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Uzak masaüstü uygulamasıTeamViewer masaüstü paylaşımı, uzaktan kumanda, çevrimiçi toplantılar ve dosya aktarımları sağlayan güvenli, ücretsiz bir kullanıcı yazılımıdır. BT yöneticileri tarafından şiddetle tavsiye edilen kapsamlı ve güvenli bir BILGISAYAR erişim uygulamasıdır. Yazılım, çalışanların bilgisayarları aracılığıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlar. Sanal
işbirliğiTeamViewer özellikleri, birden çok kişinin bilgisayarlarında birlikte çalışabilmesi için genişletilebilen bir uzaktan erişim çözümü sunar. Yazılım fiziksel olarak hiçbir yerde toplama yanlı olmayan ekip üyeleri arasında beyin fırtınası oturumları ve toplantılar için sanal bir alternatif sağlar. Yazılım etkileyici çok platformlu özelliklere, gelişmiş bir güvenlik modeline sahiptir ve çok
çeşitli uzaktan erişim özellikleri sunar. TeamViewer'ı hem ana bilgisayar hem de konuk sistemlerine yüklemek için küçük bir 23MB uygulama yüklemeniz gerekir. Ayrıca herhangi bir yükleme gerektirmeden web denetimi ile programı çalıştırabilirsiniz. Uzaktan yazdırma için bir TeamViewer yazıcı sürücüsü eklemeniz istenir. Kullanıcılar ayrıca ek güvenlik için TeamViewer VPN
ekleyebilir. Kullanabileceğiniz başka bir seçenek, arabirimi Microsoft Outlook ile tümleştirmektir. Programı ayarlamak için bir hesap açmanız gerekir. İşlem nispeten basittir ve çok zaman gerektirmez. Uygulama her iki tarafa da yüklendikten sonra, uzak bir bilgisayara ve kapsamlı bir program işlevi kümesine bağlanabilir ve erişebilirsiniz. TeamViewer arabirimi büyük ölçüde uzak bir
Microsoft masaüstünü taklit eder. Temiz ve gezinmesi kolay. Herhangi bir eyleme kolay erişim sağlayan merkezi bir kontrol çubuğu sağlar. Küçük bir görev çubuğu penceresi görürsünüz ve kullanıcılar tüm araçlara erişebilir. Bilgisayarı kimin denetlediğinizi de görebilirsiniz. Hesaptaki tüm etkinlikler uygulamanın web portalı üzerinden giriş için kaydedilir. Tüm kayıtlı uç noktalar
burada saklanır. Web portalı da sol menüler ve sağda bilgi panelleri ile, basit bir tasarıma sahiptir. TeamViewer ne için kullanılır? Uzaktan erişim araçları gelince, bu program özellikleri geniş bir yelpazede sunuyor. Notlar, VoIP veya telefon sohbetini kullanarak, ekranı göstererek ve diğerlerini oturuma davet ederek başkalarıyla kolayca çalışabilirsiniz. Uygulama ses ve video
kaydedebilir. Hatta iletişim ortağınızla sesli arama bile başlatabilirsiniz. Uzaktan komut dosyalarına erişmek, ekran görüntüleri yakalamak ve 2 GB'a kadar dosya aktarmak için TeamViewer'ı da kullanabilirsiniz. Ekstra koruma için, güvenli bağlantılar için VPN olarak kullanabilirsiniz. Outlook'u tümleştirmeye eklediyseniz, randevular ve web seminerleri zamanlayabilirsiniz. Kullanıcılar
ayrıca telefon, VOIP ve görüntülü aramalar yapabilir ve kolay sunumlar oluşturabilir Bu sanal masaüstü, fiziksel olarak gezinmek yerine kendi sisteminizden bir bilgisayar yapmanızı sağlar. Bu. Bağlantı aracının önemli bir yönü, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirecek bir sistem tasarlayamanızdır. Sistem, Windows, Linux, Mac, Chrome OS, Android, Windows
Mobile, iOS ve Blackberry cihazlarında çapraz platform erişimini destekler. TeamViewer, her monitörü bir süper masaüstü olarak ayrı ayrı görebileceğiniz en üst düzey çoklu monitör destek sistemine sahiptir; bu, oturumlar arasında gezinmeyi kolaylaştırır. İşyeri için, kontrol etmek için gereken tüm bilgisayarlara açık birçok bilgisayara giriş yapabilirsiniz göz önüne alındığında,
uygundur. Yazılım karmaşık ve kapsamlı bir güvenlik modeline sahiptir. Tüm trafik 256 bit AES ve https/SSL şifreleme kullanır, bu da internet veya LAN üzerinden şifrelenmemiş verileri herkesin yakalaması zor demektir. Ayrıca, oturumlar ve üst lisans merkezi sunucuları arasında değiştirilen 2048 bit RSA özel/ortak anahtarı da vardır. TeamViewer da iki faktörlü kimlik doğrulaması
vardır. Güvenilir Aygıtları seçebilir ve engelleme çözümleri için güvenlik ekleyebilirsiniz. Olağandışı herhangi bir etkinlik, parolanın yalnızca hesap sahibine e-posta göndererek sıfırlanmasına neden olur. Yazılım planları ve TeamViewer tarafından sunulan Gelişmiş Araçların maliyetleri ücretsiz olarak kullanılamaz. Aralarından seçim yapabileceğiniz üç farklı plan vardır. Yıllık olarak
ortaya koyduğunuz planlar aylık ücrete bağlıdır. Mobil özellikler eklemeniz gerekiyorsa, yıllık olarak ücretlendirilen ek bir paket satın almanız gerekir. TeamViewer'ın ücretsiz Kişisel Planı en az uzaktan erişim özelliğiyle tasarlanmıştır. Arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmanızı sağlayan özelliklere erişebilirsiniz, ancak dosya paylaşımı ve diğer araçlar sınırlıdır. Tek bir paralel
oturumla kullanıcı ve sınırsız bilgisayar arasında erişim elabilirsiniz. Multi-User hesabı premium lisans sunar ve birden fazla lisanslı kullanıcıya benzer erişim sağlar. Takımın planı biraz pahalı, ama bir şirket lisansı vardır. Bu lisans diğerlerine benzer, ancak üç eşzamanlı oturumları ve daha uzak özelliklere izin verir. En fazla üç eşzamanlı seans sayısı oldukça düşüktür ve
ölçeklendirmesi gerekenlerin ihtiyaçlarını karşılamaz. BT yöneticilerinin aynı anda birçok oturuma erişmesi gerekiyorsa, yükseltme için ödeme yapmalılar. TeamViewer için ücretsiz bir alternatif arayan herkes AnyDesk, Chrome Remote Desktop veya LogMeIn kontrol etmelisiniz. Bu programların çoğu güçlü değildir, ama çok daha ucuz. Uzaktan kumandadaki StandardTeamViewer,
birkaç dezavantajıne bakılmaksızın en iyi uzaktan erişim çözümlerinden bazılarını sunar. İşlevsellik ve performans açısından, araç cihazlar da ve platformlarda çalışmayı kolaylaştırır. İşçileri bir araya getirmek için tasarlandı. bunu yapabilir. Uzak bilgisayarlara bağlanın ve çevrimiçi işbirliği yapın. Yüksek fiyat etiketi rağmen, bu program küresel uzaktan iletişim çözümleri bir lider
olmaya devam etmektedir. Programı test etme Kişisel kullanım için ücretsiz bir TeamViewer planına abone olabilirsiniz. En son sürüm gelişmiş iletişim, güvenlik ve dosya aktarım özellikleri sunar. Her yıl bir güncelleme yayınldır. Diğer tüm TeamViewer oyunlarını indirin, önünüzde böyle bir bilgisayara erişmenizi ve çalışmanızı sağlayan bir uzaktan erişim uygulamasıdır. Yapmanız
gereken ilk şey, TeamViewer'ı kullandığınız bilgisayar ve erişmek istediğiniz bilgisayar gibi her iki bilgisayara da yüklemektir. Daha sonra başka bir bilgisayarı uzaktan denetleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı kendi bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz, çünkü bir arkadaşınıza yardım etmek istiyorsanız bu özellikle serin. Bu, ofisteyseniz ve indirilen dosyaları evde yönetmek istiyorsanız
idealdir. Bilgisayarınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilir, bir hesap oluşturabilir ve bilgisayarınıza kimlere erişmek istediğinize karar verebilirsiniz. Uzaktan erişimin zor olduğunu düşünüyorsanız TeamViewer'ı kullanmalısınız. Kullanımı oldukça kolaydır, baş ağrısı ve açıklamaları anlamak zor kaydeder. Kullanmak, zevk tamamen ücretsiz olduğunu unutmayın. TeamViewer 15, Internet
üzerinden bir bilgisayardan diğerine uzak bir masaüstü bağlantısı oluşturmanız gerekebilecek profesyonel bir uzaktan bağlantı programıdır. Bu şekilde herhangi bir şeyle uzaktan yardım alabilir veya işlemleri gerçekleştirmek için kendi bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz. Basit TeamViewer arabirimi bağlanmayı ve desteklemeyi kolaylaştırır. İş yerinde evden bilgisayarınıza bağlanarak
istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Nasıl bağlanır; Bilgisayarınıza erişim sağlamak istediğiniz kişiye her yeni oturumu değiştirdiği kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı vermeniz yeterlidir. Sürüm 14'ten sonra TeamViewer 15'e eklenen yenilikler aşağıda listelenmiştir. teamviewer 15 özellikleri nelerdir? (Yeni) Tüm cihazlarda Genişletilmiş Performans Tanımı Cihazın Aktif Bilgi
Senaryosu ile basit bir tıklama (kullanıcı tanımlı) TeamViewer Pilot (artırılmış gerçeklik ile) Bir müşteri temsilcisine anında erişim (Yenİ) Geliştirilmiş sunucu altyapısının standart performans bağlantı kalitesi En İyi Performans için optimize edilmiştir; Düşük Bant Genişliği macOS Mojave (Yenİ) Kullanılabilirlik için Etkili Performans Koyu renk modu paylaşımı Yeni arayüz işletim
sistemi; (Yenİ) Windows, Mac ve Linux Etkili Kontrol Cihazlar Yönetimi Almanya Standart Güvenlik (Yenİ) Bilgisayar Ve İletişim Bağlantısı (Yenİ) Mobil Platformlara Bağlantı (Yenİ) TeamViewer Host (Yenİ) Servis Kuyruğu (Yenİ) Uzaktan Yazdırma (Yenİ) Genel Ekran Desteği (Yenİ) Kayıt tüm Uzak Oturumları (Yenİ) Uzaktan Bağlantı (Yenİ) Uzaktan Bağlantı (Yenİ) Uzaktan
Bağlantı Kayıtlı Kullanıcılarla Çevrimiçi Anında İletiler ve Gruplar Teamviewer 15 ile yaptığınız bağlantıları ve aramaları kaydetme Uzak bir bilgisayarda ses ve video görme ve duyma olanağı Windows, Linux, iPad, iPhone, Mac ve Android gibi tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir. Uzak bilgisayarlara ve sunuculara erişim, ekip çalışması, sunu. Metin üzerine tıklayarak
masaüstünüze bağlanmak için başka bir uygulama olan ammy admin'i görüntüleyebilirsiniz. Sistem: Windows All Mobile: Android Publisher: TeamViewer GmbH Lisansı: Ücretsiz sürüm: 15.10.5 (23.09.2020) Boyut: 26.8 MB Teamviewer 15 İndir Mobil sürümü yüklemek için buraya tıklayın. Karşılıklı görüşmelerin ve derslerin videosu için, dijital sanal sınıf programı olan
yakınlaştırma toplantılarına bakın. Editörün Değerlendirmesi (puan) Toplam: 2 Ortalama: 5 5
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