
GoMyid Uzak Masaüstü Yazılımı

BT Uzmanları için teknik destek ve güvenli bağlantı çözümüdür.

Bilgisayarın nerede olduğu fark etmeksizin uzaktan bağlantı yapılabilir.
Personel hızlı destek talebi oluşturabilir.
Bilgisayarlarda güvenlik çözümleri sunar.

Envanter takibi ve yönetimi sağlar.



Uzak Bağlantı Modülü
● Bilgisayarlara uzak bağlantı yaparken bağlantının güvenli ve hızlı olması önemlidir.
● GoMyid, bağlantı güvenliğini RSA 2048 bit lik çift taraflı kriptolu bir şekilde anahtar doğrulaması 

yapar ve ardından AES 256 bit ile endüstri standartlarında veri trafiğini başlatır.
● Böylelikle yapılan bağlantılar üçüncü taraflar tarafından izlenemez kaydedilemez.
● GoMyid Cloud olarak çalıştığı gibi On-Premise olarakta çalışabilmektedir.



Uzak Bağlantı Ekran Görüntüsü



GoMyid Yönetim Paneli
● Bağlantı yapılacak bilgisayar sisteme kaydedilebilir. Bu sayede id-şifre istenmeden bağlantı 

yapılabilir.
● Sisteme kaydedilen bilgisayar yönetim paneli sayesinde görüntülenebilir.
● Kişisel logo program arayüzüne eklenebilir.
● Sistem üzerindeki bilgisayar isimleri kişiselleştirilebilir.
● Gruplandırma sistemi ile bilgisayarlar gruplandırılabilir ve gruplara belirli teknisyen ataması 

yapılabilir.
● Sistemdeki bilgisayarlar için kurallar tanımlanabilir. Bunlar uygulama ekranını göremesin, şifresini 

göremesin, uzak bağlantıyı kapatamasın gibi kurallar ile bilgisayarların uzak masaüstü uygulaması 
ile ilgili yetkileri yönetilebilir.



Destek Talebi Yönetimi
● Sisteme kayıtlı kullanıcılar teknisyene destek talebi gönderebilir.
● Destek talepleri yönetici tarafından oluşturulan kategoriler ile gönderilir. Bu kategorilere belirli 

teknisyen ataması yapılabilmektedir.
● Gelen destek talepleri teknisyene  otomatik mail ya da sms olarak da gönderilir.
● Talep üzerinden gönderen kullanıcı ile yazışma yapılabilir.
● Talebi gönderen kullanıcı teknisyeni puan alabilir.



Bağlantı Kayıtları
● Teknisyen tarafından yapılan bağlantılar kayıt altına alınır.
● Bağlantı kayıtları, ekran açıldı, kapatıldı, dosya transferi yapıldı gibi detayları ile görüntülenir.
● En çok destek alan kullanıcılar, en çok destek gelen kategori, en çok destek veren teknisyen gibi 

destek talepleri için de bağlantı kayıtlarına erişilebilir.



Güvenlik
Hızlı güvenlik çözümü ile anında yasaklamalar yapılan özellikler

● Çalışma zamanı tanımları
● Web site yasaklama
● Uygulama yasaklama
● USB yasaklama

Kısıtlama özellikleri belirli grup ve kullanıcılar için yapılabilir.
Yapılan yasaklamalar belirli çalışma saatleri için ayarlanabilir.



Envanter Yönetimi
● Bilgisayarda bulunan donanımların, versiyonların, yapılan güncellemelerin ve yazılımların bilgilerini 

otomatik olarak alır ve sonrasında takibi yapılabilir.
● Cihaz ekleme seçeneğiyle de sisteme eklenmek istenen teknolojik cihazlar (utm, telefon, printer vs.) 

kaydedilebilir.
● Sisteme kaydedilen kullanıcılar ile eklenen cihazlar ve bilgisayarların eşleştirmesi istek ayarı ile 

hızlıca kurulabilir . Bu sayede kullanıcılarda bulunan tüm cihazların takibi ve envanter kayıtları 
kontrol altına alınmış olur.





Referanslar


