
םלועבו ץראב תוחוקל יפלא תורשע

 לוהינל לארשיב החילצמה תכרעמה איה            

 תקלחמל יאלמ לוהינו הכימת יזכרמ לוהינ ,קסדפלה

          ו םיבכרומ       יכילהת ללוכ ,ןוגראב    -ה

 ךרעמל םלשומו יעוצקמ םילכ זגרא תקפסמ            

 קפסל ולכות ותועצמאבש ילכ ,עדימה תוכרעמו הכימתה

 ןפואב לופיטה ינמז תא רצקלו רתוי בוט תוריש

 לכ לע הטילשו עדי תקפסמ תכרעמה .יתועמשמ

טושפו ליעי ןפואב    הו הכימתה תקלחמ לש תויוליעפה

 דצב םג דבלב ןפדפד תועצמאב תלעופ            

 שמתשמ תיווח תקפסמו ,ילוהינה דצב םגו שמתשמה

תיתודידיו הטושפ

 תועצמאב םוקמ לכמ השיג תרשפאמ            

תוריש ןתמל םגו האירק תחיתפל םג ,ןופטראמס

קסדפלה ידקומו הכימת יזכרמ ,TI תקלחמ לוהינל םלשומ םילכ זגרא

 םוחתב הדיחיה הנכותה איהו לארשיב תחתופמ            

 לכב לאמשל ןימימ תירבעב הלש קשממה לכש הז

(תופסונ תופש 03-ב ןכ ומכו) םילודומה

 תורבחו םינוגרא יפלאל םדקתמ הנעמ תקפסמ            

 לחה ,םלדוג וא םקוסיע םוחתל רשק אלל ,םלועבו ץראב

 םינוגראל דעו םידבוע תואמ לש םינטק םינוגראמ

 לש הלודגה החלצהה .םלועב םילודגהו קשמב םילודגה

 עצוממב ,הלש המקהה תוטשפב הנומט תכרעמה

 חקייש ןמזהמ עברכ חקיי             תכרעמ םיקהל

 וז הדוקנ לש תויפסכה תוכלשהה ,המוד תכרעמ םיקהל

 החלצה גיצהל ןתינ             םע ,תויתועמשמ דואמ

הבר תוריהמב טקיורפב

 אלל תכרעמב טולשל תורשפא חוקלל תקפסמ            

 הדובעב םג ףסכ ןומה ךסוחש רבד ,קפסב תולת

 תכרעמה םע תפטושה

CMDB ITIL

IT

IT
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תכרעמ תולוכי

קסדפלה

 לוהינל ילכ ,הכימתה תקלחמ לש םיכילהתהו תומישמה לכ תא להנל ןתינ התועצמאב תיזכרמ המרופטלפ

.תומדקתמ היצמוטוא תויורשפא םע תוריש

םיסכנ לוהינ

 ךלש דויצב האלמ הטילש לבקת הז לודומ תועצמאב

.יושירו תונכות ,הרמוח ללוכ ,תיטמוטוא הרוצב

םילהנמ לטרופו תוחוד

.תמא ןמזב עדימ יחותינו םיטרופמ תוחוד

םיפסונ םילכ

 תנטקהל תרפושמ תרושקת ,םיטקיורפ לוהינל םילכ

.תכרעמב תואירקה תומכ

Asset Inventory

Remote Control

Monitoring

CMDB

Network Discovery

SysAid MDM

Ticket Management

ITIL Package

Customization

Knowledge Base

Self-Service Portal

Automation

Manager Dashboard

IT Benchmark

SLA / SLM

Reports

Admin Portal

System & Integration

Password Services

Tasks & Projects

Live Chat

SysAid Remote Desktop

Calendar
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