UZAKTAN YÖNETİM VE BAKIM

MAKALE

IP HABERLEŞME ÜRÜNLERİNDE (TELEFON SANTRALLARI, TÜMLEŞİK İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ VE ENTEGRE
SİSTEMLERİ) BİREYSEL VE KURUMSAL MÜŞTERİLERE, WEB TABANLI UYGULAMALAR İLE SİSTEM YÖNETİM
VE BAKIM GİDERLERİNİ AZALTMA İMKANI SAĞLANIYOR. AYNI ZAMANDA, OLASI AKSAKLIKLARIN ETKİSİ
SON KULLANICIYA ULAŞMADAN, YETKİLİLER HABERDAR EDİLEREK, UZAKTAN BAKIM İLE İLETİŞİMDE
HERHANGİ BİR AKSAKLIK HİSSEDİLMEDEN ÇÖZÜM YARATILABİLİYOR.
Uzaktan yönetim ve bakım ile aşağıdaki
uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür:
• Sistemlerin uzaktan programlanabilmesi
• Sistemlerin uzaktan otomatik olarak
update server (güncelleme sunucusu)
üzerinden güncellenmesi
• Sistem loglarının alınabilmesi
• Sistem üzerinde yaşanabilecek herhangi
bir
aksaklığın,
son
kullanıcıya
ulaşmadan önce yetkilileri iletişim
araçlarıyla uyararak, hızlı ve etkili
müdahalesine imkan sağlanabilmesi
• Sisteme uzaktan bakım yapılabilmesi
Uzaktan Yönetim ve Bakım Nereye
Gidiyor?
Telefon Santralı ve Haberleşme
sistemlerinde, güvenliği daha da ileriye
götürmek için sürekli geliştirmeler
yapılmaktadır. IP iletişim sistemlerinin,
BT altyapısında yer alması, ilk olarak
aklımıza güvenliğin nasıl sağlanacağı

sorusunu getirmektedir. Karel, IP
sistemlerinin
güvenliğinde
önemli
uygulamalar geliştirdi.
Sistemlere
dışarıdan
ulaşılma
durumunda bile kötü niyetli uygulamalara
imkan vermeyen Karel Bulut Çözümü
uygulaması
olan
FReN
(Fraud
Engelleme)
uygulaması,
sistemlere
gömülü firewall uygulamaları, kötü niyetli
girişimler sırasında iletişim araçları ile
yetkililere
otomatik
bilgilendirme
yapılması gibi uygulamalar, güvenliği ön
plana çıkaran özelliklerden sadece birkaç
tanesidir.
Karel, sistemlere uzaktan bakım için
gerekli olan erişim seçeneklerinde de
güvenliği öne çıkarmaktadır. 3G/4G
teknolojileri ile Karel sistemlerine
uzaktan erişim sağlanabilmekte, erişim
için kurumsal BT altyapısından izole
edilebilmektedir.
Böylelikle,
iletişim

sistemleri için ayrı uzmanlıkta ekip
maliyetinin
önüne
geçilip,
BT
uzmanlarının
kontrolüne
imkan
sağlanarak verim arttırılmaktadır.
Uzaktan yönetim ve bakım hizmeti ile
sistem logları alınarak, loglar analiz
edilip, sistemde tanımlı arızaların
meydana gelmesine izin vermeden
müdahale edilmektedir. Böylelikle;
bakım maliyetleri ve risk azalmakta,
sistem sürekliliği arttırılmaktadır.
Klasik haberleşme sistemlerinde,
yerinde
müdahaleler
uzman/gün
şeklinde ücretlendirilirken, uzaktan
müdahalelerde uzman/saat şeklinde
ücretlendirilmektedir. Sadece bu fark
bile, maliyet hesaplarında %70-%85’lik
iyileşme
sağlamaktadır.
Yerinde
müdahale hesaplamasına, ulaşım ve
konaklama giderleri de dahil edilirse bu
iyileşme oranı daha da artmaktadır
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