برنــا چیست؟
برنا نرم افزاری پیشرفته برای مدیردررد
گزارش گیری از اکتیو داردرکدتدوری ا د
که مزر
احی IT

ها امکدانداز زردادی را بدرای
ازمان فراهم می ازد.


ارتقاء امنی



کاهش بار کاری کارشنا ان احی



افزارش رانیمان احی فنا ری اطالعاز

شبکه منابع ازمان



آ ان ازی امور میررر



امکان اتوما یون امور ر زانه میررر

رژگیهای برنا

داناپرداز



بیش از  04عنوان گزارش متنوع از اکتیو داررکتوری



امکان بازنشانی خودکار رمز عبور تو ط خود کاربران



میررر



تفورض اختیار آ ان کنترل شیه امور ر زانه میررر

گر هی کاربران شبکه
AD



ثب



ارمپورز اکسپورز آ



امکان تعررف فرآرنی گردش کار برای انجام تغییراز در AD

نگه داری

IT

وابق همه تغییراز AD
ان اطالعاز AD



کامال تح



مشاهیه داشبورد زنیه ضعی



آ ان ازی فرآرنی تغییر رمز عبور کاربران

ب ،در نتیجه د تر ی آ ان به  ADاز هر مکان
دامین ها

www.danapardaz.net

اکتیو داررکتوری
کاربران

تفورض اختیار آ ان امور میرررتی


کنترل دقیق مجوز کارشنا ان با توجه به ظارف محول شیه



امکان ارائه د تر ی ارجاد کاربر جیری به احی منابع انسانی ازمان



عیم نیاز به دانش مهارز میررر



امکان تاریی تغییراز قبل از اعمال در  ADتو ط میرر  ITرا راهبر شبکه



محی د ازی طح د تر ی بر ا اس دامین ها OUها



ثب

 ADبرای کارشنا ان

وابق همه تغییراز صورز گرفته

گزارش های برنـا اطالعات ارزشمندی از وضعیت کاربران و کامپیوتر های  ADدر اختیار شما قرار می دهد.

گزارشگیری آ ان

حرفهای از AD


گزارش گیری از چنی دامین به صورز متمرکز



فیلتر کردن گزارش ها بر ا اس احیهای ازمانی



کنترل طح د تر ی کارشنا ان ITبه گزارش ها



ا



میررر



حذف اضافه کردن مشخصه های دلدخدواه

تخراج گزارش ها در قالب فارل Excel

کاربران کامپیوتر ها از طررق گزارش ها
)(Attributes

در هر گزارش

دامین

آ ان ازی میررر


میررر



تغییر رمز عبور کاربران به صورز گر هی



ارجاد کاربر به صورز گر هی از طررق ارمپورز فارل متنی

چنی دامین به صورز متمرکز



میررر



حذف ،غیر فعال ازی رفع ضعی

کاربران از طررق گزارش ها
مسی د کاربران



تعیین کامپیوترها



انتقال کاربران بین احی های ازمانی



ثب

اعاز مجاز الگین

کلیه وابق تغییراز در دامین
www.danapardaz.net

داناپرداز

تعررف فرارنی درخوا


تغییراز
کننیه ،تاریی کننیه اجرا کننیه تغییراز

تعررف نقش های درخوا
تغییراز AD



ثب



تعامل آ ان امور میررر



آگاهی بالدرنگ از درخوا

درخوا

تاریی آنها قبل از اجرا

کاربران با احی منابع انسانی
ها

داشبورد برنـا تصویری واضح از وضعیت  ADدر اختیار شما قرار می دهد.

داشبورد متمرکز
داشبورد برنا امکان مشاهیهی اطالعاز چنیرن دامین را به طور همزمان به شما میدهی.
اطالعاتی نظیر:

الگوهای اخ



تعیاد کل کاربران



تعیاد کاربران بر ا اس ضعی



تعیاد احی های ازمانی گر ه ها



تعیاد کاربران بر ا اس زمان ارجاد اکان



آخررن تغییراز صورز گرفته در دامین



نمارش نکاز قابل توجه در دامین

کاربر کامپیوتر



امکان تعیین فیلیهای قابل مقیاردهی در هنگام اخ



امکان تنظیم مقادرر پیشفرض برای فیلیها



امکان اجباری کردن برخی فیلیها در هنگام اخ



امکان ارجاد فیلیهای جیری که در اکتیو دارکتوری نیستنی

کاربر را کامپیوتر

اکان
ذخدیدره دازی

آنها در فیلیهای بال ا تفاده


داناپرداز

امکان تعیین مجوز د تر ی به الگوها بر ا اس دامین OU

www.danapardaz.net

آنها

اتوما یون فرارنیها


امکان تعررف فرارنیهای خودکار



امکان تعررف فرارنیهای که به صورز د رهای تکرار میشونی



امکان اخ

فرارنیهای خودکار ماننی ،غیرفعال ازی کاربرانی که در ماه گذشته فدعدالدید

نیاشتهانی تعیین اجرای در ابتیای هر ماه


امکان غیرفعال ازی موق



آ ودگی خاطر محول ازی امور تکراری خستهکننیه

رک اتوما یون را تعیین تارییکننیه برای اجرای آن
ق گیر به برنا

امکان بازنشانی خودکار رمز عبور ،میزان درخواستها به واحد  ITرا به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

بازنشانی خودکار رمزعبور
احی IT



امکان تغییر پسورد کاربران بی ن نیاز به دخال



امکان بازنشانی رمز عبور به کمک یستم پیام کوتاه



امکان بازنشانی رمز عبدور بده کدمدک پدورتدال تدحد

ب

کاربران


امکان تنظیم دادههای الزم به منظور احراز هور

کاربر در

هنگام بازنشانی رمز عبور


کاهش چشمگیر درخوا

های ر دی به احی IT

ارتقاء امنیت AD


امکان ردرابی همه تغییراز صورز گرفته در AD



جلوگیری از اشتباهاز کارشنا ان در انجام تغییراز



محی د ازی کنترل دقیق د تر ی ها



تمیز کردن  ADاز آبجک

های بال ا تفاده



تعیین مجوز برای آبجک

های حساس



عیم نیاز به د تر ی افراد به ابزار های  ADدر یستم عامل

www.danapardaz.net

داناپرداز

