המפיץ בישראל:
Software Sources Ltd.
מאגרי תוכנה בע"מ
1

תוכנת  :Password Manager Proרקע כללי
תוכנת  Password Manager Proהינה "כספת" מאובטחת המשמשת לשמירה ולניהול מידע רגיש
ומשותף בארגון ,כגון :סיסמאות ,מסמכים וזהויות דיגיטליות של החברה.
יתרונות:
• מונע מצב של "עייפות" של סיסמאות וטעויות של בטיחות ,באמצעות כספת בטוחה ומרכזית
עבור שמירת סיסמאות וגישה אליהן.
• משפר את היעילות של  ITפי כמה מונים ,על ידי אוטומציה של שינויי סיסמא תכופים הנחוצים
במקרה של מערכות קריטיות.
• מספק אמצעי מנע וכלים חקירתיים לשליטה באבטחה על ידי קביעת סדר פעולות לאישור מתן
סיסמאות לעובדים ,ספקים או שותפים ,וכן ,התוכנה שולחת התראות מיידיות בזמן אמת במקרים
של גישה לסיסמאות או שינוי הגדרות של גישה לסיסמאות.
• מאפשר לארגון לעמוד בדרישות חוקיות ובתקני איכות הנוגעים לבקרה נאותה ,כגון עמידה
בתקנים SOX, HIPAA :ו.PCI DSS -

המהדורות השונות לתוכנת Password Manager Pro

סביבה תפעולית
System Requirements
Windows
Windows 2000 Server / Professional
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows XP Professional
Windows Vista
Windows 7
Windows 8

:התוכנה תומכת במערכות ההפעלה הבאות

Linux
Ubuntu 9.x and above
CentOS 4.4 & above
Red Hat Enterprise Linux 5.3, 5.4, 5.5
PMP normally works well with any flavor of Linux
Note: Password Manager Pro can be run on VMs of the above operating systems

:התוכנה תומכת בדפדפני האינטרנט הבאים

• Internet Explorer 7 and above (on Windows)
• Chrome, Firefox, and Safari (on Windows and Linux)

:Database
. מגיע עם התוכנה כברירת מחדלPostgreSQL 9.2.1
. ומעלהMS SQL Server 2005 - ובMySQL -התוכנה תומכת גם ב
. ומעלהWindows 2003 Server - צריך להיות מותקן בSQL server

Standard
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ניהול משתמשים וקבוצות של משתמשים
User / User group Management
תוכנת  Password Manager Proמפעילה מנגנון של שיתוף ושל בעלות ,כך שמשתמשים מקבלים
גישה לסיסמאות מּורשות בלבד .במקביל ,ניהול זכויות הגישה לתוכנת Password Manager Pro
אף הוא מבוקר ,שכן מסיבות של אבטחה יש לבצע הבחנה בין זכויות שונות של אנשים שונים
לשימוש בתוכנה .לפיכך ,בתוכנה קיימים מספר סוגי תפקידים עם הרשאות שונות הצמודות
אליהם ,והמשתמשים משוייכים לתפקידים אלו .רק משתמשים מורשים
יהיו בעלי גישה לצפות ,לערוך או לנהל את המשאבים
אשר משוייכים אליהם.

II

התפקידים השונים של המשתמשים:
•

•
•
•

האדמיניסטרטורים מגדירים וקובעים את הקונפיגורציה
בתוכנת  .Password Manager Proהם יכולים לבצע את כל
הפעולות הנוגעות למשאבים ולסיסמאות ,אבל רק אם הם
עצמם יצרו את הסיסמאות הללו ,או שמשתמשים אחרים,
שיצרו את הסיסמאות ,החליטו שהם משתפים בהן את
האדמיניסטור.
אדמיניסטרטורי-סיסמא יכולים לבצע פעולות הנוגעות לסיסמאות ולמשאבים ,אבל רק אם הם
עצמם יצרו את הסיסמאות הללו ,או שמשתמשים אחרים נתנו להם זכות בסיסמאות שהם,
המשתמשים האחרים ,יצרו.
"סופר-אדמיניסטרטור" מוכרז ככזה על ידי האדמיניסטרטורים האחרים (ולא על ידי עצמו).
הוא יכול לנהל את כל הסיסמאות והמשאבים שנוספים למערכת על ידי כולם.
משתמשים-בסיסמא יכולים לצפות רק בסיסמאות אשר האדמיניסטור החליט לשתף משתמשים
אלה בהן .אם ההרשאות שלהם מתירות זאת ,אז הם יכולים גם לשנות ולעדכן סיסמאות אלו.

"מחסן" הסיסמאות
Password Repository
בכל ארגון קיימות סיסמאות רבות ,אשר הינן בעלות חשיבות ורגישות ויש לשמור עליהן היטב כדי
שלא תחשפנה וחלילה תיווצר כניסה בלתי מורשית באמצעותן למערכות שונות .לניהול יעיל ,יש
לשמור על הסיסמאות במאגר מרכזי מאוחד .בארגון יש בדרך כלל מספר קבוצות תפעוליות וכל
קבוצה צריכה לקבל גישה לסיסמאות הייחודיות לה בלבד.
כדי להשיג מטרות אלו:
• יש צורך במאגר מרכזי
אשר יכול לשמור ביעילות
ובבטחון על אלפי
סיסמאות.
• יש צורך בהגדרות ברורות
לגבי בעלות של משתמשים
על סיסמאות.
• יש צורך בהטלת מגבלות
על הגישה לסיסמאות ,על
פי צרכי המשתמש
הספציפי.

III

תוכנת  Password Manager Proנותנת מענה לכל הצרכים הנ"ל .ה( User Name -שם משתמש)
והסיסמאות השונות של הארגון עוברים כולם הצפנה באמצעות אלגוריתם בשםAdvanced :
) .Encryption Standard (AESהמידע נשמר בצורה בטוחה בבסיס הנתונים של התוכנה .בסיס
נתונים זה משמש כ"מחסן" של כל הסיסמאות .פעם אחת אתה מכניס את הנתון של סיסמתך
למאגר ,ואתה תוכל לאחר מכן לשלוף נתון זה מתי שתזדקק לו ,ישירות מהאינטרנט ,באמצעות
הממשק האינטרנטי של תוכנת .Password Manager Pro

מאחר וסיסמאות סודיות הן מידע רגיש וחסוי ,תוכנת  Password Manager Proמטפלת בהן
בזהירות על ידי כך שכל סיסמא ,משאב וחשבון משתמש מקבל "בעלים" משלו .משאבים
המשוייכים למשתמש מסויים או לאדמיניסטרטור מסויים לא יוכלו להיות חשופים לצפיה של אדם
אחר ,אלא אם כן סיסמאות אלה הן משותפות  .Shared -בעלות שכזו על משאב יכולה להיות
מועברת באופן מלא לאדמיניסטור אחר אם עולה הצורך לכך .וכן ,משתמשים אחרים יכולים לקבל
זכות לצפות ,לערוך או לבצע עדכונים
בסיסמאות ובמשאבים אם קיבלו לכך
הרשאה ,כאשר ה"-בעלות" על המשאב
עדיין נותרת בידו של אדמיניסטרטור מסויים.

מדיניות לגבי סיסמאות
Password Policies
עם התגברות של סיכוני אבטחה הנוגעים למערכות קריטיות בארגון ,וכאשר במקביל קיימות
תוצאות משפטיות חמורות במקרה של ניהול לא נכון של מידע בארגון ,מנהלי ה IT-מגלים כי אין
זה מספיק רק לעקוב אחר נהלים סטנדרטיים ,לפעול לפי מדיניות אבטחה פנימית בארגון ,ולעקוב
אחר הנחיות הרגולציה הממשלתית וקווי מנחה של הענף .מעל לכל הדרישות האלו ,מנהלי הIT-
צריכים גם להראות כי הנהלים והמדיניות אכן נאכפים בארגון וכי ההתנהלות בפועל אכן תואמת
למדיניות אשר הוגדרה ונקבעה .תוכנת  Password Manager Proמאפשרת לעשות זאת.
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תוכנת  Password Manager Proעוזרת
למנהלי ה IT-להגדיר את המדיניות הקובעת
בארגון בנוגע לסיסמאות ,כגון :לחייב שינויי
סיסמא בתדירות קבועה ,לקבוע גיל של
סיסמא ,להחליט כי לא יתבצע שימוש חוזר
באותה סיסמא שוב ושוב ,לקבוע חובה
לשימוש בסיסמא "חזקה" (כזו שלא קל לנחש
אותה) ועוד .דוחות ברורים וידידותיים מונפקים
ומציגים האם הסיסמאות וההתנהגות בפועל
אכן עומדים בכללים שהוגדרו.

ניהול השיתוף בסיסמאות
Password Sharing and Management
בארגונים רבים מוגדר חשבון אדמיניסטרטיבי אחד וכל האדמיניסטרטורים משתמשים באותו
חשבון כדי לגשת לתשתית של ה .IT-למשל “Administrator” ,בחלונות “root” ,ב,Unix/Linux -
” “enableב “sa” ,Cisco-בשרת  SQLועוד .הסיסמאות האדמיניסטרטיביות המשותפות הללו
מעניקות זכויות גישה בלתי מוגבלות לתשתית ה IT-עד לרמה שמי שמשתמש בהן יכול לעשות
פשוט כל דבר .פרקטיקה זו מביאה
עימה קשיים ותקלות שכן אין חלוקה
להרשאות ולתפקידים שונים ,וכאשר
מבוצעות תחת חשבון אדמיניסטרטיבי
זה פעולות אז לא ניתן לומר כלל מיהו
האדם הספציפי בארגון שביצע אותן.
תוכנת Password Manager Pro
מספקת פתרון איתן לבעיה זו בכך
שהיא מציעה דרך לניהול הסיסמאות
המשותפות .המנגנון של "בעלות" על
סיסמאות ואופן השיתוף בהן מבטיח כי
רק למשתמשים מורשים תהיה גישה
לסיסמאות האדמיניסטרטיביות.
I

ביקורת והתראות ביקורת
Audit / Audit Notifications
תוכנת  Password Manager Proמטפלת בסיסמאות החשובות והרגישות של הארגון ,ועל כן חשוב
שיהיה תעוד מלא של כל הפעולות אשר בוצעו באמצעות התוכנה .כל פעולה אשר בוצעה על ידי
משתמשים צריכה להיות מתועדת ,למשל :כל פעם שמישהו מאתר סיסמא במאגר הסיסמאות
ומעתיק אותה צריך שמידע על ביצוע פעולה זו ישמר .ואכן ,הדוחות שהתוכנה מנפיקה הם מאוד
ברורים ופשוטים ,ומפרטים מי ביצע כל פעולה בסיסמאות ,מהי הפעולה אשר בוצעה על ידו ,וכן
מתי זה היה .כל הפעולות המבוצעות על ידי משתמשים באמצעות ממשק המשתמש הגרפי של
התוכנה מתועדות ומבוקרות ,עם אינפורמציה לגבי הזמן (מועד ביצוע הפעולה) וכן אינפורמציה
לגבי כתובת ה IP -אשר ממנה בוצעה ההתחברות לתוכנת .Password Manager Pro
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התיעוד הנשמר בתוכנת Password
 Manager Proמחולק לשלוש קטגוריות:

מעקב אחר המשאבים
()Resource Audit
כל הפעולות הנוגעות למשאבים,
קבוצות של משאבים ,חשבונות,
סיסמאות ,כללי שיתוף ומדיניות.
בקרה על פעילות משתמשים
()User Audit
כל הפעולות המבוצעות בתוכנת
 Password Manager Proעל
ידי משתמש בתוכנה נקלטות
ומתועדות.
ביקורת אחר משימות
()Task Audit
תיעוד של המשימות שנקבעו
לביצוע אוטומטי.

• התעוד בתוכנת  Password Manager Proהוא מקיף מאוד וכמעט שכל פעולה מתועדת .ייתכן כי
בארגונכם יש צורך לעקוב אחר חלק מן הפעולות בלבד ולא אחר אחרות .כדי לאפשר גמישות זאת,
בכל קטגוריה של תעוד ניתן להחליט כי מפעילים רק חלק נבחר מן האופציות לתיעוד ולמעקב.
• ניתן לייבא את הדוחות לפורמט של  PDFאו .CSV

* Notifications are available in Premium Edition

אינטגרציה עם אקטיב דיירקטורי ועםLDAP -
AD / LDAP Integration
ארגונים ,ככלל ,מסתמכים על מאגרי זהויות חיצוניים כגון  Windows Active Directoryאו  LDAPאו
 RADIUSבכדי לשמור את פרטי המשתמשים וכדי לבצע אימות של זיהוי .כאשר מנהלי  ITבוחנים
פתרונות שונים בתחום ניהול ה IT-בארגונם ,חשוב גם לוודא האם הפתרון הנבחן הוא בעל יכולת
לאינטגרציה עם האקטיב דיירקטורי ועם ה LDAP -שכן אינטגרציה כזו תוכיח עצמה כחוסכת זמן
בצורה משמעותית .בנוסף ,משתמשים יכולים להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא שלהם המוכרים
להם מהאקטיב דיירקטורי כדי להתחבר ולפעול בתוכנת .Password Manager Pro
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תוכנת  Password Manager Proיכולה לעשות אינטגרציה בקלות עם Windows Active Directory
ועם  .LDAPהתוכנה גם ממנפת את מנגנון אימות הזיהוי של  .AD/LDAPאדמיניסטרטורים יכולים
לייבא משתמשים או קבוצות משתמשים מהאקטיב דיירקטורי אל תוכנת .Password Manager Pro
בכל פעם שמשתמשים חדשים מתווספים לאקטיב דיירקטורי ,הם יכולים להיות מיובאים באופן
אוטומטי אל  .Password Manager Proבמילים אחרות ,בסיסי הנתונים של תוכנת Password
 Manager Proושל  AD/LDAPיכולים להיות מסונכרנים באופן תמידי.

אימות זיהוי באמצעות כרטיס חכם
Smart Card Authentication
תוכנת  Password Manager Proמשמשת ככספת למידע רגיש הנוגע לסיסמאות ,לפיכך ברור כי
עליה להציע אפשרויות לזיהוי מובהק ובטוח של המשתמשים המעוניינים להתחבר אליה ולבצע בה
פעולות .משום כך ,מכילה תוכנת  Password Manager Proאת האופציה לבצע את אימות הזהות
של המשתמש גם באמצעות כרטיס חכם .אם הארגון משתמש בכרטיסים שכאלה או מעוניין להכניס
אותם לשימוש ,הדבר נתמך ע"י התוכנה אשר משתמשת בתיקשורת  SSLמאובטחת ( Secure
 )Sockets Layerוסטנדרט של  X.509כדי לאפשר גישה למשתמש באמצעות כרטיס חכם ,שהינו
כרטיס עליו זכרון בלתי מחיק המשמש להוכחת זהותו של המחזיק בו .בכל פעם שהמשתמש
מעוניין להתחבר לתוכנת  Password Manager Proולבצע באמצעותה פעולות או לקבל גישה
לסיסמאות שלו ,הוא יבצע אימות באמצעות הכרטיס החכם שלו וכן יזין את קוד הPIN (Personal -
) , Identification Numberהייחודי לו.

I

התחברות אוטומטית
Auto Logon Helper
סיסמאות כניסה למערכות מרוחקות (,)remote
לאפליקציות שונות ולאתרי אינטרנט מאוחסנות
בתוכנת  .Password Manager Proבאופן רגיל ,כדי
לעשות  loginלמערכות ולאפליקציות השונות אתה
צריך להעתיק את הסיסמא מתוכנת Password
 Manager Proולהדביק את הסיסמא לשדה המתאים
במערכת המטרה ,אליה אתה חפץ להתחבר בסופו של
דבר .תוכנת  Password Manager Proנותנת את
האפשרות לביצוע  loginאוטומטי למערכת המטרה
ישירות מתוך ממשק המשתמש האינטרנטי של
 .Password Manager Proכך ,אינך צריך כלל לעשות
"העתק-הדבק" לסיסמא.

III

תוכנת  Password Manager Proמציעה מנגנונים שונים להתחברות אוטומטית למערכות ולאתרי
אינטרנט:
.1
Auto Logon Gateway for launching Windows RDP (Remote Desktop Protocol), SSH
(Secure Shell) and Telnet sessions

תוכנת  Password Manager Proמגיעה יחד עם  Gatewaysמסוג  SSH ,RDPו .Telnet -זה מאפשר
למשתמשים להפעיל מהדפדפן שלהם  Remote terminal sessionאשר מנותב דרך השרת של
 .Password Manager Proהדבר משתקף ) (emulatedדרך הדפדפן כך שאין צורך בשום Plug-in
ואין גם צורך ב agent -בשום נקודת קצה .אפשרות זו בטוחה מאוד שכן הסיסמאות לRemote -
 sessionsכלל אינן עולות או מוצגות על גבי הדפדפן( .צריך להשתמש בדפדפן שמתאים ל-
 ,HTML5למשל  Internet Explorer 9ומעלה Firefox 3.5 ,ומעלה Safari 4 ,ומעלה.)Chrome ,

.2
Auto Logon Helper Scripts for launching
custom programs from the user's browser
מנגנון זה יכול להכנס לפעולה אם מגדירים
סקריפט מסייע אשר יופעל בדפדפן ,על העמדה
של המשתמש .הסקריפט הוא בסך הכל פקודה,
הספציפית למערכת ההפעלה אשר משמשת לרוב
את המשתמשים כדי להתחבר למערכת המטרה,
למשל(Remote Desktop Protocol) ,Telnet ,
 PuTTY ,RDPועוד .בשל מגבלות אבטחה הקיימות
בדפדפנים ,משתמשים יתבקשו לבצע הורדה
( )Downloadשל  Plug-inספציפי פעם אחת כדי
שיוכלו להפעיל
פקודות למערכת
ההפעלה.

התחברות ליישומי אינטרנט (אפליקציות אינטרנט) בהקשת מקש
One-click Log in to Web Applications
אתה יכול להגדיר כי תוכנת  Password Manager Proתמלא באופן אוטומטי את דף ה Login -של
אתר האינטרנט או של היישום האינטרנטי אשר אתה מבקש להתחבר אליו ,ותשלים בעצמה את את
פרטי שם המשתמש והסיסמא הנחוצים לכניסה .הדבר יאפשר למשתמשים להכנס ליישומי אינטרנט
שונים על ידי הקשה על מספר קטן מאוד של מקשים בלבד ,וזאת במקום להקליד את כל המידע
בעצמם .כדי שזה יפעל מתבקשים המשתמשים להתקין בדפדפן שלהם את ה bookmarklet -של
תוכנת  .Password Manager Proזה דומה ל bookmark :bookmark -מכיל  URLסטטי (ייצוג
המיקום של דף האינטרנט ברשת האינטרנט) ולחיצה עליו פותחת את ה( URL -ידוע גם כ-
"מועדפים" או "קיצורים"  Bookmarklet .)shortcuts -הוא בעצם  bookmarkשל דפדפן רק שהוא
מכיל גם סקריפט .לחיצה על ה bookmarklet-פותחת את ה URL -ובנוסף מריצה את הסקריפט
אשר יכול לבצע כמה משימות בדף הURL-
שנפתח .זהו מנגנון בטוח שמכניס דינמיות
ל bookmark-של הדפדפן .כך ,תוכנת
 Password Manager Proממלאה בעצמה
את שדות שם המשתמש והסיסמא בדף אליו
מעוניין המשתמש להכנס והכניסה מתבצעת
בצורה
אוטומטית.

I

גישה לסיסמאות ללא חיבור לאינטרנט
Offline Access
תוכנת  Password Manager Proמאפשרת גישה בטוחה
 offlineלסיסמאות .משתמשים יכולים לייבא סיסמאות
כקובץ  HTMLמוצפן כ AES-256 -ולפתוח את הקובץ
בדפדפן  .offlineמשתמשים יכולים גם לבצע סנכרון
אוטומטי של קובץ  HTMLמיובא זה לסמארטפון שלהם
או לטאבלט באמצעות  Dropboxעם הקשת סיסמא חד-
פעמית נוספת .ניתן לקבוע כי תוכנת Password
 Manager Proתבצע באופן אוטומטי ,לשם הבטחון,
איפוס סיסמא למערכות המרוחקות זמן מסויים לאחר
שהסיסמא יובאה  ,offlineוכן תבצע מחיקה אוטומטית
של הקובץ שיובא עם הסיסמא המוצפנת לחשבון ה-
.Dropbox

I

"המאזין" לשינויי סיסמא
Password Change Listener
אחת הפעולות השוטפות של תוכנת  Password Manager Proהיא ביצוע  Resetלסיסמאות .לאחר
ביצוע  Resetלסיסמא של משאב או של חשבון כלשהו באמצעות התוכנה ,ניתן לקבוע כי פעולות
נוספות יתבצעו באופן אוטומטי .הדבר יתבצע באמצעות ה"מאזין" לשינוי סיסמאות בPassword -
 .Manager Proה"-מאזין" הוא  Scriptאו קובץ  exeשהאדמיניסטרטור מספק.
לדוגמא:
• לבצע  re-startלשירות הנוגע לסיסמא ששונתה
לאחר ביצוע ה reset -לסיסמא.
• אם קיים שירות של חלונות שעושה שימוש בחשבון
אשר הסיסמא שלו הוחלפה ע"י Password
 ,Manager Proאז "המאזין" לסיסמאות הקיים
בתוכנה ישנה בהתאם את המידע השמור בשדה ה-
 Logonבשירות של חלונות.
• אם הוספת את החשבונות של עמדות שונות או
מכשירים שונים ברשת כחשבונות /משאבים לתוכנת
 Password Manager Proאז אתה יכול ראשית
לעשות  Resetלסיסמא באופן מקומי ואז להריץ
אוטומטית סקריפט או קובץ  exeכדי להתחבר
לעמדה ברשת ולבצע את השינוי גם במכשיר עצמו.
• לבצע  resetלסיסמאות של חלונות בצורה של
משימות מתוכננות לביצוע מראש וקבועות בלוח
זמנים המתבצעות אוטומטית ,ונלוות עליהן פעולות
משניות נוספות.
II

בכל פעם שסיסמא של חשבון כלשהו משתנה במאגר הסיסמאות של תוכנת Password Manager
 ,Proאתה יכול להגדיר לתוכנה להפעיל סקריפט או קובץ שהכנת וסיפקת לה .אומרים על קובץ או
קוד זה שהוא "מאזין" לסיסמא ,ואם הסיסמא שונתה – הוא יוצא לפעולה.

גיבוי ואחזור מידע
Backup and Disaster Recovery
אפילו אם מערכת היא יציבה מאוד ,עדיין חשוב שתמיד יתבצע גיבוי מהימן למקרה שיהיה צורך
לשחזר מידע ,כדי לשוב בצורה מהירה לעבודה שוטפת אם קורה מצב של נפילה של שירות .ואכן,
תוכנת  Password Manager Proמספקת פתרון הן לביצוע הגיבוי והן לשליפה מהירה ואחזור של
המידע בעת הצורך.

ניתן לקבוע כי הגיבוי יתבצע באופן אוטומטי
בתוכנת  Password Manager Proבמועדים
קבועים ובתדירות מסויימת ,או שיתבצע גיבוי
חי ( )Live Back Upלבסיס הנתונים בכל פעם
שמתקיים שינוי בערכים של בסיס הנתונים
של התוכנה .הגיבוי ישמר כקובצי  zipאו bak
מוצפנים.

I

אפליקציה לטלפון הנייד
)Mobile Apps (for Android, iPhone and iPad
האפליקציה של תוכנת  Password Manager Proלמכשירים ניידים מסוג אנדרואיד iPhone ,ו-
 iPadנותנת למשתמש הנמצא בתנועה את היכולת לגשת לסיסמאות שלו בבטחה בכל זמן ובכל
מקום .כמו כן ,דרך הטלפון הנייד יכולים המשתמשים לקבל באופן בטוח ומוצפן את הסיסמאות
שלהם גם ללא חיבור לאינטרנט .האדמיניסטרטורים יכולים גם לבחון ולאשר דרך הטלפון הנייד
שלהם בקשות גישה לסיסמאות אשר מעבירים להם משתמשים.

האפליקציה נבנתה כך שהיא גם קלה לשימוש מחד וגם בטוחה מבחינת סודיות המידע מאידך.
האפליקציה מוגנת ומאובטחת כמו ההתקנה של תוכנת  Password Manager Proעצמה ,המידע
מוצפן באמצעות צופן  AES-256והמשתמש צריך בנוסף גם להזין קוד כניסה.
אפילו אם המכשיר נגנב או אבד ,הסיסמאות לא יוכלו להיות מפוענחות ב.Plain Text -

Iii

הורד את האפליקציה
!לאנדרואיד עכשיו
https://play.google.com
/store/apps/details?id=
com.manageengine.pm
p&hl=en

הורד את האפליקציה ל
! עכשיוiPad - ולiPhone
https://itunes.apple.com/i
n/app/manageenginepasswordmanager/id623725989?mt
=8

Premium
Edition

32

התראות והודעות בנוגע לסיסמאות
Password Alerts and Notifications
כאשר מבוצעות פעולות הנוגעות לסיסמא ,בין אם מדובר במישהו שניגש לסיסמא ,צפה בה ,שינה
אותה או שינה את ההרשאות הנוגעות למי מותר לקרוא את הסיסמא ,או אם שונו ההגדרות לגבי
מתי הסיסמא תפוג או אם סיסמא תפוג בקרוב ,ניתן להגדיר כי תשלחנה התראות אוטומטיות באי-
מייל ע"י תוכנת  Password Manager Proל"בעלים" של הסיסמא ,או לאלו אשר יש להם הרשאת
גישה לסיסמא או לכל משתמש אחר שהאדמיניסטרטורים מוצאים לנכון כי יקבל הודעה על כך .אתה
יכול להגדיר כי התראה בצורה של הודעת אי-מייל תישלח בכל פעם שמתרחש ארוע מסויים ומיוחד
או אם ארוע כזה עתיד להתרחש בקרוב.

טמפלט
של הודעת
אי-מייל
אוטומטית

III

בנוסף ,אם מישהו שינה בתוכנת Password
 Manager Proאת ההרשאות לגבי למי יש
גישה לסיסמאות כלשהן ,כך שכעת משתמש
שהיה מאושר קודם להשתמש בסיסמא אינו
מאושר לגשת אליה עוד ,או אם הגיע הזמן
להחליף סיסמא (הסיסמא הגיע "לגיל" מסויים
שנקבע) ,אז בנוסף למשלוח התראות
למשתמשים על כך ,ניתן להגדיר לתוכנת
 Password Manager Proמשימה אוטומטית
לביצוע ,מה שנקרא,Password Reset Action :
ואז התוכנה תעשה בעצמה  resetלסיסמא.

תוכנת Password Manager Pro
מאפשרת גם יצירת הודעות מסוג SNMP
 Trapsאו  Syslog Messageבעת
התקיימות פעולה מסויימת על סיסמא או
כשמתקיימת פעולה נבחרת כלשהי
שמתבצע עליה תיעוד בתוכנה .הודעות
ה Traps/Syslog -יכולות להשלח לכלי ה-
SIEM (Security information and event
) managementאשר יפענח את הארוע,
יבצע תאום מול ארועים נוספים ויספק
מבט מקיף וכולל על הפעילות הכוללת
של המערכת.

איפוס סיסמא מרחוק
Remote Password Reset
תוכנת Password Manager Pro
עוזרת לארגונים לאחסן את
הסיסמאות שבשימושם בנקודה
מרכזית אחת .בנוסף ,התוכנה
מבצעת גם איפוס של סיסמאות.
כשהסיסמאות משתנות בתוכנת
 ,Password Manager Proצריך מייד
להתבצע איפוס הסיסמא במשאב
שהסיסמא מתייחסת אליו ,וכן להיפך.
תוכנת Password Manager Pro
מבצעת סינכרוניזציה זו בתקשורת
מרחוק.

II

סיסמאות קיימות של משאבים מרוחקים ( )remoteיכולות
להיות מעודכנות ולהתחדש מתוך תוכנת Password
 Manager Proעצמה ,והסיסמאות החדשות נשמרות
במאגר הסיסמאות בתוכנה .תוכנת Password Manager
 Proיכולה נכון להיום לשנות את הסיסמאות עבור
המערכות הבאות:
Windows, Windows Domain, Linux, IBM AIX, HP
UNIX, Solaris, Mac OS, MS SQL server, MySQL Server,
Oracle DB Server, Sybase ASE, HP ProCurve devices
and Cisco Devices (IOS, CatOS, PIX), Juniper
Netscreen.
איפוס סיסמא ( )resetמרחוק (ב)remote-
יכול להתבצע בשתי דרכים :הן ע"י הפצה של
 agentשל תוכנת  Password Manager Proב-
 hostsהמרוחקים ,והן ע"י מנגנון נטול .agents
פעולת איפוס הסיסמא יכולה להיות
אוטומטית אם קובעים מועד ותדירות לביצוע
הפעולה .התראות נשלחות לנמענים נבחרים
למייל שלהם לפני ואחרי ה reset-האוטומטי.

הליך מבוקר של גישה לסיסמאות
Password Access Control Workflow
לאחר שתוכנת  Password Manager Proמוודאת את הזיהוי של המשתמש המבקש להתחבר אליה,
הוא רשאי לקבל גישה לסיסמאות שהוא ה"בעלים" שלהן או שיש לו זכויות גישה משותפות אליהן.
אולם יש מקרים בהם אדמיניסטרטורים מעוניינים להוסיף רמה נוספת של בטיחות כאשר מדובר
בסיסמאות רגישות במיוחד .לפעמים ,אדמיניסטרטור מעוניין לתת גישה זמנית בלבד לסיסמאות
למשתמשים מסויימים .קיימות גם דרישות לתת למשתמשים זכויות גישה בלעדיות לסיסמא.

כלומר ,שרק אדם אחד יהיה
מורשה להשתמש בסיסמא
מסויימת .כאשר יותר מאדם אחד
צריך לעבוד על אותו משאב,
צצות בעיות של תיאום .שליטה
על גישה בשימוש בו-זמני עוזר
לפתור סוגיות מסוג זה.

III

ניתן להפעיל הליך של שליטה בסיסמאות הפועל
כך:
• משתמש צריך גישה לסיסמא אשר משותפת
לו ולאחרים.
• המשתמש מעלה בקשה לגישה לסיסמא.
• הבקשה עוברת לאדמיניסטרטור או
לאדמיניסטרטורים לאישור .אם משתמשים
נוספים מבקשים גישה לאותה הסיסמא ,כל
הבקשות "יעמדו בתור" לאישור.
• אם האדמיניסטרטור לא מאשר את הבקשה
בתוך זמן שנקבע ,הבקשה מתבטלת.
• אם האדמיניסטרטור מאשר את הבקשה
לגישה לסיסמא ,המשתמש יוכל לראות את
הסיסמא .במקרה ששני אדמיניסטרטורים
צריכים לתת אישור לבקשה ,המשתמש יקבל
גישה לסיסמא רק לאחר ששני המאשרים
נתנו את אישורם.
• ברגע שהמשתמש רואה את הסיסמא ,היא
תהייה ייחודית עבורו בלבד עד לזמן שנקבע.

• אם משתמש אחר מבקש גישה לאותה הסיסמא באותו הזמן שהיא בשימוש בלעדי של משתמש
אחר ,הוא יקבל גישה אליה רק לאחר שהמשתמש הראשון כבר לא משתמש בה באופן בלעדי.
כלל זה חל גם על אדמיניסטרטורים ,שאפילו הם לא יראו את הסיסמא אם היא בשימוש בלעדי
של משתמש כלשהו.
• אדמיניסטרטור יכול לבטל הרשאת גישה לסיסמא בכל עת.
במקרה כזה ,המשתמש כבר לא יהיה בעל זכות לגשת לסיסמא.
• כשהמשתמש מסיים את השימוש בסיסמא היא תאופס.
• בעת שנותנים גישה בלעדית
לסיסמא למשתמש לתקופה
מוגדרת וזמנית ,אז תוכנת
Password Manager Pro
מאפשרת לקבוע האם יקבל
האדמיניסטרטור זכות צפיה
בסיסמא במקביל .ע"י קביעת
הגדרה זו בצורה קלה
מההגדרות של התוכנה ,ניתן
גם לתת גישה זו למשתמשים
בעת הצורך.

דוחות מוכנים ודוחות מותאמים אישית
Canned Reports & Custom Reports

האינפורמציה המלאה לגבי כל הנעשה
בתוכנת  Password Manager Proיכולה
להיות מוצגת בצורה של דו"ח מקיף.
הסטטוס והסיכום של הפעולות השונות כגון:
מלאי הסיסמאות שבמאגר הסיסמאות,
עמידה בכללי מדיניות שנקבעו ,סיסמאות
שפקעו (פג תוקפן) ,פעילות משתמשים ועוד,
מוצגים בצורה של טבלאות ושל גרפים אשר
מסייעים לאדמיניסטרטורים ולמנהלי הIT-
לקבל החלטות על בסיס מידע רחב ומהימן
הנוגע לניהול הסיסמאות.

III

ניתן לקבוע כי הדוחות יווצרו באופן אוטומטי
במועדים שנקבעים מראש בתדירות קבועה ,והם
יישלחו לנמענים הנבחרים באי-מייל.

דוגמאות לדוחות מוכנים:
בקטגוריית הדוחות על מלאי הסיסמאות ניתן להפיק דוחות כגון:
• דו"ח על עמידת הסיסמאות במדיניות הסיסמאות שנקבעה.
• דו"ח על הפרות של מדיניות הסיסמאות ,ממויין לפי סוג משאב (דו"ח גרפי בצורת עוגה).
• דו" ח מסכם על כל משאב ומשאב בארגון והאם עומד במדיניות הסיסמאות או אם לאו ומדוע.
בקטגוריית הדוחות על עמידת הסיסמאות בכללי אבטחה ניתן להפיק דוחות כגון:
• דו"ח על כל הסיסמאות ,למי הן שייכות ועמידתן בכללי מדיניות שנקבעו.
• דו"ח כולל על סיסמאות ,מספרן ,וחלוקה לפי עמידתן בכללי מדיניות.
• דו"ח בצורת עוגה בנוגע לנאותות הסיסמאות.
בקטגוריית הדוחות על סיסמאות אשר תוקפן פג ניתן להפיק דוחות כגון:
• דו"ח מסכם על הסיסמאות ,כולל המספר הכולל שלהן וחלוקה לפי סיסמאות תקפות וכאלו שכבר אינן בתוקף.
• דו"ח בצורת עוגה המראה את הסיסמאות שתוקפן פג בחלוקה על פי סוג המשאב (שרתים ,בסיסי נתונים,
מכשירים ברשת ,אפליקציות וכו').
• רשימה של כל המשאבים עם אינפורמציה לגבי הסיסמאות שלהן ,האם בתוקף או פגו ושל מי הבעלות על
הסיסמאות
בקטגוריית הדוחות על פעילות שנערכה בסיסמאות ניתן להפיק דוחות כגון:
• דו"ח על שימוש בסיסמאות – באילו סיסמאות היה השימוש רב ביותר
בארגון ,כולל שעה שבה מבוצעות הפעילויות ,מספר ממוצע של שימוש
בסיסמאות ליום או לשבוע ,לאילו סיסמאות מבוצע איפוס בתדירות
הגבוהה ביותר.
ועוד דוחות מוכנים רבים בנוגע למשתמשים ,להתחברות
של משתמשים למערכת ,ולעמידת הארגון בתקנים
בינלאומיים לאבטחת מידע כגון  PCI DSSהמיועד לתעשיית
ה.Payment Card -

נוסף על דוחות מוכנים,
תוכנת Password
 Manager Proמאפשרת
ליצור דוחות ייחודיים
ומעוצבים אישית .אתה
יכול לבחור קריטריון
כלשהו וליצור דוח חדש
ומקורי לפי צרכיך.

הגדרות שרת לגישה מרחוק למרכז המידע
Landing Server Configuration for Data Center Remote Access
גישה בטוחה בלחיצת מקש אחת לכל המכשירים המרוחקים עם ניהול סיסמאות מלא
המצב לפני תוכנת  :Password Manager Proבאופן הרגיל ,מרכזי מידע ( )Data Centersהמכונים גם
חוות שרתים או מרכזי תפעול רשת ,מגבילים גישה ישירה למכשירים מרוחקים ()Remote Devices
באמצעות חיבורי  SSHו Telnet -בשל סיכוני אבטחה והתפלגות הרשת .לכן ,אדמיניסטרטורים של
מרכזי מידע העובדים מרחוק צריכים לרוב קודם להתחבר לשרת נחיתה ( )Landing Serverוממנו
לבצע מעבר למערכת המטרה .במקרים מסויימים ,אדמיניסטרטורים נאלצים לעשות כמה דילוגים
כאלה עד שהם לבסוף מגיעים למבוקשם ,ובכל מעבר שכזה האדמיניסטרטור צריך לספק שם
משתמש וסיסמא וכן לדעת את כתובת ה IP-של שרת הנחיתה.
בארגון ממוצע ,האדמיניסטרטור צריך באופן
רגיל להתחבר למשאבים במרכז המידע כ50-
פעם במהלך יום עבודה .הוא צריך להענות
לבקשות מגוונות המצריכות גישה למשאבים
במרכז המידע במהירות האפשרית .עם זאת,
כאשר מתרחשת תקלה אדמיניסטרטורים
מוצאים עצמם בסופו של דבר נאבקים כדי
לאתר את הציוד המחובר ,את כתובת ה,IP-
את שמות המשתמש ואת הסיסמאות .פרטי
הכניסה ל Data Center-נשמרים לפעמים
בארגון בקבצי טקסט ,גליונות אקסל וכו',
ומטופלים בצורה בלתי בטוחה.
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השיטה המסורתית של ניהול הגישה מרחוק למרכז המידע עלולה להיות מגושמת וגוזלת זמן.
תוכנת  Password Manager Proמרכזת את הניהול של כל הסיסמאות ונתוני הגישה לנקודה אחת,
כך שממשתמשים נחסכת הטירחה להוכיח את זהותם בכל שלב ושלב של הגישה מרחוק .במקום
לדרוש ממשתמשים לבצע אימות של הזיהוי שלהם ( )authenticationבכל מעבר בדרך למערכת
המטרה ,התוכנה  Password Manager Proמטפלת בכל ה Login -ובכל שלבי האותנטיקציה באופן
אוטומטי .כך ,מקבלים האדמיניסטרטורים גישה באמצעות מקש אחד בלבד למשאבים המרוחקים ב-
.Data center

תוכנת  Password Manager Proהופכת את התהליך של התחברות מרחוק לפשוט.
אדמיניסטרטורים יכולים כעת להגדיר שרתי נחיתה וסיסמאות להתחברות ואז לשייך נתונים אלה
עם משאבים אשר מנוהלים באמצעות  .Password Manager Proוכן ,אדמיניסטרטורים יכולים
להפעיל התחברות בקליק אחד של מקש עם המשאבים המרוחקים ללא דאגה מהדילוגים שנמצאים
בדרך .החוויה של האדמיניסטרטור היא התחברות ישירה ,שכן תוכנת Password Manager Pro
מוציאה לפועל באופן אוטומטי את כל המעברים
והדילוגים שברקע ,יוצרת חיבור עם כל שרת
נחיתה ולבסוף גם עם המשאב המרוחק.
בנוסף ,אדמיניסטרטורים יכולים להשתמש
בהגדרות של תוכנת Password Manager Pro
המתייחסות לשרת הנחיתה ,כדי לאפס
סיסמאות לציוד של ה data center -הנמצא
במרחק של מספר דילוגים .האדמיניסטרטורים
יכולים לשנות סיסמאות ,וכן לבדוק כי
הסיסמאות במאגר של התוכנה תואמות לאלו
המיוחסות לכניסה מרחוק ולמשאבים השונים.
התקשורת בין המכשיר של האדמיניסטרטור
והמכשיר המרוחק מנותבת דרך השרת של
 ,Password Manager Proוהסיסמאות כלל אינן
מוצגות בדפדפן של המשתמש .ההתחברות
הנוצרת היא בטוחה מאוד ,וכן פשוטה.

אימות זהות כפול
Two-Factor Authentication
תוכנת  Password Manager Proמאחסנת בתוכה סיסמאות רגישות למשאבי הארגון השונים ,במצב
מוצפן .גישה למידע זה מוגבלת ,ראשית ,ע"י שלב יחידי של אימות זהות (,)Authentication
אותנטיקציה מקומית של  Password Manager Proאו זיהוי ע"י מאגרי זהות של צד שלישי כגון
אקטיב דיירקטורי או  .LDAPכדי לאפשר רמה נוספת של אבטחה ,קיימת אפשרות לביצוע זיהוי דו-
שלבי .משתמשים יתבקשו לזהות את עצמם באמצעות שני שלבים עוקבים כדי להכנס לממשק
האינטרנט של תוכנת  .Password Manager Proשלב האימות הראשון יהיה דרך האימות הנייטיב
( )nativeשל אקטיב דיירקטורי .שלב האימות השני יהיה באמצעות אחת מהדרכים המפורטות להלן:
• סיסמא ייחודית וחד-פעמית המונפקת ע"י תוכנת  Password Manager Proונשלחת למשתמש
באי-מייל.
•  PhoneFactorשירות אימות זיהוי המבוסס על טלפון.
•  – RSA SecurID tokenאות חד-פעמי אשר משתנה ומתחלף מדי  60שניות.
• Google Authenticator
• )RADIUS Authenticator (Remote Authentication Dial In User Service
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כדי ליצור את אימות הזיהוי מבוסס הטלפון ,תוכנת  Password Manager Proמאפשרת אינטגרציה
עם  ,PhoneFactorהספק הבינלאומי המוביל לאימות זיהוי דו-שלבי .תוכנת  PhoneFactorיוצרת קשר
טלפוני עם המשתמש המבקש להכנס לממשק של תוכנת תוכנת ,Password Manager Pro
והמשתמש מאשר חזרה את זהותו ע"י לחיצה על מקש מסויים בטלפון שלו (נייח או נייד) או ע"י
הקלדת מספר ייחודי .PIN (Personal Identification Number) ,כך מתאפשר אימות זיהוי פשוט,
אפקטיבי ובטוח בעת התחברות לתוכנת ( Password Manager Proהערה :יש לקנות רשיון ל-
 PhoneFactorבנפרד).

תוכנת  Password Manager Proמאפשרת אינטגרציה מלאה עם האותנטיקציה הדו-שלבית של RSA
® .SecurIDכך הטכנולוגיה הזו ממונפת כשלב נוסף של אבטחה בזיהוי המשתמש המתחבר לתוכנת
 .Password Manager Proכשהמשתמש מבקש להתחבר ,אז בנוסף לזיהוי הראשוני למשל ע"י
אקטיב דיירקטורי או  ,LDAPיוצרת תוכנת  Password Manager Proקשר עם מערכת ניהול הזיהוי
של  RSAדרך הממשק ( )API - application programming interfaceשל  RSAוכך ממבצעת רמה
נוספת של אימות זהות המשתמש (הערה :יש לקנות רשיון ל RSA SecurID -בנפרד).

תוכנת  Password Manager Proמאפשרת אינטגרציה מלאה עם האותנטיקציה הדו-שלבית של
 ,Google Authenticatorאשר תומכת במכשירים מסוג Android, iPhone, iPad, iPod Touch :ו-
 .BlackBerryנוסף על הזיהוי הראשוני ,למשל דרך אקטיב דיירקטורי או  ,LDAPיקבל המשתמש קוד
ייחודי חד פעמי בן  6עד  8ספרות למכשיר הנייד שלו ,אותו יתבקש להקליד העת שהוא מתחבר
לתוכנת .Password Manager Pro

המשתמש
מקבל קוד ייחודי
חד-פעמי הנשלח
למכשיר הנייד שלו
ומשמש לזיהוי דו-
שלבי

הקלטה של Sessions
Privileged Session Recording
התקשרות בין מחשבים כסידרת פעולות המבוצעת מתוכנת  Password Manager Proיכולה להיות
מוקלטת ,מאוחסנת ,ומשודרת כדי לסייע לביצוע ביקורות בארגון .ההקלטה אפשרית לדיאלוגים
שנערכו בין מחשבים באמצעות  Windows RDP, SSHו( Telnet -תוכנת Password Manager Pro
מגיעה כבר עם  gatewaysמתאימים) .כל מה שעושה המשתמש לאחר שהצליח ליצור התקשרות
מרחוק – מוקלט ,וניתן לצפות בו לאחר מכן .כדי לבצע את ההקלטה אין צורך ב Plug-in -או ב-
 .Agentמשתמשים יכולים לבצע  Remote Terminal Sessionsמהדפדפן שלהם והדבר מנותב דרך
השרת של  .Password Manager Proהדרישה היחידה היא שהדפדפן יהיה מתאים ל,HTML5 -
למשל  Internet Explorer 9ומעלה Firefox 3.5 ,ומעלה ,כרום או ספארי  4ומעלה.

I

ניהול הסיסמאות בהתקשרות ממערכת למערכת
) Password Management API (Application Programming Interface
המצב לפני  :Password Manager Proכדי ליצור התקשרויות ללא התערבות של אדם בתהליך
מסוג Application-to-Application :או  ,Application-to-Databaseלרוב ארגונים מגדירים את
הרשאות הכניסה באפליקציה הראשונה ואז מבצעים תכנות נוקשה ( )Hard Codingשל הסיסמא
בקוד המקור או בקובץ ההרצה של של האפליקציה השניה .נוהג זה יוצר סיכון בטיחותי גדול
שכן הגישה לסיסמא דרך האפליקציה השניה לכאורה חשופה ולא מוגנת בפני גורמים בלתי
מורשים .בעיה נוספת היא שקשה לשנות את הסיסמאות באופן תקופתי ותדיר מפני
שהאדמיניסטרטור צריך ללכת ולשנות ידנית את הסיסמא במקום בו תוכנתה כקוד נוקשה.
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הפתרון:
תוכנת  Password Manager Proמספקת דרכים אפקטיביות להמנע מתכנות נוקשה של הסיסמאות.
אם יש לך אפליקציות בתשתית שלך שדורשות התקשרות עם אפליקציות אחרות באמצעות סיסמא,
הן יכולות להעלות בקשה ל Password Manager Pro -לשלוף את הסיסמא ממאגר הסיסמאות.
אפליקציה א' תיצור קשר עם  Password Manager Proכדי לקבל את הסיסמא להתקשרות עם
אפליקציה ב' .עם קבלת הסיסמא ,אפליקציה א' תוכל להתחבר עם אפליקציה ב' וכל זה קורה ללא
מעורבות של אדם בתהליך .כך ,הסיסמאות מסוג  )A-to-A( Application-to-Applicationיכולות
לעמוד בכללי ניהול של סיסמאות כגון החלפה תקופתית שלהן ,ללא צורך לביצוע עדכון ידני שלהם
במקומות רבים .זה גם מתאים ל.)A-to-DB( Aplication-to-Database -
תוכנת  Password Manager Proמספקת API
כזה אשר כל אפליקציה של הארגון או
 Command Line Scriptכלשהו יכול להעלות
בקשה ל Password Manager Pro-ולשלוף את
הסיסמא ממאגר הסיסמאות כדי להתקשר עם
אפליציה אחרת או עם מאגר מידע אחר.

מידע טכני :התוכנה מציעה שני סוגים שונים של ):API (Application Programming Interface
 API .1המבוסס על.XML-RPC over HTTPS :
 API .2המבוסס על.Command line interface for scripts over Secure Shell (SSH) :
ומשתמשת ב Public Key Infrastructure (PKI) -לתקשורת מאובטחת.

RESTful API
ממשק תכנות יישומים של תוכנת ( Password Manager Proמה שנקרא באנגליתAPI - Application :
 )Programming Interfaceמאפשר לכל אפליקציה לתקשר עם התוכנה ,להיות באינטרקציה וליצור
אינטגרציה עם  .Password Manager Proהממשק שייך לקטגוריה של REpresentational State
) ,Transfer (RESTומאפשר באמצעות תיכנות ( )programmaticallyלהוסיף משאבים ,חשבונות ,לעיין
בסיסמאות ובנתונים וליצור עידכונים.

I

זמינות גבוהה
High Availability
בסביבת עבודה של מערכות קריטיות ,אחת הדרישות החשובות היא לספק גישה לסיסמאות אשר
לא תיקטע ולא תופסק אף פעם .תוכנת  Password Manager Proמבטיחה זאת ,בשיטת העבודה
מסוג  High Availabilityשפועלת כדלהלן:
•

•

•
•

•

יהיה שרת נוסף של Password Manager Pro
וכן עוד ( Database Instancesמבני זיכרון
לניהול בסיס הנתונים) אשר ישמשו כמערכת
תומכת כפולה במקרה של כשל של המערכת
הראשונית.
שרת אחד יחשב כראשי ,וכל המשתמשים
יהיו מחוברים אליו.
שרת שני ייחשב כמשני ,והוא יעמוד בכוננות
למקרה חירום ,לעת הצורך.
בכל עת ,המידע הן בשרת הראשי והן בשרת
המשני יהיה מסונכרן ( .)syncהעתקת המידע
מתבצעת דרך ערוץ מוצפן ומאובטח.
אם השרת הראשי חדל מפעולה ("נופל"),
השרת המשני יספק גישה למשתמשים ,עד
אשר השרת הראשי יוחזר לפעילות .השינויים
שבוצעו בבסיס הנתונים בינתיים יסונכרנו
אוטומטית בעת שהתקשורת תחזור לפעול.
I

תמיכה טכנית Support -
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

 בישראלPassword Manager Pro לקוחות
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 בעולםPassword Manager Pro לקוחות

 סומכות עלFortune 500  של חלק מהארגונים הגדולים בעולם וכן חברות מרשימתIT-מחלקות ה
 אדמיניסטרטורים ומעל50,000  מעל. לניהול הסיסמאות שלהןPassword Manager Pro תוכנת
 בכל יום כדיPassword Manager Pro  משתמשים בכל רחבי העולם מתחברים לתוכנת150,000
, שירותי בריאות, ייצור: הלקוחות הן חברות וארגונים מתחומים שונים כגון.לנהל מליוני סיסמאות
 להלן רשימה. פירמות של עורכי דין ועוד, אוניברסיטאות, חברות ביטוח, שירותים פיננסיים,בנקאות
: בעולםPassword Manager Pro חלקית של לקוחות

Banking/Finance/Insurance
• ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A
• Al Khaliji
• All In One Information System
• Austria Cards
• AXA Insurance Limited
• Bank of America Securities Prime Brokerage
• Bank of Montreal
• Barwa Bank
• BNP Paribas, UK
• Burgan Bank
• Columbia Bank
• Columbia Credit Union
• Consumer Credit Counseling Service of Greater
Atlanta
• Department of Finance & Personnel,UK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Pfandbriefbank AG
Dubai Islamic Bank
Dwight Asset Management Company LLC
Fallon Community Health Plan
Federale Assurance
First State Investments
Fortis Clearing Americas, LLC
Global Investment House
Gulf International Bank UK Ltd
HDFC Ltd
ING Vysya Life Insurance Co Ltd
Irish Stock Exchange
Jadwa Investment
LOMBARD, France
M Financial Group
Mission Federal Credit Union

• MGIC (Mortgage Guaranty
Insurance Corporation)
• Pinnacle Financial Group
• Qatari Diar Real Estate Investment
Company
• RAK Bank
• RIAS-UK
• Royal London
• Sandler O'Neill + Partners, L.P
• Siemens Financial Services Ltd, UK
• The South Financial Group
• Thomson Financials
• Towergate Insurance Limited, UK
• Toyota Financial Services UK
• Union Bank
• United Bank & Trust
• University Of Michigan Credit Union
• Virgin Money
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IT Solution/Service Provider/On-Demand Services
• Al-Elm Information Security Company • Netregistry Pvt Ltd
• ALL-TLD GmbH
• Nova
• Applied Security
• OnRamp Access
• Business Vitals
• PC-Ware Information Technologies B.V.
• Capgemini
• Pinnacle Financial Group
• Cisco Systems Inc
• QNX
• Crisp Thinking
• Quinnox Consultancy Services Ltd
• Crossroads Technologies
• SAS Institute Inc
• Crox Development
• Silver Spring Networks
• CustomCD.us
• Symantec
• Daptiv Inc
• Tekmotiv
• EMC Corporation
• The Data Center Inc.
• Epicor
• Webroot Software, Inc.
• Euronet Worldwide
• WebSense
• Fujitsu Services GmbH
• Global Knowledge Networks
• Gracenote
• HCL Technologies Ltd
Healthcare
• Hewlett Packard
• Allianz Worldwide Care
• Honeywell
• Al Noor Hospital
• HP Enterprise Services
• Association of American Medical Colleges
• IBM Corporation
• Arbonne International LLC
• IBM Canada
• Burnham Medical Research Institute
• Intel Shannon Ltd
• Correctional Medical Services, Inc.
• iWeb Technologies
• Centene Corporation
• Logicworks
• Edward Hospital
• Lufthansa Systems, Poland
• European Food Safety Authority
• Manx Telecom Ltd
• Hallmark Services Corp
• Nehmeh Corporation
• Harvard University Health Services

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Parham Hospital
Mayo Foundation
McKesson Canada
Medical Defence Union
Medical Protective
Medisys Healthgroup Inc
McKesson Canada
Medtronic
Metropolitan Health Networks, Inc.
Micromet AG
MTBC
National Board Of Medical Examiners
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases
NYC Children Services
Prime Heathcare Services Inc
Regional Medical Centre
Salem Hospital Regional Health Services
Seha WMR
Standard Process Inc.
StayWell
Transcend Services, Inc.
The CDM Group, Inc.
Universal Hospital Services
Westmed Medical Group
Wyeth Organics
Zimmer Inc
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Consumer Products
• Adidas
• Danone Sp z oo
• D Swarovski KG
• Gucci
• Harry Winston Inc
• Leggett & Platt
• Liveops
• River Island
• Sara Lee Information Centre of
Excellence
• Schreiber Foods Inc
• Sterling Jewelers Inc
• TricorBraun
Automation/Manufacturing
• 3M
• Bajaj Auto Ltd
• Myers Industries Inc
• Iso tech
• Jindal Poly Films Ltd
• Juno Lighting Inc
• Pepper+Fuchs
• Simpson Strongtie
• TI Group Automotive Systems
Service Organizations
• ELCA Board of Pensions
• Rotary International
• UNAMI

Law Firms/Attorneys
• Axiom Law
• Claimant Management Systems, LLC
• Stinson Morrison Hecker LLP
• Troutman Sanders LLP
Electronics
• Daikin
• Lincoln Electric
• Mitsubishi Electric US Inc
• Panasonic
• Samsung Electronics Polska Sp z oo
• Westinghouse Electric Company
Professional Services/ Business Solutions
• Abdullah A M AlKhodari Sons Co
• Aurecon Australia Pty Ltd
• AussieHQ Pty Ltd
• KPMG
• Remhard ICT
• Bluewater Technologies
• National Business Systems
• Veda Advantage
• Voice Carrier
Government Agencies
• Abu Dhabi Education Council
• Abu Dhabi Judicial Department
• Arizona State Retirement System
• Auckland Council
• AZ Supreme Court

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City of Alberquerque
City of Memphis
Centro
Department of Homeland Security
Fairfax Water Authority
General Commission for Tourism &
Antiquities
Government of New Brunswick
International Atomic Energy Agency
Las Vegas Valley Water District
Lawrence Berkeley National Laboratory
Lawrence Livermore National Laboratory
Leicestershire County Council
London Borough of Hackney
NASA
National Credit Union Administration
National Democratic Institute
National Institute of Standards and
Technology
NCI Agency Sector Norfolk
Peace Corps
Queensland Rail
State Bar of California
TAFE QLD
The British Museum
Transport for NSW
Tulare County Superior Court
USDA
US Department of Veterans Affairs
US Dept of Interior
Virginia Dept of Taxation
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Entertainment /Media/Telecom/ Fitness
/ Graphics
• Al Jazeera Children's Channel
• BBC
• Casino Del Sol
• Cherokee Nation Entertainment
• Cross Commerce Media Inc
• Crown Melbourne
• Gracenote
• Hard Rock Casino NF
• MBC Group
• MBC FZ LLC
• Nautilus Inc
• News Journal Corporation
• PBM Graphics
• Sony Pictures - Imageworks
• Take Two Interactive Software Inc
• Time Warner Cable
• Video Gaming Technologies
• Village Roadshow Limited
• Unified Communications Services, Vodafone
• WBGames
• Yas Marina Circuit
• YES Network
Universities/ Educational Institutions
• Australian Catholic University
• Blackboard Inc
• Bowdoin College, Brunswick, Maine
• Cornell University
• Franklin University

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gulf Aviation Academy
HAMK University of Applied Sciences
Imperial College, London
Indiana University
Kern Community College District
Lancaster University
Michigan Technological University
Monash University Library
National American University
Norwich University
Nova Central School District
Open University
Paris Sorbonne University
Phillips Academy Andover
Plymouth State University
Qassim University
Qatar University
The College of New Jersey
The George Washington University
The John Hopkins University Press
The Ohio State University
The University of Alabama, Birmingham
The University of Texas, Arlington
The University of Utah
United Arab Emirates University
University of Notre Dame

Research Tools
• Cell Signaling Technology Inc

Hospitality
• Emirates Palace
• Sage Hospitality
• Wyndham Worldwide Corporation
Energy Solutions
• Bapco
• Chevron
• Kahramaa (Qatar General Electricity &
Water Corporation)
• P2 Energy Solutions Inc
• Powder River Energy Corporation
• Qatargas Operating Company Limited
• Refron Inc
• Saudi Electricity Company
• THG Energy Solutions LLC
• Vattenfall AB
Logistics
• Al Fara'a Group
• Al Jaber LEGT Engineering &
Contracting(ALEC LLC)
• Al Jaber and Partners
• Aramex International
• Black & McDonald
• DPR Constructions
• Implenia AG
• Saudi Binladin Group
• SNS-Lavalin International
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Stores/ Shopping
• Limited Stores LLC
• Majid Al Futtaim Properties LLC
• Myntra Designs Pvt Ltd
• Walmart

Metals & Mining/Chemicals
• Emal Smelter Complex project
• Ruwais Fertilizers
• Qatar Fertiliser company

Defence, Aerospace, Aeronautics
• BAE Systems
• Goodrich Corporation
• NASA Glenn Research Centre
• NASA Goddard Space Flight Centre
Airlines
• Air New Zealand Limited
• Flydubai
• Qatar Airways
Private Equity Investment
• General Atlantic
Wireless Technologies
• InterDigital
• Wataniya Telecom
Internet Services
• Sahara Net Co Ltd
• Trade Arabia

...ועוד

info@manageengine.co.il
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Password Manager Pro Demo:
http://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/demo-form.html

Password Manager Pro Features:
http://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/features.html

Edition Comparison
http://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/download.html#licensing
:אתר התוכנה בעברית
http://manageengine.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%
90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%
95%D7%97%20%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%A0%D7%99%D7%
94%D7%95%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
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