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ADManager Plus
 ADManager Plusנותנת פתרון פשוט וקל לניהול האקטיב
דיירקטורי של מערכת חלונות .היא מאפשרת להאציל
משימות מהאדמיניסטרטור לטכנאי מחשב אחרים בארגון.
הדבר עוזר לאדמיניסטרטור של האקטיב דיירקטורי ולטכנאי
המחשבים בארגון לטפל במהירות במשימות היום-יום
שלהם.

ניתן להפיק מגוון עצום של דוחות בנוגע לאקטיב דיירקטורי.
חלקם של הדוחות הינם חיוניים לדוחות ביקורת שהארגון צריך
לעמוד בהם מבחינת תקנים שונים.

התוכנה מצוידת בממשק משתמש מרכזי אינטואיטיבי,
ומטפלת במגוון של משימות מורכבות ,כגון :ניהול כמותי של
חשבונות משתמש מרובים ושל רכיבי אקטיב דיירקטורי
נוספים.

התוכנה גם מציעה אפלקיציה לסמארטפונים (גם  iOSוגם
אנדרואיד) באמצעותה ניתן לבצע משימות בחשבונות
המשתמשים באקטיב דיירקטורי ישירות מהטלפון הנייד.

הגרסאות השונות לתוכנת ADManager Plus

סביבה תפעולית
Supported Platforms
: תומכת במערכות ההפעלה הבאותADManager Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

2000
XP
2003
Vista
7
2008
8
Server 2008 R2
Server 2012
Server 2012 R2

Supported Browsers
: תומכת בדפדפנים הבאיםADManager Plus
• Internet Explorer 6 and above
• Mozilla Firefox 3 and above
• Google Chrome
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Active Directory Management
ניהול האקטיב דיירקטורי
ניהול המשתמשים Active Directory User Management -
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך להקים חשבונות ( )Accountsלמשתמשים חדשים וכן ליצור שינויים בחשבונות קיימים של
משתמשים בדומיין שלך ,בקלות .אתה יכול להעתיק את התכונות של משתמש אחד למשנהו או ליצור תבנית (טמפלט) ליצירת
כמות גדולה של משתמשים .אתה תוכל אז לשנות את הנתונים האישיים של כל משתמש ע"י ייבוא כל הנתונים מקובץ אקסל או
באופן ידני ,לבחירתך.
יצירת שינויים במאפיינים של משתמשים
Modifying General User Attributes
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך לשנות מאפיינים של
משתמשים ,כגון שינוי שמם ,פתיחת חשבונות שלהם שננעלו,
העברת המשתמש למיקום שונה (שינוי ה ,)Container -ועוד .כל
השינויים יכולים להתבצע גם באמצעות קובץ אקסל  CSVכדי לטפל
בכמויות גדולות של משתמשים בבת אחת.

איפוס סיסמאות למשתמשים Resetting Password -
•
•
•
•

•

לאפס סיסמאות לחשבונות משתמשים רבים בבת אחת.
לקבוע כי המשתמש צריך לשנות את הסיסמא שלו בכניסה הבאה שלו.
לקבוע כי סיסמא לעולם לא תפוג.
לקבוע כי סטטוס של משתמשים יהיה פעיל ( )enableאו בלתי פעיל
( )disabledאו ימחק כאשר סיסמתם פגה.
להגדיר כי משתמשים לא יכולים לשנות סיסמא שנקבעה על ידי
האדמיניסטרטור

דוגמא
לקובץ CSV
לניהול כמותי
של חשבונות
רבים

givenName,samAccountName,department,telephoneNumber
MathewIles,MathewIles,Transportation,01455 882107
Emmanuelsam,Emmanuelsam,Transportation,01455 882108
Strongosky,Strongosky,Transportation,01455 882109
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הגדרת כללים
לבחירת סיסמאות:
קובעים מדיניות לגבי
האורך של סיסמאות
המשתמשים ולגבי
המורכבות שלהן

עדכון מאפייני הפרופיל של המשתמשים
Modifying Profile Attributes

אבטחה :הגדרת טווח השעות בהן
המשתמש יוכל להיות פעיל
Modifying Logon Hours

שיוך המשתמש לקבוצה

קביעת עמדות העבודה המשוייכות
לכל משתמש

Modifying Group Attributes

Modify user logon workstations

עדכון מאפייני השם של
המשתמש

שינוי הגדרות הארגון וכתובתו

Modifying Naming Attributes

שינוי מיקום התיקיות
האישיות של המשתמש
Move Home folders/profile paths

הגדרות שרת התקשורת
למשתמשים
Enable/Disable Lync Option for Users

עדכון הפרטים האישיים של
המשתמש
Modifying Contact Attributes

Modify Address/Organization Attributes

- הגדרות התחברות מרחוק למשתמשים
Modifying Terminal Services Attributes (Remote Desktop Services)
Modify Terminal Service Environmental Attributes

Terminal Remote Control Attributes of the Users

Modify Terminal Session Attributes of the Users
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ניהול חשבונות המחשביםActive Directory Computer Management -
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך לעדכן את הפרטים של עמדות המחשב גם לכמות גדולה של מחשבים
בעת ובעונה אחת ,באמצעות טמפלטים ( )Templatesועל ידי שימוש בקבצי אקסל .CSV -
הגדרת מחשבים כאובייקטים

עדכון המאפיינים
של המחשבים
חלוקת המחשבים
לקבוצות שונות של
מחשבים

ביטול החשבון של מחשב –
Disabled/ Enabled

הזזת מחשב לקונטיינר אחר

ניהול הגישה לתיקיות ולקבצים
Active Directory File Server Management
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך לקבוע לאילו
מהמשתמשים תהיה שליטה מלאה או חלקית בקבצים
שונים (קריאה ,כתיבה על הקבצים ,וכו').
בנוסף ,תוכל לייעד תיקיות מסוימות כך שתהינה
נגישות רק למשתמשים מקבוצות שתבחר (למשל,
דוחות חשבונאיים יהיו נגישים לקריאה רק ע"י
משתמשים מחלקת הנהלת חשבונות).
הגדרת הרשאות הגישה והשיתוף במערכת ניהול הקבצים
 (New Technology File System) NTFSובShare-

ניהול הExchange-

הגדרה :ה Exchange Server-מבית מיקרוסופט הוא
תוכנה של צד-שרת המספקת שרת דואר ,לוח שנה,
אלפון של אנשי קשר ועוד.

הגדרת כתובת הSMTP -
למשתמשים
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
)פרוטוקול לשליחת דואר אלקטרוני דרך
האינטרנט)

""Runtime Mailbox Provisioning
– Set mailbox properties during
creation
קבע את מאפייני תיבת הדואר תוך כדי ובעת
שאתה מקים אותה( .אופציה שלא קיימת בכלי
האקטיב דיירקטורי הנייטיב הקיימים).

הגדרות הExchange -
לחשבונות:

העברת מיילים לכתובת מייל
אחרת והגדרות משלוח
"Multi–mode" operational console
לנהל את ,Exchange Server 2003 :ואתExchange :
 ,Server 2007/2010/2013בו זמנית מנקודה אחת.

Outlook Mobile access,
Outlook Web access,
IMAP4 and POP3 protocols

הגדרות אחסון המיילים בארכיב

Exchange Server Mailbox Migration
מעבר קל לגירסה חדשה של ה Exchange Server -באמצעות ADManager Plus
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לעבור לגרסה שונה של ה,2007 ,2003( Exchange Server -
 2010או  )2013בצורה פשוטה ומהירה.
Bulk Mailbox Migration
 Migrationלכל תיבות הדואר של ה-
 Exchangeבמספר הקשות בודדות על
העכבר.
Delegate 'Migration' task to helpdesks

Web-based tool
תוכנת  ADManager Plusמבוססת על ממשק
אינטרנטי ,לכן אתה יכול לבצע את הMigration -
לתיבות הדואר מכל מקום דרך האינטרנט.

האדמיניסטרטור יכול להאציל את
המשימה של ביצוע ה Migration -לתיבות
הדואר של ה Exchange -לכל טכנאי
מחשבים אחר בארגון ,וכך
האדמיניסטרטור מתפנה לטיפול בבעיות
בוערות יותר.

Active Directory Reports
הנפקת דוחות מנתוני האקטיב דיירקטורי
יצירת דוחות מנתוני האקטיב דיירקטורי
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך להנפיק דוחות מגוונים על רכיבי האקטיב דיירקטורי .כך אתה
יכול לראות את כל הנתונים הרלוונטיים בצורה מאורגנת ולקבל תובנות לגבי המצב באקטיב דיירקטורי
בזמן אמת.
דוחות לגבי משתמשיםUser Reports -
דו"ח המפרט מי הם המשתמשים אשר נוצרו,
עודכנו פרטיהם או אשר נמחקו ב X-הימים
האחרונים לבחירתך.

משתמשים שהן חברים ביותר
מקבוצה אחת
דו"ח  - Logonמיהם
המשתמשים אשר כלל אינם
פעילים ולא עשו  Logonמשך
תקופה

דו"ח המפרט משתמשים אשר
חסר עליהם מידע באקטיב דיירקטורי

דוחות לגבי סיסמאות Password Reports -
רשימת המשתמשים אשר סיסמתם
עתידה לפוג בימים הקרובים
Soon-to-expire User Passwords

מי הם המשתמשים אשר כבר פג תוקף
הסיסמא שלהם
Password Expired Users

רשימת המשתמשים שניסו להכנס עם
סיסמא שגויה מספר פעמים וכניסתם נחסמה
Recently Bad Logged Users report

רשימת משתמשים אשר נקבע
כי סיסמתם לא תפוג לעולם
Users whose password never expires report

דוחות לגבי המחשבים – Computer Reports
דו"ח המציג את כל המחשבים לפי
מערכת ההפעלה שלהם
OS Based Report

דוחות על עמדות העבודה

מי מנהל כל מחשב ולאילו
מחשבים אין מנהל
מחשבים שנוספו לאחרונה

דוחות על מחשבים שלא היו פעילים:
לא בוצע מהם  Logonלדומיין משך
תקופה
דוחות על הDomain Controllers -

דוחות לגבי הגדרות משלוחי המיילים Exchange Reports -
דו"ח על מגבלות שהוחלו על
המשתמשים על גודל המייל הנכנס
או היוצא

דו"ח על כתובות מייל שאסור או
מותר למשתמש לשלוח אליהן או
לקבל מהן מיילים

דוחות לגבי המשתמשים שיש
להם  mail-boxבשרת הExchange-

דוחות לגבי המשתמשים
שיש להם כתובת Proxy

דוחות לגבי
המשתמשים אשר
רשאים להתחבר עם
Outlook Mobile
Access, Outlook
 Web Accessוכו'

רשימת המשתמשים המעבירים את כל המיילים
הנכנסים אליהם אל כתובת מייל אחרת

ניתן להפיק את כל הדוחות בפורמט של:
HTML, PDF, XLS, CSV, CSVDE
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Dashboard View
"לוח המחוונים"
תוכנת  ADManager Plusמציגה בפניך במסך אחד תמונה ברורה של המידע החיוני בדומיין שלך.
לדוגמא המשתמשים אשר הסיסמא שלהם עתידה לפוג בימים הקרובים ,או כל דו"ח אחר לבחירתך
אשר אתה מעוניין שתמיד יהיה מול עיניך בצורה גרפית כאשר אתה נכנס לתוכנה.
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AD Search
חיפוש באקטיב דיירקטורי
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך לאתר כל נתון באקטיב דיירקטורי באמצעות כלי-החיפוש רב
העוצמה שבה .אתה יכול לבצע חיפוש על פני הדומיינים או להגביל את החיפוש שלך לקטגוריה של
משתמשים ,קבוצות או מחשבים.
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 – ADManager Plus Appאפליקציה לנייד
האפליקציה של  ADManager Plusהופכת את הניהול של האקטיב דיירקטורי למהנה וליעיל .הטלפון הנייד שלך
הוא כל אשר אתה זקוק לו כדי לטפל בניהול המשתמשים .לא חשוב היכן אתה נמצא ,תוכל לגשת לחשבונות
המשתמשים ולבצע פעולות ניהול חיוניות ,ישירות מהטלפון הנייד שלך.

אפליקציה לAndroid -

סרוק את הקוד כדי להוריד אפליקציה לאנדרואיד לניסוי

אפליקציה לIPhone -

סרוק את הקוד כדי להוריד אפליקציה ל Iphone-לניסוי

פעולות לביצוע באמצעות האפליקציה של  ADManager Plusמהטלפון הנייד של האדמיניסטרטורים:
איפוס סיסמאות למשתמשים
Reset Password

הפעלת חשבונות משתמשים
Enable User Accounts

הפסקת פעולת חשבונות של משתמשים
Disable User Accounts
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מחיקת חשבונות משתמשים
Delete User Accounts

השבת חשבונות משתמשים נעולים לפעולה
Unlock User Accounts

ADManager Plus  דקות) על האפליקציה לטלפון הנייד של1:19( סרטון וידאו קצר

http://www.youtube.com/watch?v=ccWne3naY0M
22
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האצלת סמכויות לטכנאים
AD Delegation
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך להאציל סמכויות
לטיפול במשימות אקטיב דיירקטורי לעובדים אחרים בארגון.
אתה יכול להגדיר תפקידים שונים עם הרשאות שונות ,לשנות
את התוכן של התפקידים ולהוסיף עובדים נוספים שיכולים
לבצע משימות שהגדרת להם באקטיב דיירקטורי ,לדוגמא:
• איפוס הסיסמא.
• פתיחה מחדש של חשבונות משתמשים.
• הוספת משתמשים לקבוצות.
• שינוי היחידה הארגונית ( )OUשמשתמש משתייך אליה.
• הוספת או הסרת עמדת עבודה בדומיין.
• יצירת חשבונות משתמשים.
• שינוי מאפיינים של משתמשים.

הגדרת היקף התפקיד של הטכנאי וההרשאות
שהוא מכיל לביצוע משימות ,ובאיזו יחידה ארגונית

תיעוד Audit Report -
כל הפעולות שביצעו הטכנאים השונים (אשר להם הואצלו סמכויות) מתועדות ב-
 ADManagerותמיד אפשר לראות מי בדיוק ביצע את הפעולות ומתי ,ומה בוצע.
הדבר חיוני למטרות של ביקורת ושמירת נתונים והיסטוריה.

מה מיוחד במודל האצלת הסמכויות של ?ADManager
 עובד או טכנאי כלשהו מקבל יכולת לבצע
פעילויות באקטיב דיירקטורי ,בהיקף מסויים או
ביחידה ארגונית מסויימת ,אולם הזכויות שלו
לגשת לאקטיב דיירקטורי אינן מוטבעות באקטיב
דיירקטורי עצמו אלא רק בתוכנת ADManager
 .Plusהפעולות מבוצעות בתוכנה ADManager
 ,Plusבשמו של האדמיניסטרטור ,כך יש "חומת
מגן" סביב האקטיב דיירקטורי.
 העובד שקיבל סמכויות בהאצלה מהאדמיניסטרטור יוכל לבצע רק את מה שניתנה לו הרשאה לבצע
ולא יוכל לבצע דברים אחרים מעבר לכך – הוא אפילו לא יראה במסך שלו לינקים לפעולות אחרות
כך שהאופציה של לעשות פעולות מעבר להרשאה שלו תהיה חסומה בפניו לחלוטין.
 לא ניתן להאציל סמכויות של אדמיניסטרטור לאנשים אשר אינם מוגדרים כבר כמשתמשים באקטיב
דיירקטורי.
כל הכלים האלו מבטיחים שהאקטיב דיירקטורי נותר ללא פגע ,ושהאבטחה בארגון נשמרת היטב.

Active Directory Management
ניהול האקטיב דיירקטורי
ניהול קבוצות Active Directory Group Management -
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך להגדיר קבוצות של משתמשים בהתאם לצרכים שלך ,למשל קבוצות לצורך הפצת מיילים
המיועדים לכל חברי הקבוצה ( )Distribution Listאו קבוצות אבטחה ,המכילות חשבונות אשר לכולם הגדרות אבטחה דומות
(.)Security Groups

שיוך הקבוצה ליחידה
ארגונית מסויימת

שינוי מאפיינים ארגוניים של הקבוצות
כגון אי-מייל ,תיאור ,מנהל/ת הקבוצה.

הוספת קבוצות
ומחיקת קבוצות

הגדרות ה Exchange-לקבוצה

האם הקבוצה היא
קבוצת דומיין מקומית,
גלובלית או אוניברסלית

הזזת קבוצות באקטיב
דיירקטורי
קובץ CSV
לטיפול כמותי
בקבוצות רבות

דוחות לגבי כל
הקבוצות והחברים
בהן :קבוצות אבטחה
( )Securityוקבוצות
להפצת מיילים
במשותף
( Distribution
.)Groups
דו"ח על הקבוצות אשר
אינן מכילות שום
משתמש (קבוצות
ריקות)
דו"ח על כל
המשתמשים שאינם
חברים בקבוצת הפצה
כלשהי

הצגת  Xהקבוצות
הגדולות ביותר
מבחינת כמות חברים,
לפי בחירתך

דוחות לגבי קבוצות של משתמשים – Group Reports

דו"ח על
המשתמשים
אשר אינם
חברים בשום
קבוצה

הצגת הקבוצות לפי הטווח שלהן
– מקומיות ,באותו הדומיין או
אוניבסליות

דו"ח של כל קבוצות ההפצה או האבטחה
דו"ח על כל החברים בכל קבוצות ההפצה או
האבטחה

ניהול אנשי הקשר Active Directory Contact Management -
אנשי קשר הם אנשים שאינם חלק מהחברה שלך ,אשר אליהם אנשים מחברתך שולחים מיילים ,ואשר המידע
לגביהם יכול להיות מאוחסן בבסיס הנתונים שלך .תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך ליצור ,לעדכן פרטים
ולמחוק אנשי קשר בצורה כמותית עם קבצים מסוג  ,CSVוכן להפיק דוחות על כל אנשי הקשר ופרטיהם.

דוגמא לקובץ
 ,CSVבאמצעותו
מעדכנים בלחיצת
מקש את אנשי
הקשר.

ניהול מדיניות הקבוצות ()GPO
Active Directory Group Policy
Objects Management
הפעלת/חסימת מדיניות GPO
Enable GPOs / Disable GPOs
האדמיניסטרטור יכול להפעיל או להפסיק את
כל ה GPO -הדרושים בכל דומיין ,בפעולה אחת
מרוכזת ,בחשבונות משתמש או במחשב
מסויים.

שליטה וניהול של כל ה GPO-בתיקיות
השונות
Manage GPO Links
יכולת לבחור לינקים מרובים של  GPOבכל תיקייה
ולבצע פעולות הוספה ,העברה ,מחיקה והפעלה של
ה.GPO -

לדעת אילו  GPOקיימים ,מופעלים או לא פעילים
Group Policy Objects' (GPO) Status
לקבל במהירות מידע מפורט על כל ה GPO -הזמינים ,אילו
מהם מופעלים והיכן.

העברת מאפיינים של ה GPO-לקבוצת הבת
שלה ,או חסימת העברה זו
Block / Unblock GPO Inheritance
באמצעות הקשה אחת על העכבר ניתן להפעיל או לחסום
העברת מאפיינים ( )GPOמקבוצת אם לקבוצת בת.

מהו  ?GPOזוהי יכולת הקיימת במערכות
ההפעלה של מיקרוסופט חלונות לשלוט
בסביבת העבודה של חשבונות משתמשים
ושל מחשבים .עם  GPOמנהלים בצורה
מרוכזת ומבצעים את ההגדרות לחשבונות
השונים ,לדוגמא :לחסום גישה של
משתמשים לתיקיות מסויימות ,לקבוע את
אורך ומורכבות הסיסמאות ,לקבוע למי
מותר להתחבר לרשת ועוד.

Scheduled Reports
לוחות זמנים להנפקה אוטמטית של דוחות מבוקשים :מסמנים מהם השדות הנבחרים אשר יופיעו בדו"ח הנדרש,
מהי תדירות ההפקה האוטומטית שלו (פעם בשבוע ,פעם בחודש )....ולמי לשלוח את הדו"ח באי מייל – והדו"ח
ישלח לרשימת המיילים הנבחרת באופן אוטומטי.

Workflow
סדר פעולות למשימות אקטיב דיירקטורי
תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לך לתכנן ביצוע של פעולות באקטיב דיירקטורי ,כאשר היוזמה לביצוען יכולה
לבוא מאחד העובדים (למשל במחלקת כח אדם מודיעים כי יש צורך בפתיחת חשבון לעובד חדש) והתהליך כולל
בדיקה ואישור של הפעולה ע" י אחד מהאדמיניסטרטורים וכן הפניה לאדמיניסטרטור המתאים כדי שיבצע את
הפעולה הנדרשת באקטיב דיירקטורי.

משתמש או טכנאי מעלה בקשה הנוגעת לפעולה
נדרשת באקטיב דיירקטורי.
הקריאה עוברת לאחראי אשר יאשר את ביצועה
כמתוכנן.

לאחר אישור הפעולה ,המטלה מועברת לטכנאי
המתאים אשר יבצע אותה באקטיב דיירקטורי,
באמצעות .ADManager Plus
המטלה מקבלת סדר עדיפות ודחיפות לפי כללים
שנקבעים.

מייל ישלח באופן אוטומטי לכל מי שצריך לדעת על כך שנפתחה בקשה לטיפול ,וכן ישלחו מיילים
אוטמטיים המיידעים על ביצוע המשימה ועל השלמת הטיפול בהצלחה.

נשמר תיעוד לגבי כל הפעולות אשר בוצעו
באקטיב דיירקטורי ,מי אישר וביצע אותן
ומתי .הדבר חשוב לשם עמידה בדרישות
חוקיות ( )Complianceשל תקנים ושל
סטנדרטים בינלאומיים הנוגעים לאחריות
החברה לאבטחה ולניהול בארגון ,כגון:
HIPAA, Sarbanes-Oxley Act (SOX),
USA PATRIOT
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Automation
אוטומציה
עבודתו של האדמיניסטרטור כוללת משימות שגרתיות אשר חוזרות על
עצמן ואורכות זמן רב .תוכנת  ADManager Plusמאפשרת לתכנן
משימות אשר תתבצענה באופן אוטומטי באקטיב דיירקטורי.

בנוסף ,ניתן להכניס בתוך התהליך נקודות
בהן התהליך האוטומטי דורש בחינה ואישור
מאת הגורם האחראי ,ורק לאחר אישורו
התהליך מתקדם לשלב הבא של הביצוע
(.)Workflow

דוגמא :
 ADManagerסורק לבקשתנו את האקטיב דיירקטורי כדי להכין דו"ח המכיל את כל
הקבוצות אשר אינן מכילות משתמשים כלל;

הדו"ח מועבר אוטומטית במייל לגורם האחראי אשר בלחיצת
מקש מאשר להמשיך בפעולה האוטמטית של מחיקת קבוצות
מיותרות אלו;

הקבוצות הללו תמחקנה
(תתבצע פעולת ;)Delete Group

פעולה זו תתבצע אוטומטית בתדירות שהאדמיניסטרטור יבחר,
למשל כל שבוע ,חודש וכו'.

דוגמא נוספת:
 ADManagerסורק לבקשתנו את האקטיב
דיירקטורי כדי להכין דו"ח המכיל את כל
המשתמשים שלא עשו  Logonמשך תקופה,
כלומר החשבון שלהם לא היה פעיל משך 60
הימים האחרונים או משך תקופה אחרת
לבחירתנו;
הדו"ח מועבר אוטומטית במייל לגורם האחראי אשר בלחיצת מקש
מאשר להמשיך בפעולה האוטומטית של מחיקת חשבונות
משתמשים לא פעילים אלו (הוא יכול גם לא לאשר והפעולה
תפסק);

משתמשים בלתי פעילים אלו
ימחקו מהאקטיב דיירקטורי
(תתבצע פעולת ;)Delete Users

פעולה זו תתבצע אוטומטית בתדירות שהאדמיניסטרטור יבחר ,למשל כל
שבוע ,חודש וכו'.

Awards and Recognitions
 הינה תוכנה נושאת פרסים אשר זוכה להכרה בינלאומיתADManager Plus
Windows IT Pro Awards 2013
Windows IT Pro Awards 2012
Windows IT Pro Awards 2011

Redmond Reader's Choice
Awards 2014 : Silver
Silver Winner in Active
Directory Provisioning
/Administration category for
the year 2014

 זכתה שלוש שניםADManager Plus
ברציפות בפרס הכסף של בחירת
.הקהילה

WindowsNetworking.com Readers' Choice Awards
for the years 2013 and 2014
 זכתה בפרס בקטגוריה של כלי ניהולADManager Plus
לאקטיב דיירקטורי

Certificate Of Networthiness:
Defending the Active Directory of the Department of Defense
: קיבלה את האישור הרישמי מאת צבא ארצות הברית על עמידתה בתקן האמריקאיADManager Plus
Certificate of Networthiness (CoN) by the Network Enterprise Technology Command
(NETCOM) of the United States Army.

תמיכה טכנית Support -
תמיכה טכנית זמינה לאורך כל היום והלילה 24 ,שעות ביממה 5 ,ימים בשבוע
•
•
•
•
•
•

תמיכה בטלפון
תמיכה באי-מייל
השתלטות מרחוק
חוברות הסברים והנחיות
פורומים און-ליין
סמינרים באינטרנט

 בישראלADManager Plus לקוחות
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1

 בעולםADManager Plus לקוחות

Banking/Finance/Insurance
• Apollo Management
• Assured Guaranty
• Ayalon Insurance
• Barclays Bank
• Bank of Albania
• Commonwealth Bank & Trust
Company
• Goldleaf Financial Solutions, Inc.
• National Diabetic Pharmacies
• Northwater Capital Management
• Schneider
• Southern Community Bank
• SS&G
• The Student Loan Company Ltd
• Travis Credit Union

Education
• Albany School
• Baldwin Park Unified School District
• Cal State San Marcos
• Charlotte School of Law
• City & Islington College
• Community Unit School District 303
• Counterpoint MTC
• DAR AL- HEKMA COLLEGE
• Deeside College
• Department of Defense - U.S
• Dexter School
• Downe House School
• East London and The City Mental
Health NHS Trust
• Education.au
• Elizabeth School District C-1
• Emmaus College
• Finham park School

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

George Abbot School
Interboro Institute
Joint Forces Staff College
Learning Tree International
MN Dept of Education
North Greenville University
Spencer.kyschools.us
Sperry Public Schools
St. Bernards Catholic High
School
St. Ignatius Catholic School
STRAYER COLLEGE &
UNIVERSITY
Sudbury Catholic District
School Board
Texas Education Agency
The Principia
University Schools
Wayne State University

2
Government / NGOs
• American Jewish World Service
• City of Saint Paul, Public Works
• City of Seattle
• Defense Threat Reduction
Agency
• HealthPlus of Michigan
• Employment Standards Admin
• Defense Threat Reduction
Agency
• National Oceanic & Atmospheric
Administration
• National Labor Relations Board
• Naval Air Warfare Center
• Naval Surface Warfare Center
• U.S NNSA/DOE
• US Naval War College
U.S. Government Accountability
Office
• Shropshire Fire and Rescue
Service
• State of Minnesota
• IRS

Health Care/Pharmaceutical
• ECAOS
• Erie Family Health Center
• Independent Health Association
• Medical Center Hospital
• Memorial Health Care System
• MGI Pharma
• National Diabetic Pharmacies
• Parkview Medical Center
• Parma Community General Hospital
• PFIZER, INC
• Presbyterian Plano Diag & Surg
• Radia Medical Imaging
• SYKEHUS APOTEKENE
• TechHealth Inc

3
Engineering / IT / Manufacturing
• Activision
• ANTs software Inc
• Aktek
• BorgWarner Inc
• British American Tobacco
• Capricorn Handels GmbH & Co.
KG
• Concur Technologies, Inc
• COVERDELL
• CSC
• Cutera
• D & M Holdings US, Inc.
• DSI Technology Ltd
• Dunlop Aerospace Braking
Systems
• Eclipsys Corporation
• Emeron Climate Technologies
• Fox Television Stations, Inc.
• GOT.UK Gas & Oil Technology
Ltd.
• Group 1 Automotive
• Group Avalon Technology
Services, Inc.
• Hewlett Packard
• IBM

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insidecomputers
Integr8 IT
JWT
Just Energy
Lattice Semiconductor
Lauren Engineers & Constructors,
Inc.
Lufthansa Technik Turbine
Shannon Ltd.
Marley Eternit
Miller Networks, Inc.
Mitsubishi Caterpillar Forklift
America Inc.
Motion Picture Association of
America (MPAA)
National Cinemedia
NewDelhi Television (NDTV)
Newsquest (Essex)
Niro A/S
O'Neill Europe
Pannon GSM Telecommunications
Ltd.
Pioneer Strategic Business
Products, Inc.
QMedia Distributors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saudi Research & Publishing Co.
Serco
Software Sources Ltd.
Stemcell Technologies Inc
STOOPS FREIGHTLINER
T|SYS| ProphIT
Tandus
Teknosa
Tetra Tech EM Inc
The Listening Company
The Newark Group
The Win Group of Companies
Total Logistic Control Inc.
Total Transportation Services
Toyota
Telkom SA
United Systems, Inc.
Western Refining Company

....ועוד

info@manageengine.co.il
www.manageengine.co.il
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Demo: http://demo.admanagerplus.com/home.do
ADManager Plus Features:
http://www.manageengine.com/products/ad-manager/features.html
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