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Paindlik universaalne teenustehaldusportaal

EELISED

Oluliste detailsete talitlusmõõdikute ligireaal- 
ajaline seire

Ühtne mugav liides laiale valikule CITIC 
Telecom CPC toodetele, sh TrueCONNECT™, 
internetiühendus, SmartCLOUD™, TrustCSI™ 
ja DataHOUSE™-teenused

Suurendab halduse tõhusust ja vähendab 
mitmesuguseid püsikulusid

Lihtsasti seadistatav ning kiiresti ja hõlpsasti 
hallatav kasutajasõbralikus veebiportaalis

Ühtne veebiliides ettevõtte IT-ressursside 
seiramiseks ja juhtimiseks sealt, kus vaja

Nüüd on kogu ettevõtte infosüsteem hallatav ühes mugavas kasutajaliideses. 
ManagedCONNECT on võimalusterohke veebiportaal, kus näete kõigi oma 
IKT-ressursside olekut ning saate hõlpsasti hallata CITIC Telecom CPC võrguteenuseid, 
pilvandmetöötlusteenuseid, infoturbeteenuseid ja andmekeskuseteenuseid.   
ManagedCONNECT pakub dünaamilist äritaristu haldamise töövoogu, kiiresti 
kasvavatele ettevõtetele vajalikku paindlikku ressursieraldust ning kiireid 
otsustusprotsesse.

IKT-partner, kellele võib loota
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Eelised – 

Ressursside nähtavus ja optimeerimine

24-7

ManagedCONNECT aitab ajakasutust optimeerida ja agiilsust maksimeerida. See annab põhjaliku ülevaate 
valitud lahenduste seadistustest ja ressursikasutusest. Linnulennuvaatest saab süveneda soovitud teenuse- 
kategooria detailidesse ning vajadusel hõlpsasti muudatusi teha.

Lihtne 
kontohaldus

Administraatoriõigustega kasutajal on lihtne mõne klõpsuga hallata kogu ettevõtte 
kõiki kasutajakontosid, sh määrata juurdepääsuõigusi ja konkreetsete parameetrite 
vaatamise ja muutmise õigusi.

Võrgundus
TrueCONNECT™'i võrgu oleku ja jõudlusnäitajatega on lihtne 
tutvuda.

Võimalik on ise luua privaatvõrgukohtade, näiteks müügi- 
esinduste ja tehaste hierarhilisi või funktsionaalseid rühmi.

Iga võrgusõlme olekuga saab tutvuda, et privaatvõrgu tõrkeid 
lokaliseerida.

Üksikasjalik teave iga võrgukoha kohta, nt teenuse tüüp CoS, 
WAN IP-aadress jne.

Ligireaalajaline liiklusraport näitab privaatvõrgu liiklust, 
QoS-kiirust ja läbilaskevõime kasutusmäära (viimane tund kuni 
viimased 12 kuud).

Infoturve
Kõigi TrustCSI™ teenuste, sh TrustCSI™ MSS, UTM, MFS ja 
MAS teave on hõlpsasti juurdepääsetav ja seadistatav keskses 
portaalis.

Turbe juhtpaneel võimaldab potentsiaalsete turvariskide kiiret 
ja hõlpsat tuvastamist ning turvalisust puudutavate mõõdiku- 
tega, nt AV-kaitse, IPS-liikluse ja kasutajate tegevusega tutvumist.

Turbeintsidentidest on lihtne veebiliideses teatada, et CITIC 
Telecom CPC infoturbeinsenerid saaksid juhtumit uurida.

Pilvandmetöötlus

Kõigi kasutuskohtade SmartCLOUD™ Compute ja 
SmartCLOUD™ DaaS rakenduste ressursikasutust on lihtne 
ja mugav seirata ühel juhtpaneelil.

Üksikasjalik arvutusressursside teave täpsusega 
virtuaalmasina tasandini välja, sh virtuaalne CPU, 
virtuaalmälu ja salvestusruum.

Haldamise, analüüsi ja plaanimise hõlbustamiseks on 
ressursikasutus mugavalt seiratav päevade, nädalate, kuude 
või aastate kaupa.

Pilvandmekeskus
Teie seadmete ja nende käitamiskeskkonna teave on 
veebiliideses hõlpsasti jälgitav, kus iganes Te parajasti ei 
viibiks.

Ressursiplaanimise hõlbustamiseks pakume IT-juhtidele 
ligireaalajalist elektritarbimise mõõtmist ning trendide 
koostamist päevade, nädalate või kuude lõikes.

Selleks, et võiksite olla kindel, et teie seadmed töötavad alati 
optimaalsetes keskkonnatingimustes, kuvame ligireaalajalist 
õhutemperatuuri ja õhuniiskuse statistikat.

Paindlikkus
ManagedCONNECT võimaldab ettevõtte 
IKT-taristu toimivust interneti vahendusel 
seirata just sealt, kust vaja ja siis, kui vaja.

Lihtne seadistada ja hallata.

Konkurentsivõime
ManagedCONNECT optimeerib ressursi- 
kasutust, vähendab halduskulusid ja tõstab 
tootlikkust, mis kõik aitab pakkuda 
klientidele paremaid teenuseid soodsama 
hinnaga.

Produktiivsus
Ettevõtte IT-halduse optimeerimisega 
vabanevad ressursid ja tööaja võib suunata 
kasulikumatesse projektidesse.

Ressursikasutusnäitajaid on võimalik mitme- 
sugustes vormingutes eksportida ja alla 
laadida.

Allalaaditav detailne igakuine turbearuanne.

24-7 seire
ManagedCONNECT konsolideerib ja 
lihtsustab ettevõtete IKT-taristu haldamist, 
näiteks raportite koostamist ja seadistuste 
muutmist.

ST
A

18
02

EN
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W: www.citictel-cpc.com
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info@citictel-cpc.com
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