
WE Standard WE Professional
 

İstemci Sayısı
 

Fiyat (PC
başına) İstemci Sayısı Fiyat (PC

başına)

1..2 arası 
 $60 1..19 arası $60

3..24 arası
 $45 20..49 arası $45

25..49 arası
 $40 50..99 arası $43

50..99 arası
 $30 100..199 arası $40

100..149 arası
 $25 200..299 arası $37

150+
 iletişim 300+ iletişim

* %18 KDV ilave edilecektir.
* Lisans ömür boyudur. Lisans satın alınması sonrasında bir
ödeme yapılması gerekmeyecektir.
* Kurulum ve destek hizmetleri firmamız tarafından ücretsiz
olarak sağlanmaktadır.
* Lisans fiyatlarına 1 yıllık güncelleme bedeli dahildir. Program
güncellenmeyi gerektirmeyecek içeriğe sahiptir. İleriki yıllarda
güncelleme ihtiyacı olduğunda, lisans bedelinin %50 fiyatıyla 1
yıllık güncelleme paketi satın alınması gerekmektedir. Önceki
yıllar için "bakım ücreti ödenmesi gerekmemektedir. Bakım
ücreti yoktur.
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Data Sheet (Veri Sayfası): Work Examiner Professional ve Standard Sürümler
 
Genel Bakış
Her işletmedeki ana sorunlardan biri çalışanların  hızlı ve verimli çalışıp çalışmadıkları üzerindeki denetimdir. Günümüzde
bilgisayar kullanmayan bir kuruluş hayal etmek mümkün değildir.
Work Examiner çalışanların iş saatlerini denetlemek için tümleşik bir çözüm sunar. Work Examiner kuruluşlara, çalışanlarının
Internet ve çeşitli uygulamalardaki faaliyetlerini hızla ve minimum maliyetle izleme ve analiz etme olanağı sağlar.
Work Examiner size çalışma süresi kullanımının kalitatif bir analizini gerçekleştirmenizde ve personelin verimliliğinin arttığı
noktaları bulgulamanızda yardımcı olacaktır. Her yönetici çalışanların zamanını nasıl harcadığını bilecektir. Bu şekilde, sistem
tüm gerekli kontrol seviyelerinde firmanın zamanının kullanımının tabandan yukarı yapısını gösterir.
Program, Türkçe dahil, çoklu dil seçimine sahiptir.
 
Temel Faydalar
Work Examiner Professional size;
Çalışanların verimliliğini artırma
 
Bilgisayarların kişisel gereksinimler için kullanılmasını azaltma
 
Zamanı ve insan kaynaklarını daha hassas planlama

Olanağını ve aşağıdaki soruların yanıtlarını sağlar:
Çalışanlarınız zamanlarını en çok hangi sitelere ayırıyor?
 
Hangi çalışanınız Internette en çok zaman harcıyor?
 
Çalışanlarınız çevrimiçi sohbetlerde, anlık mesajlaşmalarda ve e-postalarda neye ilişkin ve kimlerle konuşuyor?
 
Çalışan bir haftada kaç saat çalıştı?
 
Hangi çalışanınız zamanının çoğunda sohbet ve oyunlarla zaman geçirdi?
 
Çalışanlar bilgisayarı kullanıyor mu yoksa diğer bazı işlerle dikkati dağılıyor mu?
 
Çalışanların yaptıkları işlerde en verimli oldukları saatler hangileri?
 
Kim işe geç geliyor ya da erken çıkıyor?
 
Kurallara uygun bir yetki olmaksızın bilgisayarı kim ne zaman kullandı?
 
Çalışan hangi günler işte daha fazla zaman geçiriyor hangi günlerde daha az zaman geçiriyor?

  
Program Sürümleri
Work Examiner için iki sürüm mevcuttur; Standard ve Professional.
Work Examiner Standard ev-ofisler ve 1 ila 40 çalışana sahip küçük işletmelere önerilmektedir.
Work Examiner Professional orta ve büyük işletmeler işin oluşturulmuştur ve üst ve orta yöneticiler ile İK bölümü uzmanları ve
sistem yöneticilerinin kullanımına yöneliktir.
 
Standard ve Professional Sürümler Karşılaştırma Tablosu
Parametre \ Sürüm Standard Professional

Hedef Pazar Küçük işletmeler
Ev kullanıcıları

Orta büyüklükte
işletmeler,
Kuruluşlar

Veri Tabanı Motoru Firebird MS SQL
2008\2012\2014\2016

Satın alınacak
minimum istemci
sayısı

1 1

İzlenecek PC sayısı 1..40 20..10000+
Uzak WE Konsol
kullanımı 1, yalnızca yerel Sınırsız

Gerçek zamanlı
izleme + +

Organizasyon yapısı Doğrusal Sınırsız hiyerarşi
Raporlar + +
Casus özellikler + (etkinleştirilmişse) + (etkinleştirilmişse)
Uygulamalar Filtresi + +
Web Filtresi + +
Güvenlik Yönetimi - +
Rapor İşleri + +
ActiveDirectory
Entegrasyonu - +

 
 
Özellikler
Web Kullanımı Denetimi
 
Web zaman kullanım analizleri
Güçlü mantıksal analiz motorumuz size, firmanızdaki web gezintilerinin kullanıcılar, bilgisayarlar, kullanıcı grupları, bölümler,
siteler, web sitesi kategorileri ve hatta haftanın günleri, günler ve saatler arasındaki dağılımlarına ilişkin bol miktarda istatistik veri
sağlayacaktır!
Diğer Internet izleme araçlarıdan farklı olarak Work Examiner, yalnızca websitelerine ve erişim tarihlerine ilişkin veri derlemekle
kalmaz, aynı zamanda kullanıcının (aktif ve atıl zaman dahil) sitede geçirdiği zamanı da hesaplar. Webde geçirilen süre analizleri
size aşağıdaki gibi pek çok sorunun yanıtını verecektir:
Çalışanlarınız zamanlarını en çok hangi sitelere harcıyor?
 
Çalışanlarınızdan hangileri en fazla zamanı çevrimiçi geçiriyor?
 
Çevrimiçi zaman hangi websitesi grupları arasında dağılım gösteriyor?

 
Devasa websitesi içerik veritabanı sayesinde, siteleri gruplara göre organize etmek zorunda değilsiniz – bu otomatik olarak
yapılır. Yine de herhangi bir biçimde hala gerek duyuyorsanız, 80 ayrı isteğe göre uyarlanabilir, yerleşik kategoriyi kullanarak
siteleri düzenleyebilirsiniz. 

 

Ayrıntılı web erişim raporları
Work Examiner tüm HTTP/HTTPS isteklerininin, kullanıcı, bilgisayar, başlangıç zamanı, bitiş zamanı, websitesi, URL, pencere
başlığı ve etkin/etkin olmayan toplam zamanı içeren birden çok parametre ile ayrıntılı bir web kullanım raporuna dahil ederek
günlük kayıtlarını tutar. Bu rapor sayesinde daima kim hangi URL adresini ziyaret etti, ne zaman ziyaret etti bilirsiniz.
 

 
Web Filtrelemesi

 
Web filtrelemesi herhangi bir tür Internet bağlantısı ile çalışır. 

 Web filtrelemesi kuralları size aşağıdaki olanakları sağlar:
 

Siteleri URL, içerik anahtar kelime, hazır kategori veya URL maskesi ile engelleme
 
2.300.000+ domain ve 80+ kategori içeren otomatik güncellenebilir website içerik veri tabanı kullanma
 
Belirlenmiş olanlar dışında tüm sitelerin engellenmesi
 
Kuralın uygulanacağı kullanıcıları, kullanıcı gruplarını, bilgisayarları ve bölümleri belirleme
 
Bir kısım veya tüm çalışanlara web filtresi kurallarını uygulama
 
İsteğe özel uyarlanmış bir “Erişim Engellendi” sayfası göstermek
 
“Erişim Engellendi” sayfası göstermek yerine kurumsal web sitenize yönlendirme (ya da herhangi bir diğer URL’ye yönlendirme)
 
Bir gecikme ile bir filtreleme kuralının uygulanması
 
Bir siteyi engellememek ancak bunun yerine bir uyarı görüntülemek
 
TCP portlarını kapatmak
 
Yalnızca belirlenmiş programlardan istekleri filtrelemek
 
HTTPS web sitelerini engellemek

 

Web Erişim Uyarıları ve Mesajları
Belirlenmiş web sitelerine erişildiğinde, kullanıcı adı, zaman, URL ve web filtresi eylem tanımı (isteğin engellenip engellenmediği)
bilgilerini içeren e-posta bildirimleri alın. E-posta mesaj metni isteğe özel hale getirilebilir.
Çalışanlar da, kısıtlanmış bir sayfaya eriştiklerinde isteğe göre düzenlenebilen, açık bir mesajı görebilirler. Bu, bir sayfa
engellenmediği ancak çalışanı / kullanıcıyı uyarmak istediğinizde yararlıdır.
Herhangi bir web kuralı bir gecikme ile uygulanabileceği gibi, “uygulama öncesi” mesajları da kullanılabilir. Örneğin, her beş
dakikada bir kullanıcılar “bugün için 30 dakika serbest web gezintiniz kalmıştır”, “bugün için 25 dakika serbest web gezintiniz
kalmıştır”, “... 20 dakika..” ve bu şekilde mesajlar görebilirler.
 

 
Web Kullanım Zamanlayıcısı
Bu, kullanıcı uyarı işlevi için mantıksal bir tamamlayıcıdır. Kısıtlanmış web sitelerinin üzerinde özel bir gerçek-zamanlı sayaç
gösterebililirsiniz. Zamanlayıcı, kullanıcı sitede gezinirken her saniye geri sayım ile filtreleme kuralının uygulanmasından önce
kalan süreyi gösterecektir. Zamanlayıcı kullanıcıyı engellemekten kaçınacak şekilde yerleştirilebilir: zamanlayıcı izin verilen
sayfalarda gizlenecek ve yalnızca kısıtlı sitelerde gösterilecektir.
 

Gözetim / Denetim
Ekran Görüntüleri
Work Examiner size, neredeyse bir casus kamera gibi, kullanıcının bilgisayarından gerçek zamanlı olarak düzenli yenilenen
ekran görüntülerini izleme olanağı sağlar.
Ayrıca, düzenli aralıklarla (her XX saniyede bir) ekran görüntülerini alıp daha sonraki incelemeler için veri tabanına kaydedebiliriz.
Sonra kaydedilmiş ekran görüntülerini bir film izler gibi izleyin.
Tüm ekran görüntüleri görsel dosyaları olarak dışa aktarılabilir.
 
Siyah-beyaz, 16 renk ve 256 renk sıkıştırılmış JPEG biçimleri desteklenmektedir
 
Kullanıcının boşta olduğu zamanlarda, aşırı veri tutmaktan kaçınmak amacıyla ekran görüntüleri kaydedilmez
 
Kaydedilen ekran görüntüleri hızlı arama amacıyla, aktif web sitesi, uygulama adı, pencere başlığı ve zaman bilgilerini kapsar.

 
E-postaları yakalamak
E-posta kayıt aracımız, kritik bilgilerin sızmasını azaltmaya ve çalışan e-posta iletişimleri için daha iyi fikir edinilmesine yardımcı
olur.
Work Examiner, web gözatıcısı üzerinden Gmail.com, Mail.Yahoo.com, Outlook.com veya SMTP ve POP3 protokolları yoluyla
gönderilen ve alınan her e-posta mesajı ile MS Outlook programından MS Exchange mesajlarını yakalayıp kaydedebilir.
Tüm e-posta bilgileri – Zaman, Kimden, Kime, Konu, Gövde metni, hatta Eklentiler yakalanır. Yakalanan e-postaları herhangi bir
parametre yoluyla filtreleyebilir veya mesajları anahtar kelimelerle aratabilirsiniz.
 
Dosya işlemleri kaydı
Work Examiner kullanıcıların dosya işlemlerini tespit eder: oluştur, sil, yeniden adlandır ve taşı (kopyala, oluştur olarak yansıtılır).
Ağ paylaşımları ve çıkarılabilir medya da izlenir ve Casus – Dosyalar raporunda yansıtılır.

Tuş dokunuşları kaydı
Tuş dokunuşları kaydı kullanıcının basmış olduğu her tuşu kaydeder. İster bir anlık mesajlaşma, bir web sitesi, webmail veya MS
Word olsun herhangi bir programda ne yazıldığını görürsünüz. Hatta bir çok programda ve websitesinde yazılan şifreleri de
yakalayabilirsiniz.
Tüm gerekli girdiler (Kullanıcı, Bilgisayar, Web Sitesi/Uygulama Adı, Pencere Başlığı ve Tarih/Zaman) kaydedilir ve hızlı arama ve
veri filtreleme için ulaşılabilir halde tutulur.
Örneğin web gözatıcılar, e-posta istemcileri ve MS Office uygulamaları gibi, tuş dokunuşlarının kaydedileceği bir programlar
listesi belirleyebilirsiniz.
Hem yazılar ve rakamlar, hem özel tuşlar kaydedilir ve raporda kullanışlı, okunması kolay bir biçimde görüntülenir.

 
Anlık Mesajlaşma (IM) kaydı
Anlık mesajlaşma yakalama aracımız en popüler protokolleri kaydedebilir: Skype, SkypeForBusiness\Lync, Windows Live IM,
ICQ, Yahoo IM, MSN, XMPP. Facebook.com sohbet mesajları da kaydedilmektedir.
Kullanıcı, PC, Tarih/Zaman ve Mesajların tamamına raporda yer verilmektedir. Çalışanlarınızın neler paylaştığını keşfetmek için
tüm mesajları anahtar kelimelerle arayabilirsiniz.
 

 
% 100 gizlidir
Work Examiner İstemci çalışması varsayılan olarak gizli (hayalet) kiptedir.
Bunun anlamı,
Görev çubuğunda hiç bir simgenin olmaması
 
Başlangıç Programlarında hiç bir girdinin olmaması
 
Ekle/Kaldır Programlarında hiç bir girdinin olmaması
 
Görev Yöneticisi – Uygulamalarda hiç bir kalemin yer almaması
 
Ve hatta, Görev Yöneticisi – İşlemler! Alanında hiç bir kalemin bulunmamasıdır.
 
Daha da fazlası, WE İstemci modüllerinin durdurulmaları engellenmiştir.
 
Hayalet teknoloji 32-bit ve x64 ortamlarının her ikisinde de çalışmaktadır.

 
Çalışma Zamanı İzleme
Kullanıcı faaliyet raporları
Firmanızda hangi faaliyetlerin en çok zaman aldığını öğrenin. Work Examiner size uygulamaları ve web faaliyetleri birleştirme
veya ayırma olanağı sağlar.
Aşağıdaki konularda kapsamlı, okunması kolay raporlar elde edeceksiniz:
Çalışanlarınızdan kimler sohbet ve oyunlarda en fazla zaman geçiriyor?
 
Firmanın çalışma süresinin hangi bölümleri çalışanın eğlence ve oyunlarına gidiyor?
 
Çalışanlar bilgisayarı mı kullanıyor, başka işlerle ilgileri mi dağılıyor?
 
Hangi kullanıcılar/bölümler en verimliler?
 
Bir dizi kullanıcı dostu özellik raporların kullanımını son derece kolaylaştırır:
Otomatik faaliyetler kategorilemesi
 
Ağaç tipi raporlar
 
Ayrıntıdan özete destekli grafikler/çubuklar/çizgiler
 
Tarih gezinti paneli
 
Program ve websitesi simgeleri
 
Hızlı açılır eylemler (engelleme faaliyeti, ayrıntılı verileri görme)
 
Hızlı rapor eylemleri (arama, zamanlanmış rapor oluşturma, baskı önizleme, dışa aktarma)
 
Güçlü veri filtreleme yetenekleri, günler, saatler, haftanın günleri, kullanıcılar, bilgisayarlar, bölümler, kullanıcı grupları,
uygulamalar ve web siteleri ve görüntüleme ayarları gibi rapor parametrelerini yönetebilir. Herhangi bir parametre rapora dahil
edilebilir ya da rapordan çıkarılabilir.
 

Katılım / Hizmet izleme
Work Examiner size çalışanlarınızın devam / hizmetini ve çalışanlarınızın bilgisayardaki günlük, saatlik veya haftalık faaliyetlerini
izleme olanağı sağlar. Bu yolla, herhangi birinin geç gelip gelmediğini, işte olup olmadığını, bilgisayarı amaç dışında kullanıp
kullanmadığını ya da işinin bilgisayarda yürütülmesi gerekirken işyerini terk edip etmediğini görebilirsiniz.
Aşağıdaki sorulara anında yanıt alın:

 
Kim işe geç geliyor, kim erken çıkıyor?
 
Uygun yetki olmaksızın bilgisayarı kim, ne zaman kullandı?
 
Belirli bir çalışan hangi günler işte daha fazla zaman geçirdi ve çalışan hangi günler işyerinde daha az zaman geçirdi.
 
Hangi zamanlarda çalışanlar daha verimli?
 
Çalışan haftada kaç saat çalıştı?
 

 
Uygulama Filtresi
Uygulama filtresi çalışanlar için uygulamaların başlatılmasını engelleme olanağı sağlar. Belirli uygulamaların başlatılmasını
engelleyebileceğiniz gibi, belirlenmiş uygulamalar dışında tüm uygulamaların çalışmasını da engelleyebilirsiniz. Kolayca, hangi
çalışanların yalnızca molalarda oyunları başlatabileceğini belirleyen bir kuralı kolayca oluşturabilirsiniz.
Uygulama Filtresi kuralları size aşağıdakileri gerçekleştirme olanağı sağlar: 

•  Belirli uygulamaların veya kategorilerin çalışmasını yasaklamak (örneğin oyunlar ve anlık mesajlaşma programları)

Yalnızca belirlenmiş uygulamaların veya kategorilerin başlatılmasına izin vermek (örneğin yalnızca MS Office uygulamalarının
    çalışmasına izin vermek)
Kuralın uygulanacağı kullanıcıları, kullanıcı gruplarını, bilgisayarları ve bölümleri belirlemek
Uygulamaların belirlenen zamanlarda çalışmasını yasaklamak (örneğin iş saatleri dahilinde)
Kısıtlanan uygulamalar başlatıldığında isteğe bağlı düzenlenmiş bir mesajı göstermek
Bir filtreleme kuralını bir gecikme ile uygulamak
Bir programın tüm sürümlerini filtrelemek için bir uygulama adı maskesi belirtmek (sürümler genellikle adın bir parçasıdır)
Admin veya Yöneticiye bir uyarı e-postası göndermek
Engellemeksizin yalnızca uyarmak

 
Anlık Faaliyet
Anlık Faaliyet özelliği ile an içerisinde hangi personelin çalışmakta olduğunu, hangi web sitelerini ziyaret ettikleri ve hangi
uygulamaların kullanıldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda her bir çalışanın durumunu da görebilirsiniz: an içerisinde çalışan
bilgisayarda mı çalışıyor, bilgisayarda değilse, çalışan ne kadar zamandır uzakta.
Organizasyon yapısı ağacı aradığınız çalışanı kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır.
 

 
Diğer
Kontrol Paneli / Dashboard
Sadece Work Examiner programını çalıştırın ve anında en önemli verileri görün!
Kontrol Paneli en kritik raporların grafiklerini gösterir. Özet raporların herhangi bir kombinasyonunu görebilir, raporları
ekleyebilir/silebilir, gelişmiş ayarlarını düzenleyebilir, özetlerden ayrıntıya tam rapora  gidebilir, dışa aktarabilir ve yazdırabilirsiniz.
Her bir rapor çubuğu, etken, atıl ve toplam zamanı hakkında ayrıntılı zaman kullanımı bilgileri içeren bir ipucu gösterebilir.
 

Arama
Work Examiner içerisinde bir çok rapor bulunmaktadır. Bunların çoğu aramayı destekler: Tüm rapor kalemlerini – kullanıcılar,
bilgisayarlar, programlar, web siteleri, pencere başlıkları, URLler, e-postalar, tuş dokunuşları ve sohbet mesajları – gözden
geçirmek için sadece bir anahtar kelime veya bir metin girin. 

 
Güvenlik (Yalnızca Professional Sürümde)
Work Examiner Professional birden çok kullanıcıya farklı bilgisayarlardan WE Konsolunda eşzamanlı olarak çalışma olanağı
sağlar. Kullanıcıya yalnızca erişim hakkı olan bilgileri görme izni verilerek erişim hakları her bir kullanıcı için düzenlenebilir.
Örneğin, Work Examiner Professionali öyle düzenlersiniz ki, her yönetici örnek olarak yalnızca kendi personelinin Internet ve
uygulama kullanımlarını görebilir.
 

 
Verilerin dışa aktarılması
Work Examiner raporları 10 farklı dosya biçiminde dışa aktarılabilir:
Adobe Acrobat (.pdf)
 
Microsoft Excel (.xls)
 
Rich Text Format (.rtf)
 
HTML (.html)
 
Comma-separated values file (.csv)
 
Plain text (.txt)
 
XML file (.xml)
 
BMP image (.bmp)
 
JPEG image (.jpg)
 
GIF image (.gif)

 
Dışa aktarılan raporun görünümü çok sayıda görüntüleme seçeneği (Göster/gizle grafikler, tablolar, sütunlar, sıralama tercihleri
v.b.) ile isteğe bağlı şekilde düzenlenebilir. 

 

 
Baskı Önizleme
Work Examiner, en yaygın ofis program özelliklerini sağlayan – yazdır, simgeleşmiş resim görüntüsü, yakınlaştırma desteği, bul,
güçlü bir yazdırılabilir raporlar görüntüleyicisi, geliştirilmiş dışa aktarım, e-posta ile gönderme ve dahası - paketi ile göze
çarpmaktadır.
 

 
Zamanlanmış Raporlar
Work Examiner’i kendi kendine çalışır hale getirin!
Zamanlanmış raporlar ile yapabilecekleriniz:Raporları belirli bir dönemi kapsayacak şekilde düzenleyin: örneğin, yöneticiler
kendileri ile ilgili raporları her haftanın veya her ayın sonunda alsın

  
Belirlenmiş kullanıcılar için rapor üretin: örneğin, her yönetici çalışanlarının çevrimiçi ve uygulama faaliyetlerine ilişkin rapor alsın
 
Raporların biçimini belirleyin: yöneticileriniz kendileri için kullanışlı bir biçimde rapor alsın ve raporları herhangi bir bilgisayarda
kendilerine uygun zamanda inceleyebilsin.
 

 
Genişletilmiş veri filtreleme
Herhangi bir Work Examiner raporu aşağıdaki özelliklere göre sıralanabilir:
Zamanlama: tarih aralığı, haftanın günleri, saatler
 
Faaliyetler: dahil edilen ve hariç tutulan uygulamalar, web siteleri, faaliyet kategorileri (örneğin, “Eğlence -> yetişkin”, “İş -> Satış”)
 
Kullanıcılar: dahil edilen ve hariç tutulan kullanıcılar, kullanıcı grupları, bölümler
 
Bilgisayarlar: dahil edilen ve hariç tutulan bilgisayarlar, bölümler
 
Görüntüleme: grafiklerin, tabloların, sütunların, sıralamanın görünümünü ve baskı önizleme sayfa ölçülerini yönetmek,

 

 
ActiveDirectory (Otomatikleştirilmiş Veri) Entegrasyonu (Yalnızca Professional Sürümde)
Artık organizasyon yapısı verilerinin elle girilmesine son!
Work Examiner güvenlik gruplarınızı ve bunların içeriklerini otomatik olarak yansıtacaktır.
Otomatikleştirilmiş veri entegrasyonu çok miktarda değerli veriyi belirli aralıklarla eşzamanlı hale getirir ve yansıtır:
AD verilerinden WE kullanıcılarını oluşturun
 
Kullanıcı görüntüleme adlarını güncelleyin
 
AD güvenlik gruplarına dayalı kullanıcı grupları oluşturun
 
İlişkili AD güvenlik grubundan kullanıcı grup üyelerini güncelleyin

 

 
 
Uzak istemci kurulumu
Work Examiner istemcilerini, uzaktan iki tıklama ile kurun!
Work Examiner bir istemci – sunucu uygulamasıdır. WE İstemcisi çalışanın bilgisayarına kurulmalıdır. Ağ boyunca kolaylıkla ve
hızla dağıtılabilir. İstemci modüllerini uzaktan ve programın kurulduğu bilgisayarların başında olmanıza gerek kalmadan
kurabilirsiniz.
Admin haklarına sahip değilseniz, bir başka çözüm var:
Client Builder (İstemci Oluşturucu)
 

 
Veri Tabanı Optimizasyonu
Veri tabanı sorunları, veri miktarı aydan aya arttıkça giderek daha fazla önem kazanır. Veri tabanı depolamanızı optimize edecek
bir kaç yol aşağıda verilmiştir:
Büyüklük kontrolü: WE’i belirlenmiş gün ya da ay sayısından daha eski tüm günlükleri silmek üzere yapılandırın.
 
Akıllı veri silme: Bir nesneyi silerken, paralelinde nesne bir ön alan hizmeti tarafından işlenir. Bunun anlamı, kullanıcı arabiriminde
hiç bir tortunun kalmamasıdır.
 
Yük yönetimi: veri güncellemeleri etkinliğinin sıklığını kontrol edin ve istemci günlüklerinin gönderim sıklığını ve büyüklüğünü
düzenleyin.

 
Bu seçenekleri kullanarak, 1000den fazla PC kullanıyor olsanız dahi, bir yıldırım hızıyla iş görmenin keyfini çıkarın!
 

 
 

Sistem gereksinimleri
Work Examiner Standard, WE Sunucu\Konsol:
 
Intel\AMD CPU 1Ghz,
 
512RAM,
 
200Mb boş alan,
 
Windows 2003\2008\Vista\7\8\10 32\64bit
 
Work Examiner Professional:
 
WE Sunucu:
 
Intel\AMD CPU -1Ghz,
 
512RAM,
 
200Mb boş alan, Windows
 
2003\2008\2012\2016\Vista\7\8\10 32\64bit,
 
MS SQL Server 2005\2008\2012\2014\2016 (2012
Express,  WE installer tarafından indirilebilir) 32\64bit
 
WE Konsol:
 
Intel\AMD CPU -1Ghz,
 
256RAM,
 
200Mb boş alan,
 
Windows 2003\2008\Vista\7\8\10 32\64bit
 
Standard ve Professional Sürümlerin her ikisi için de:
 
WE İstemci:
 
Intel\AMD CPU -1Ghz,
 
256RAM,
 
100Mb boş alan,
 
Windows 2003\2008\Vista\7\8\10 32\64bit
 
 
Fiyatlar
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work Examiner Cloud (Controlio) sürümü için: https://www.controlio.net/
 
 
 
 
 
İletişim için

 Türkiye Distribütörü: Impeks Bilgisayar
 Web sitesi:

http://www.impeks.com/workexaminer.html
 E-posta: merkez@impeks.com

 Tel: +90 212 909 1023
 

Üretici: Efficient Lab (ABD)
 Web sitesi:

http://www.workexaminer.com
E-posta: sales@workexaminer.com
support@workexaminer.com
Tel: ücretsiz çağrı (800) 470 – 9165
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