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برنامج HOBLink JWT

برنامج HOBLink Terminal Edition

برنامج  HOBLink JWTعبارة عن برنامج عميل  RDPمعتمد عىل الجافا يتيح إمكانية الوصول
س� فر  .R D Pوهو يتيح و ظا ئف طبا عة ها ئلة و با ال ت
ش� ا ك مع برنا مج
إ ىل ي
 HOB EasyPrintتُتاح إمكانية االتصال بأية طابعة .ويقدم برنامج  HOBLink JWTخصائص
المحل مع
دعم البطاقة الذكية وتنبيه شبكة  LANوموازنة التحميل وتخطيط التشغيل
ي
الف�وسات (اختياري) ش
ون� التطبيق ودعم أجهزة العرض المتعددة.
استقصاء ي

برنامج HOBLink iWT
س�فر
يتيح برنامج  HOBLink iWTإمكانية وصول  RDPالمريح من جهاز  Apple iPadإىل ي
ويندوز وأنظمة  VDIوأجهزة كمبيوتر سطح المكتب وأنظمة س�ف رات  RDPأ
الخرى .وللعمل
ي
ولتوف� أقىص
بفعالية يُ تاح للمستخدم لوحة أزرار ويندوز كاملة عىل جهاز .Apple iPad
ي
مستوى من ا أل ما ن يُ نصح با ستخد ا م هذ ا ا بل� نا مج با ال ت
ش� ا ك مع برنا مج
.HOB RD VPN

برنامج HOB RD Selector
يسمح برنامج  HOB RD Selectorباالستخدام الفعال لخدمات سطح المكتب
البعيد بمايكروسوفت ويندوز من خالل موازنة التحميل ( HOB WTSبراءة ت
اخ�اع رقم
 .)US 6950849 B1وتتمثل الوظائف أ
الخرى ف ي� ش
والنشاء الرسيع
الن� المريح للتطبيق إ
لجلسات العمل المنفصلة.

برنا مج  H O B L i n k Te r m i n a l E d i t i o nهو محا يك طر ف ي� أل نظمة المؤسسات
(،3270 ،5250  VT52ت
ح� ،VT525  SSHو  .)X.11وهو يتيح مصادقة تسجيل دخول مفردة
بواسطة طرق المصادقة  Kerberosو  RACF-PassTicketلوحدة  IBM S/390ونظام .z

برنامج HOBLink J-Term

ف
طر� معتمد عىل الجافا أل نظمة المؤسسات
محاك
برنامج  HOBLink J-Termهو
ي
ي
(،3270 ،5250  VT52ت
ح� ،VT525 ،X.11 ،SSH ،HP700 ،97801  )9750وبرنامج عميل .RDP
وس�فر يونكس
ويتيح برنامج  HOBLink J-Termمصادقة تسجيل دخول مفردة لنظام  IBM iي
بواسطة طريقة المصادقة  Kerberosولنظام  IBM zبواسطة طرق المصادقة  Kerberosو
 .RACF-PassTicketوللربط ي ن
ب� حلول البوابات القائمة يتم دعم تقنية  ،JavaBeansمثال
ف
ضا� للحجب.
المكون إال ي

برنامج HOBCOM

كس�فر ف ي� بنية تصميمية حديثة
يقوم برنامج  HOBCOMبدمج وحدة  IBM S/390ونظام  zي
ع� بروتوكول
مكونة من جهاز
عميل/س�فر .وهو يمثل الحل المتكامل للوصول إىل المضيف ب
ي
 T C P / I Pو يتيح خصا ئص ا إل د ا ر ة ا لمر يحة لشبكا ت ا لطا بعا ت
(،SNA ،LPR/LPD ،IP ،IPP/1.1  ،)CUPSمدير جلسات العمل ،بروتوكول  LDAPودعم تسجيل
الدخول المفرد من خالل طرق المصادقة  Kerberosو .RACF-PassTicket

حس نة لسطح المكتب البعيد HOB
الخدمات ُ
الم َّ
()HOB RD ES
ين
لتحس� استخدام خدمات سطح المكتب
خدمات  HOB RD ESعبارة عن إضاف ات وظيفية
ن
البعيد بمايكروسوفت ويندوز .وهي تتيح موازنة التحميل بشكل موسع ،والربط يب� وسائط
البيانات المحلية (القرص الصلب  ،HDDبطاقة الذاكرة  ،SSDذاكرة الفالش  )USBواالستقصاء
الرسيع للف� وسات .وتشمل الوظائف أ
الخرى إمكانيات التهيئة الهائلة للطابعات
ي
والماسحات الضوئية وكذلك ش
ن� التطبيقات.

برنامج HOB MacGate
يتيح برنامج  HOB MacGateإمكانية الوصول إىل نظام ماك مع برنامج عميل  .RDPوهو يوفر
الدعم الكامل لواجهة استخدام الماك والطباعة المحلية بجهاز عميل  RDPوالتحكم ف ي�
ين
المستخدم� .ويمكن إخفاء البيان الظاهر عىل نظام الماك المستهدف أثناء جلسة
وصول
أ
ال�نامج
( RDPنمط الستارة).
ولتوف� أقىص مستوى من المان يُ نصح باستخدام هذا ب
ي
ت
باالش�اك مع برنامج .HOB RD VPN

برنامج HOB X11Gate
يتيح برنامج  HOB X11Gateإمكانية الوصول إىل حاسوب يونكس/لينكس مع برنامج عميل
بال تن�نت .ويدعم
 .RDPالتطبيقات المعتمدة عىل نظام  Xستكون قادرة عىل االتصال إ
برنامج  HOB X11Gateتطبيقات  .OpenGLولتوف� أقىص مستوى من أ
ال مان يُ نصح
ي
ت
باالش�اك مع برنامج .HOB RD VPN
ال�نامج
باستخدام هذا ب

و ِّف ر الحماية لمعارف ومعلومات ش�كتك

يتشكل عالم أ
العمال الحديث ف� إطار من المرونة ت ز
الم�ايدة .إذ يقوم الموظفون م رارا
ي
ف
وتكرارا بالوصول من منازلهم أو أثناء تواجدهم ي� الطريق إىل البيانات المحفوظة
ب�كتهم وذلك باستخدام أ
بشكل مركزي ش
الجهزة الجوالة (خاصية الوصول عن بُ عد).
ف
الكث� من هذه البيانات يحتوي عىل معلومات حساسة يجب أال
ويكمن الخطر ي� أن :ي
تصل إىل أط راف خاطئة .وهذا بدوره يجعل المعلومات المتعلقة برسقات البيانات ف ي�
الهمية .أ
غاية أ
والهم من ذلك هو حماية معارف ومعلومات ش
ال�كة واستخدام حل

برمجيات للوصول عن بُ عد ي ز
يتم� بمستوى أمان عال عند نقل البيانات وإدارة آمنة
ومركزية لحقوق الوصول.
آ
آ
برامج  HOBتقدم لك الحل المن لبياناتك :برامج  HOBللوصول المن عن بُ عد .
ذك أو كمبيوتر لوحي للوصول إىل
وسواء كنت تريد استخدام كمبيوتر ثابت أو هاتف ي
ال�كة المخزنة بشكل مركزي :فمع برامج الوصول آ
مصادر ش
المن عن بُ عد متعددة
ن
الس�فر المستهدف
المزايا من  HOBسيكون بإمكانك الربط يب� أجهزتك ونظام ي
بأقىص مستوى أمان وأعىل كفاءة أداء.

حلول أ
المان
برنامج HOB RD VPN

برنامج  HOB RD VPNعبارة عن حل شامل ومرن للوصول آ
المن عن بُ عد ش
لل�كات أيا كان
حجمها .وهو يشتمل عىل وظائف رئيسية مثل تكوين أنظمة المجموعات وم راجعة التوافق
الط راف وكذلك مفهوم أ
وإمكانية التشغيل متعدد أ
الدوار والحقوق.
برنامج  HOB RD VPNمعتمد من المكتب االتحادي ألمان تكنولوجيا المعلومات ()BSI

للمعاي� العامة  EAL 4+(.)DSZ-CC-0832-2014BSI-
وفقا
ي

تشف�  SSLالمعتمد وطرق المصادقة المتنوعة بل�نامج  HOB RD VPNيضمنان االتصال
ي
آ
المن لمكونات  HOB RD VPNالتالية:
› ›برنامج  – HOB PPP Tunnelالوصول إىل الشبكة بشفافية تامة (ب راءة ت
اخ�اع رقم
،US 8910272B2 )EP2111020A1
س�فر
› ›بوابة ي
ع� بروتوكول  HTPPSإىل ي
س�فر الويب  – HOB RD VPNالوصول ب
إال تن�انت
› ›برنامج  – HOBLink JWTبرنامج عميل معتمد عىل الجافا للوصول إىل أنظمة
الس�فر  ،RDPمثال الخدمات الطرفية للويندوز
ي
› ›برنامج  – HOBLink WebTerm RDPبرنامج عميل  HTML5للوصول إىل أنظمة
الس�فر  ،RDPمثال الخدمات الطرفية للويندوز
ي
› ›برنامج  – HOBLink WebTerm 3270برنامج عميل  HTML5للوصول إىل وحدة
 IBM 3270و  S/390ونظام z
› ›برنامج  – HOBLink WebTerm 5250برنامج عميل  HTML5للوصول إىل وحدة
،IBM 5250  AS/400ونظام i
› ›برنامج  HOB RD VPNللوصول لسطح المكتب حسب الطلب – الوصول إىل
الشخص
سطح مكتب الويندوز
ي
› ›برنامج  – HOBLink J-Termبرنامج عميل معتمد عىل الجافا للوصول إىل أنظمة
المؤسسات (،3270 ،5250  VT52ت
ح� ،VT525 ،X11 ،HP700 ،97801 )9750
› ›برنامج  – HOB VDI Businessالوصول إىل حواسيب الويندوز ت
االف�اضية
س�فر  VNCمع برنامج HOBLink JWT
› ›برنامج  – HOB VNC-Bridgeالوصول إىل ي
(برنامج عميل )RDP
أ
ن
› ›برنامج  – HOBLink DASHتبادل البيانات والمزامنة يب� الجهزة العميلة
والس�ف رات ذاتية إالدارة
ي
› ›برنامج  HOB RD VPNللوصول إىل ملفات الويب – تبادل الملفات المعتمد عىل
المتصفح ن أ
وس�ف رات ملفات الويندوز
ب� الجهزة العميلة ي
ي
ع� بروتوكول / VoIP SIPللعديد
› ›هاتف  – HOBPhoneخدمة االتصاالت المشفرة ب
من منصات التشغيل
› ›دعم ت
ساي�يكس – الوصول إىل حلول ت
ساي�كس للتطبيقات  XenAppأو لسطح
المكتب XenDesktop

س�فر االتصاالت آ
المنة HOB
ي
()HOB SCS
س�فر  HOB SCSعبارة عن منصة نظام تشغيل معززة بل�نامج  HOB RD VPN( )SSLوبوابة
ي
ت ض
ا� عىل جميع أنظمة
 HOBLink VPN( )IPsecوأنظمة جدران الحماية .وهو يعمل بشكل اف� ي
مراقبة أ
الجهزة ت
االف�اضية  Hypervisorالمتداولة أو المعدن النقي ،ش
مبا� ًة عىل المكونات
الصلبة.

بوابة HOBLink VPN

بوابة  HOBLink VPNهي بوابة  IPsec VPNالمركزية للوصول آ
المن إىل شبكة ش�كتك من
الجهزة العميلة أ
سطح مكتب أ
والجهزة الجوالة أو لالتصاالت من موقع إىل موقع .وهي تتيح
التشف� القوي والمصادقة وإدارة الشهادات وتقنية .PKI
إمكانيات
ي

برنامج HOBLink VPN Anywhere Client
برنامج  HOBLink VPN Anywhere Clientهو برنامج عميل  IPsec VPNللويندوز يتيح إمكانية
الوصول إىل بوابات  VPNالخاصة بالجهات الصانعة الرائدة .وتلك التقنية الحاصلة عىل
براءة ت
غ�
اخ�اع تجعل التنصيب عىل الجهاز العميل أو حقوق مسؤول النظام أمورا ي
ض�ورية (ب راءة ت
اخ�اع رقم ،US 8910272B2 .)EP2111020A1

برنامج  HOBLinkأ
للجهزة الجوالة

لل�كات خاص أ
برنامج  HOBLinkأ
للجهزة الجوالة هو حل ش
بالجهزة الجوالة (العاملة بنظام
س�فر مايكروسوفت إكستشانج ،ويتيح إمكانية الوصول
أبل  iOSأو أندرويد) .وهو يدعم ي
ن
ت
و� وجهات االتصال والتقويم
ال� يد إ
ع� بروتوكول  SSLإىل رسائل ب
المشفر ب
ال لك� ي
والمالحظات .وعندئذ ال يتم تخزين أية بيانات عىل الجهاز الجوال.

برنامج HOBLink Secure for Apache

توف� تطبيقات الويب ف� ظل ت ز
االل�ام
يتيح برنامج  HOBLink Secure for Apacheإمكانية ي
ي
اش�اطات أ
بأعىل مستوى ممكن من ت
المان وذلك من خالل استخدام برنامج  .HOB-SSLحيث
آ
غ� المنة.
تحل الوحدة  mod_hob_sslمحل الوحدة  mod_sslي

برنامج HOB eSecure SDK

برنامج  HOB eSecure SDKعبارة عن حزمة تطوير برمجيات إلدماج حلول  SSL( )TLSف ي�
تطبيقات أ
الجهزة الجوالة (العاملة بنظام آبل  iOSوأندرويد) عىل الجهاز العميل وتطبيق
الس�فر.
طرق المصادقة الحديثة عىل ي

نبذة عن ش�كة HOB
ش�كة  HOB GmbH & Co. KGهي ش�كة ألمانية متوسطة تقوم بتطوير حلول
برامج مبتكرة وحائزة عىل العديد من الجوائز وتقوم بتسويق هذه الحلول
عىل مستوى العالم.
أ
ف
ش
الم نشأة ي� عام  1964تشمل الحوسبة
الكفاءات الساسية لتلك ال�كة ُ
أ
آ
الس�فرات والوصول المن عن بُ عد لجهزة سطح المكتب
المعتمدة عىل ي
أ
ع� بروتوكول  VoIPوالبيئة ت
االف�اضية،
والجهزة الجوالة وكذلك االتصاالت ب
ف
ت
ال� تُستخدم ي� ش
والكب�ة.
الصغ�ة والمتوسطة
ال�كات
ي
ي
وتلك هي الكفاءات ي
أ
منتجات  HOBمعتمدة من مكتب ( BSIالمكتب االتحادي لمان تكنولوجيا

للمعاي� العامة  .EAL 4+وتحمل ش�كة  HOBعالمة الجودة
المعلومات) وفقا
ي
»( «IT Security Made in Germanyأمان تكنولوجيا المعلومات ُص نع ف ي�
ألمانيا) لحلول ب رامج الوصول عن بُ عد الخاصة بها.
يعمل ش
ب�كة  HOBاليوم ف ي� مقرها المركزي بمدينة كادولتسبورج وبمكاتبها
ف
ش
حول العالم  159موظف ،نصفهم ي� مجال التطوير .ويوجد ل�كة  HOBفروع
ف ي� مالطا والواليات المتحدة ش
و�كة ش�يكة ف ي� المكسيك.

Zertifikat Nummer:
BSI-DSZ-CC-0832-2014

HOB GmbH & Co. KG
Schwadermuehlstrasse 3
DE - 90556 Cadolzburg
Germany
هاتف +49 9103 715-0
فاكس +49 9103 715-3271
marketing@hob.de
www.hobsoft.com

المعلومات الواردة في هذه المطبوعة يمكن أن يطرأ عليها تغييرات دون إخطار مسبق .وال تتحمل شركة  HOBالمسؤولية عن أي سهو
أو خطأ قد تتضمنه هذه المطبوعة .جميع أسماء الشركات وأسماء الماركات والعالمات التجارية المستخدمة هي ملكية خاصة
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