfrowane połączenie
 serwer wirtualny – brak konieczności zakupu sprzętu
 sprawdzone oprogramowanie przez naszych klientów
 brak ograniczeni w ilości równoczesnych podłączeń
Mamy nadzieję że powyższa prezentacja przybliżyła Państwu działanie naszego serwera
Autoryzacji dostępu zdalnego.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 793 770 526 lub na
adres e-mail: asder@asder.pl.
Z poważaniem
Zespół ASDER
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