NetBill
بي رقيب
Enterprise Dialup/VoIP/LAN/WL Accounting

از سال  6731که کاربران ايراني از طر يق معدود شرکتهاي سروي س دهنده اينترنت به اين شبکه جهاني
پيوستند تا به امروز ،عدم رضايت کاربران از سرعت و کيفيت اينترنت در سازمانهاي خصوصي و دولتي و نيز
کاربران برجهاي مسکوني يکي از مهمترين مشکالت مسئولين اين واحدها بوده است .بکارگير ي ي ک نرم
افزار جامع و کامل  LAN Accountingدر ميان مصرف کنندگان بزرگ و اشتراکي اينترنت بعنوان يک
گلوگاه حياتي مطرح بوده است تا جائيکه اينگونه مصرف کنندگان اينترنت بدل يل عدم کارائي نرم افزار
 LAN Accountingخود ،هزينه هاي سنگيني را بابت پهناي باند و عدم کنترل کاربران متحمل شده اند.
شرکتهاي توليد کننده اينگونه نرم افزارها نيز تمام هم و غم خود را براي طراحي و پياده سازي يک راه حل بکار بستند ،اما از آنجاکه در
صدد بدست آوردن بازار تشنه اين محصول بودند ،اغلب با عجله محصولي ناقص و داراي مشکالت عد يده را روانه بازار کردند و بعضا ني ز براي
ارائه  Patchجهت رفع مشکالت که اساسا جزو تعهدات آنان است ،مبالغ کالني را از مشتري دريافت کردند که همين امر موجب شد تا مصرف
کنندگان اينترنت به بستري براي آزمون و خطاي اي ن نرم افزارها مبدل و خسارات جبران ناپذيري به بار آورد .اگرچه در اين ميان نرم افزارهاي نسبتا

خوبي نيز عرضه شد اما به دل يل استفاده از سکوهاي نا مناسب سيستمي نظير سيستم عامل هاي خانواده  Windowsکه بسيار ناپايدار و پر از Bug
هاي خرد و ري ز و حفره هاي امنيتي فراوان و آماج حمله هاي انواع کرم و ويروس بوده اند ،کارائي و پايداري آنها ني ز تحت تاثي ر اي ن امر قرار
گرفته و عمال موجب نارضاي تي مصرف کنندگان اين نرم افزارها شد .نرم افزارهاي خارجي ني ز بدليل نيازهاي خاص بومي ،قيمت گزاف و نيز عدم
پشتيباني مناسب چندان مورد استقبال و استفاده قرار نگرفتند.
از سوي د يگر ،روند فزاينده تعداد کاربران  ISPها و حجم ترافي ک آنها
و نيز خواسته ها و نيازهاي جديد کاربران و مديران  ISPها و شرکتها ي
بزرگ و متوسط مصرف کننده اينترنت باعث شد تا نرم افزارها ي
 Accountingکه با ساختارها ي ناکارآمد طراحي و پياده سازي شده بودند،
عمال نتوانند از عهده سروي س دهي مناسب اي ن عصر برآيندNetBill .
پاسخي کامل و جامع به اين نيازها است .در يک کالم NetBill ،نرم افزار ي
با قابليتهاي منحصر بفرد در ارائه خدمات متنوع  LAN Accountingو
مديري ت پهناي باند جهت کنترل کاربران شبکه ها ي محلي مصرف کننده
اينترنت و نيز استفاده بعنوان  VoIP/Dialup Accountingدر سازمانهاست که توانسته است بعنوان حرفه اي ترين نرم افزار  Accountingبا
بيش از  %99رضايتمندي در بين مصرف کنندگان اينترنت مقبولي ت خاصي پيدا کند .صدها رضايتنامه صادره در سايت  ghasedak.comگواهي
بر اين ادعاست.
مزایای استفاده از :NetBill
در صورت بکارگيري نرم افزار  LAN Accountnigمناسب ،ارزش افزوده فراواني نصيب سازمان ميشود .بکارگيري  NetBillميتواند
مزاياي فراواني را بهمراه داشته باشد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:


باال بردن کيفيت و سرعت ارتباطات اينترنت در سازمان بدليل توزيع مناسب و منطقي ترافيک بر مبناي رفتار کاربران ،نوع فعاليت
و نيز اهميت و اولويت سمتهاي اداري و مسئوليتهاي کاربران



مديريت مصرف اينترنت کاربران و منابع آن برمبناي سياست هاي سازماني



تفويض مديريت کارب ران واحدها به مديران واحدها و کاهش بار پشتيباني واحد IT



صرفه جوئي هنگفت در هزينه هاي خريد خدمات اينترنت



تسهيل اتصال کاربران به اينترنت و کاهش هزينه هاي ناشي از خرابي ،پشتيباني و آموزش کاربران



افزايش بهره وري کاربران با اعمال سي است هاي مديريتي متمرکز و هوشمند



شناسائي و محدود کردن ترافيک نرم افزارهاي مخرب و کاربران مشکوک



تجهيز سازمان به ابزارهاي پيشرفته نظارت و توليد گزارشات مختلف از مصرف و رفتارکاربران



پاسخگويي مستند به مراجع نظارتي /امنيتي براي کشف سوء استفاده هاي احتمالي کاربران



نظارت نامحسوس بر عملکرد و رفتار کاربران شبکه



تامين امنيت سازمان در اتصال به اينترنت با رمزنگاري و اتصال امن کاربران

فنآوری پيشرفته در عين کاربری آسان
از مهمترين مزاياي  NetBillميتوان به استفاده از آخرين فن آوريهاي
روز دنيا در خلق آن اشاره کرد .از سوي ديگر بکارگيري اين فناوريها در
کنار کاربري آسان  NetBillآنرا به نرم افزاري محبوب براي مديران
سازمانها و واحدهاي  ITتبديل نموده است .در عين حالي که زير ساختهاي
بکارگرفته شده در  NetBillپيچيدگي فراواني دارد ،اما رابط کاربرپسند و
جذاب  NetBillبه همراه سادگي نصب و بکارگيري آن بحدي است که
عمال مديران و کاربران از پيچيدگيهاي پشت آن بي خبرند و براحتي و
بادانشي اندک ميتوانند از آن براحتي استفاده نمايند .تمامي محيط کاربري  NetBillتحت وب است .کاربران و مديران سيستم در پانلهاي جداگانه
ميتوانند به گزارشات و امکانات متنوع آن دسترسي داشته باشند.
 NetBillتنها نرم افزار  LAN Accountingکشور است که سيستم عامل و نرم افزار بصورت همزمان و توسط  CDنصب خودکار
نصب ميشود .اين قابليت به مديران سيستم امکان ميدهد تا بدون نياز به شرکت قاصدک و يا متخصص  NetBill ،Linuxرا در عرض کمتر از 61
دقيقه نصب و راه اندازي نمايند .نصب خودکار و همزمان  ،Linuxرابط کاربري ،پايگاه داده ،موتور  ،AAAديواره آتش و ساير الزامات نرم افزار
 LAN Accountingجزو قابليتهاي منحصر بفرد  NetBillاست که با دانش بومي توليد و عرضه شده است.
فن آوری روز ،بوم ي ساز ی و نوآور ی
بومي سازي فناوريهاي مورد استفاده در  NetBillبحد ي است که عمال ميتوان روشهاي بکار گرفته شده در پياده سازي اي ن محصول را
منحصر بفرد دانست .شايان ذکر است کارشناساني که در طراحي و پياده سازي  NetBillفعاليت داشته اند به اعتقاد شرکتهاي همکار از

پيشکسوتان و افراد حرفه اي در اين زمينه در کشور محسوب شده و بعضا ب ي ش از  01سال بر روي انواع س يستمهاي عامل  Unixاز جمله Xenix,
 Solaris, BSD, Linuxبصورت تخصصي فعالي ت داشته اند.
بومي سازي در  NetBillبحدي است که براي اولي ن بار در ايران ،يک نرم افزار سيستمي بر روي سکو ي سيستم عامل  Linuxبا
 Installation CDعرضه ميشود .در اين روش ابداعي ،س يستم عامل و نرم افزار بصورت يکپارچه و همزمان بر روي يک  CDقرار داشته و
ظرف کمتر از  01دقيقه بر روي يک سخت افزار معمولي نصب و آماده بهره برداري م يشود.
 NetBillبه دو شکل نرم افزاري و سخت افزاري عرضه ميشود.
مدل سخت افزاري آن ،يک سيستم عامل بهمراه کليه تمهيدات سخت افزاري و نرم افزار ي الزم و تنظ يمات اوليه است که بصورت يکجا
ارائه شده و درست مانند زمانيکه يک راتر  CISCOرا در سايت نصب ميکنيد ،با اتصال  Powerبه آن ،آماده سروي س دهي ميشود .اين محصول
با نام  LAN Suiteعرضه شده و بصورت يک سخت افزار از پيش نصب شده و آماده  Rackmountدر مدار قرارگرفته و بالفاصله آماده کار
ميشود.
مدل نرم افزاري با  Downloadفايل  ISOاز سايت  netbill.irو نصب خودکار آن قابل استفاده
است .مشتري ميتواند با نصب بسته سيستم عامل و نرم افزار بر روي سخت افزار ( و يا ماشين مجازي) دلخواه
خود ،آنرا به  LAN Accountingتبديل کرده و براحتي آنرا تنظيم و در مدار قرار دهد .در مواقع بروز
اشکال سخت افزاري و نياز به نصب مجدد ،مشتري ميتواند راسا با استفاده از NetBill Installation CD
مجددا آنرا نصب کرده و و تنها با انتقال اطالعات  MySQL Databaseاز سيستم قبلي به اين س يستم،
ظرف کمتر از  01دقيقه آنرا براحتي جا يگزين سيستم قبلي نمائيد.
تمامي مراحل نصب سيستم فارسي و تحت  XWindowsبوده و از پيچيدگي ها ي نصب  Linuxدر آن خبري ن يست .به تعبير ديگر ميتوان
گفت ،مشتري با کمتري ن دانش فني ميتواند براحتي و به تعداد دلخواه  NetBillنصب کرده و در دورترين نقاط کشور ،بدون نگراني از پشتيباني
 Linuxاز آن به ساده تري ن و کاراتري ن شکل ممکن استفاده نمائيد .از بانکهاي اطالعاتي به صورت دوره اي  Backupگرفته شده تا در صورت
بروز مشکالت احتمالي در سازمان  ،خللي در سيستم  Accountingسرويس دهنده ايجاد نشود.

 NetBillميتواند به روشها ی مختلف  LAN Accountingاستفاده شود:
استفاده از  NetBillبصورت کامال  :Transparentدر اين روش هيچگونه تنظيم خاصي در ايستگاههاي کاري صورت نگرفته و کاربر با
اولين مراجعه به يک سايت ،توسط  NetBillشناسائي شده و با اعمال محدوديتهاي زماني ،حجمي و ي ا سرعت دسترسي به اينترنت ،اجازه دسترسي
به وي داده ميشود .در اين روش بر خالف روشهاي مرسوم (نظي ر  ،)ISAتمامي سرويسهاي اينترنت (و نه تنها  )WWWتنها پس از
 Authenticationدر اختي ار کاربر قرار گرفته و بالفاصله پس از اتمام اعتبار ي ا زمان مجوز اعطائي ،تمامي دسترسي ها مسدود خواهد شد.اين
روش به  HotSpotمعروف است و با سخت افزارهاي مرسوم نظير  Mikrotikکامال سازگاري دارد.
استفاده از  NetBillبصورت  PPPoEو يا  :PPTPدر اين روش هر يک از
ايستگاههاي کاري با انجام تنظيمات مربوط به  PPPoEو يا  ،PPTPبصورت کامال
رمزنگاري شده و امن شناسائي شده و دسترسي آنها به اينترنت در محدوده زماني خاص و با
اعمال محدوديتهاي حجمي و ني ز سرعت دسترسي مهيا ميشود .مزي ت اي ن روش نسبت به روش
قبلي ،امن بودن اطالعات ارسالي و دريافتي هر ي ک از کاربران با استفاده از تونل اختصاصي
است .ضمنا  Dialerويژه اي براي اعمال تنظيمات توسط  Adminو اتصال کاربران با شکلي
واحد نيز از سايت  netbill.irقابل دسترسي است .با استفاده از اين  ،Dialerمدير سيستم
ميتواند تمامي تنظيمات الزم براي اتصال کاربران را بصورت يکجا و متمرکز انجام داده و
روش اتصال و مسائل کاربران را بصورت مرکزي مديريت نمايد.

 NetBillدارای امکانات متنوع و منحصر بفردی است که ذیال گوشه ای از امکانات متنوع  NetBillفهرست شده است:



استفاده از سيستم عامل  Linuxبدون نياز به دانش فني و متخصص



قابليت استفاده از سکوي  16بيتي



نصب و راه اندازي خودکار نرم افزار و سيستم عامل ظرف مدت کمتر از  61دقيقه بدون کمک شرکت توليد کننده نرم افزار



تحويل سيستم با دانش فني نصب/راه اندازي/کشف خطاهاي شبکه و  ...بدون ني از به شرکت توليد کننده نرم افزار



عدم  BlackBoxبودن س يستم جه ت اخذ آمارهاي واقعي و نامخدوش از وضعيت کاربران/درآمد/اختالالت و ...



تجربه بي ش از  111روز پايداري به ازاء بي ش از  011،111کاربر همزمان و عدم نياز به  Rebootکردن



استفاده واقعي از فنآوري پردازش موازي براي سخت افزارهاي چند پردازنده اي و چند هسته اي



امکان استفاده بصورت ماشين مجازي



امکان استفاده از پردازنده هاي چند هسته اي و تقسيم بار پردازشي مستقل از سيستم عامل



در دسترس بودن راهنماهاي کامل (نصب ،راهبر ي WebService ،و  )...بر رو ي سايت محصول



 Backupاطالعات کاربران و تنظيمات سيستم بصورت خودکار و مطمئن با صفر ثانيه DownTime



پاکسازي دوره اي  Backupهاي قديمي بصورت خودکار



امکان بازيابي سيستم در مواقع اضطراري در کمتر از  61دقيقه به حالت پيش از خرابي



مديريت خودکار پا يگاه داده براي باالترين راندمان و کمترين حجم



پاکسازي دوره اي  LOGهاي سيستم بصورت خودکار



توليد خودکار LOGهاي مورد ني از مراجع ذيصالح نظارتي



توانايي  Load Balancingو  FailOverبين دو يا چند Serverبدون نياز به Clustering



پرداخت الکترونيک شتاب براي تمام سطوح مديري تي



ارائه همزمان  Dialup/ISDN/LAN/SMS/VoIPبا يک نام کاربري



امکان  Roamingدر سطح کشور و ي ا سازمانها ي بزرگ بدون نياز به خريد نسخه هاي متعدد نرم افزار



بروز رساني خودکار نرم افزار از طر يق اينترنت بدون نياز به مدير س يستم و با صفر ثانيه DownTime



بروز رساني خودکار س يستم عامل با وصله هاي امنيتي از طر يق اينترنت بدون نياز به مد ير سيستم و با صفر ثانيه DownTime



امکان انجام عمليات تعمير و بازيابي  Databaseبصورت خودکار و بدون نياز به مدير س يستم



امکان کشف اختالل در سيستم قبل از اطالع کاربر ()Live Log Monitoring



ديواره آتش هوشمند/خودکار براي حفاظت از اطالعات داخلي نرم افزار و تامين امني ت سيستم



ديواره آتش براي کاربران SNAT/DNAT



امکان قرارگير ي در شبکه بصورتي که به تغيي ر مسي ر عبور ترافيک نياز نباشد



فيلترينگ اليه  3براي کنترل دسترسي به سرويسها (مانند  )Yahoo Msg, Audio/Video, P2Pبرا ي کاربران LAN



امکان مديريت کل سيستم از طر يق وب



ساختار مديريتي چند سطحي و مستقل



امکان گزارش گيري از روي وب برا ي کاربران



امکان استفاده از پانل  SMSو  Addressbookبراي کاربران



امکان تغيير کلمه رمز از روي وب براي کاربران



محدود کردن دسترسي مديران با IP



انجام عمليات دسته اي بر روي کاربران بر اساس شرائط مختلف ()Bulk Operation



تعريف مديران سيستم و محدوده فعاليت آنان به تفکيک سطوح مختلف



امکان ورود اضطراري کاربران در مواقع تعمير و رفع عيب ،بدون نياز به اعمال تغييرات در  Access Serverها



پشتيباني از تجهيزات  Ciscoبراي Dialup, VoIP, VPDN



پشتيباني از تجهيزات  Mikrotikبراي  PPPو HotSpot



پشتيباني از کاربران  LANبصورت PPTP/PPoE/L2TP



پشتيباني از کاربران  LANبصورت HotSpot



پشتيباني از پروتکل  SNMPبراي مانيتورينگ



پشتيباني از  Microsoft Encryptionدر PPPoE



پشتيباني از  Authenticationبراي  PAPو Chap



قابليت  Shapingکاربران با استفاده از  PolicyMapو  RateLimitدر راترهاي CISCO



استفاده بعنوان  AAA Serverبرا ي المانهاي  Activeمانند  Router, Switchو ...



امکان ثبت دستورات وارد شده در راترها و سوئيچهاي  CISCOبه تفکيک مديران شبکه



پشتيباني از استاندارد  WebServiceجهت اتصال به سيستمهاي ديگر



تعريف  Bannerتبليغاتي براي پانل مديريتي کاربران و مديران



گزارش مورد ي از عملکرد کاربران ،گروهها ي ا کامپ يوترها در دوره هاي زماني دلخواه



گزارش تفصيلي از مصرف کاربران ،گروهها يا کامپيوترها در دوره هاي زماني دلخواه



گزارش تفصيلي از عملکرد مديران س يستم



نمايش محدوديت هاي تعر يف شده با جزئيات کامل



نمايش نمودارها و گزارشهاي گرافيکي



دشبورد گراف وضعيت س يستم/شبکه/کاربران



نمايش گراف پهناي باند مصرفي توسط هر کاربر



مشاهده کارکرد کاربران OnLine



دشبورد آماري متوسط مصرف/زمان کاربران  OnLineبه تفکيک گروهها براي پاي ش و تحل يل گروههاي پرمصرف



پانل ويژه پاسخگوئي به کاربران ( )Help Desk



نمايش گرافها ي بهره وري سيستم (مانند پردازه ها ،ديسک ،حافظه ،اتصاالت و ) ...



گزارش  URLهاي بازد يد شده توسط کاربران LAN



گزارش از ساي ت هاي بازي د شده توسط کاربران  LANو حجم اطالعات و رد و بدل شده



گرافهاي Top Domain, Top URL



قابليت اتصال به  Active Directoryو استفاده از نام کاربري و کلمه عبور مديران از آن



قابليت  Syncخودکار کاربران با Active Directory



قابليت اتصال به  Active Directoryو استفاده از نام کاربري و کلمه عبور کاربران از آن



بي نيازي از انجام تنظيمات ي ا نصب هر گونه نرم افزار روي کامپيوترهاي کاربران



امکان استفاده بصورت  Applianceسخت افزاري بدون نياز به کي برد و مد ير سيستم



ايجاد محدوديت روي کامپيوتر ها بدون توجه به نام کاربر ي



محدود کردن مدت زمان استفاده پيوسته از اينترنت براي کاربران



ايجاد محدوديت زماني براي کاربران



امکان تغيير خودکار گروه کاربر در بازه زماني خاص روز /ماه/سال



ايجاد محدوديت زماني هر اتصال براي گروهها



امکان تغيير پهناي باند کاربر در بازه زماني خاص بدون نياز به قطع ارتباط



محدود کردن ميزان  Download/Uploadاطالعات به ازاء هر کاربر



محدود کردن ميزان  Download/Uploadاطالعات به ازاء هر گروه



محدود کردن ميزان ارسال و دريافت اطالعات به ازاء هر کاربر



محدود کردن ميزان ارسال و دريافت اطالعات به ازاء هر گروه



تعريف پهناي باند  Dedicatedو  Burstبه ازاء هر کاربر



تعريف پهناي باند  Dedicatedو  Burstبه ازاء هر گروه



تعريف انواع محدوديت هاي زماني ،حجمي يا ترکيبي



امکان ايجاد نام کاربري بدون نياز به کلمه عبور



امکان توليد انبوه نام کاربري بصورت  Randomو سريالي



امکان تعريف زمان بيکاري براي قطع خودکار کاربران



قطع خودکار کاربران به ازاء اتمام اعتبار ي ا محدوديت حجمي /زماني



امکان محدود کردن تعداد کاربران  OnLineبراي نمايندگان فروش و يا واحدهاي سازمان



امکان  Import/Exportکاربران و کلمه هاي عبور ،باقيمانده اعتبار ،نام سروي س و  ...بصورت CSV



تعيين  IPهاي مجاز براي ورود مد يران سيستم



تخصيص  IPاختصاصي به هر کاربر



تخصيص  Routeاختصاصي به هر کاربر



امکان تعريف  Radius Attributeهاي خاص به ازاء هر گروه



امکان تعريف  Radius Attributeهاي خاص به ازاء هر کاربر



تخصيص  IP Poolبراي کاربراني که براي اولين بار متصل م يشوند ()FirstTime Connected Users



تخصيص  IP Poolبراي کاربران منقضي شده ()Expired Users



تخصيص  IP Poolبراي تبليغات کاربران ()Advertise



تخصيص  IP Poolبراي کاربران بدون اعتبار ()Low Credit Users



تخصيص  IP Poolبراي BRASها ،گروهها و سرويسها



تعيين ضريب تعرفه براي ترافيک دري افت و ارسال بر مبناي ساعات روز ،روزهاي هفته و روزهاي سال



تعيين ضريب تعرفه براي ترافيک ارسال



تفکيک کاربران جهت اتصال از طريق  LAN,Dialupبر اساس پارا مترهاي مختلف



بدون نياز به نصب نرم افزار  Diallerاختصاصي براي اتصال به VPN Server



امکان  Black Listبراي  Mac/IP Addressبراي جلوگيري از اتصال کاربران



تغيير تعرفه و محدوديتهاي براي سرويسها در بازه تاريخي خاص در سال



تغيير تعرفه و محدوديتهاي براي سرويسها در بازه زماني خاص در روز



کنترل تعداد دسترسي هاي همزمان يک کاربر ()Concurrent-logins



امکان ارسال  SMSبه ازاء پايان اعتبار کاربران



تعريف سرويسهاي نامحدود روزانه و ماهانه



تخصيص پهناي باند به گروهها



تخصيص پهناي باند به گروهها و تغيي ر آن براي هر يک از کاربران عضو آن گروه



تخصيص اعتبار به گروهها و يا تغيير آن براي هريک از کاربران عضو آن گروه



و دهها امکان منحصر بفرد ديگر که  NetBillرا از نرم افزارهاي مشابه مستثنا نموده است.

برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سایتهای  ghasedak.comو  netbill.irمراجعه و یا شماره تلفن  01737در
تهران تماس حاصل نمائيد.

