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

 - ServiceDesk Plusסקירה כללית של כל התכונות
ניהול קריאות /תקלות ממשתמשים
)(Incident Management

ניהול הטיפול בבעיות
()Problem Management
אשר יוצרות את התקלות

ניהול התצורה של הנכסים
)Configuration Management Database (CMDB

ניהול הנכסים
)(Asset Management
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ניהול השינויים
()Change Management

 – שלוש מהדורותServiceDesk Plus
Modules/Features

Standard

Professional

Enterprise

YES

YES

YES

Asset Management

-

YES

YES

Software License Management

-

YES

YES

Purchase Management

-

YES

YES

Contract Management

-

YES

YES

IT Project Management

ADD-ON

ADD-ON

YES

Change Management

-

ADD-ON

YES

Service Catalog
Configuration Management Database
(CMDB)

-

ADD-ON

YES

-

ADD-ON

YES

Problem Management

-

-

YES

Desktop Central Integration

-

-

YES

Incident Management (Ticketing)
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סביבה תפעולית
System Requirements

: תומכת במערכות ההפעלה הבאותServiceDesk Plus תוכנת
Windows
• Windows Server 2012
• Windows 2000 + SP4
• Windows 2000 / 2003 Server
• Windows XP Professional
• Windows 2008 Server
• Windows 7

Linux
• Red Hat Linux 7.2 and above
• Linux Debian 3.0

:התוכנה תומכת בדפדפני האינטרנט הבאים
• Internet Explorer: v6, v7, v8, v9 and v10
• Firefox: v 3.6 and upwards
• Google Chrome

:בסיסי נתונים נתמכים

•
•
•
•

MySQL 4.1.18
MySQL 5.1
MS SQL 2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008, MS SQL 2012
PostgreSQL 9.2

Standard Edition
ייבוא נתוני משתמשים מ ,LDAP ,Active Directory -קובץ אקסל או הזנה ידנית

הגדרת קבוצות של משתמשים שונים ושל טכנאים שונים
לפי אתרים ,שעות עבודה ,מחלקות ,הרשאות שונות וכו'
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 – Incident Managementניהול קריאות שירות /תקלות
פתיחת תקלה וקליטת נתוניה

תקלה היא :הפרעה לשירות כלשהו או השבתה
שלו הפוגעת בצרכים של המשתמש או בעסק.

משתמש שולח מייל לתמיכה והמייל מומר אוטומטית לתקלה:
Automatic email to ticket conversion
7

סיווג מתאים (אוטומטי) של התקלה לפי נושא ,אתר ,דחיפות ,השפעה על העסקים,
והעברתה לאחריותו של הטכנאי המתאים
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אסקלציה :לאחר זמן המוגדר מראש ,אם התקלה עודנה פתוחה (לא נפתרה),
אוטומטית מיודע הטכנאי הבכיר /מומחה יותר על כך
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•

לכל קריאה יש סטטוס (כגון פתוחה ,סגורה ,בתהליך) והמשתמש יודע
בדיוק באיזה שלב של טיפול נמצאת הקריאה שלו.

•

כל התכתובות לגבי הקריאה נשמרים בתוך הקריאה ,וכן מסמכים
קשורים ,עוד סימפטומים של התקלה ופתיחה מחדש אם נסגרה.

 – Knowledge Baseמאגר הפתרונות.
מיועד למשתמשים ולטכנאים
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II

פתרון מוצלח נכנס
למאגר הפתרונות
לצורך שימוש עתידי.

לאחר פתרון התקלה
(סגירתה) ,ניתן לשלוח סקרי
שביעות רצון למשתמשים לפי
תדירות שתקבע.
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 :Manager Dashbordלראות בתצוגה
גרפית את כל הנתונים של הקריאות
המטופלות בזמן אמת

ניהול התקלות באמצעות הטלפון הנייד
במכשירי Android ,iOS ,iPhone
. Blackberry

צפה עכשיו בסרטון בן דקה וחצי המפרט את
פעולת האפליקציה לטלפון הנייד ואת יתרונותיה ב-
YouTube
http://www.manageengine.com/products/serv
ice-desk/resources.html

אינטגרציה עם אפליקציות נוספות באמצעות
Servlet API, REST API
ניתן לבסס אינטגרציה עם אפליקציה או יישום
אינטרנטי של כל צד שלישי חיצוני כלשהו ,אשר
מסוגל לשלוח מידע באמצעות פרוטוקול .HTTP
הפעולות של  ServiceDesk Plusהן נגישות
מיישומים אחרים ,וכך ניתן באופן נוח לפתוח
קריאות של תקלה ,למשל ,באופן ישיר וללא
צורך לעשות  loginבתוכנת .ServiceDesk Plus

הגדרות:
API = Application Programming Interface
REST = Representational state transfer
HTTP = Hypertext Transfer Protocol
 Servletהוא  Classשל שפת התכנות  Javaהמריץ
את היישום על השרת במקום בדפדפן ומגיב לבקשות
(.)requests

Scheduler
תוכנת  ServiceDesk Plusמציגה
לוח שנה המכיל את התקלות
הפתוחות לטיפול ,את הבעיות,
השינויים ,המשימות והתזכורות
של הטכנאים .גם הזמינות של
הטכנאי (ימי חופש ,ימים מחוץ
למשרד) באה לידי ביטוי בלוח
השנה .ניתן להעביר מתוך לוח
השנה משימות מטכנאי אחד
לאחר.

שליחת מיילים אוטומטיים ואישיים למשתמשים ולטכנאים
המודיעים להם על כך שנפתחה תקלה ,שמישהו מטפל בה,
שנמצא פתרון וכו'.
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דוחות
Reports

כ 150 -דו"חות מוכנים,
או ,ליצור דו"חות בהתאמה אישית.
מיוצא כ.HTML ,PDF, CSV, XLS -
יכול לכלול גם סיכום שעות
עבודה ותוצאות מסקרי
שביעות רצון ,כמות משימות
על כל טכנאי ועוד.
הדו"חות נוצרים אוטומטית בפרקי זמן קבועים
(פעם ביום ,שבוע ,חודש וכו') ונשלחים ישירות
למייל של המבקש.
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Professional Edition
שליטה מרחוק Remote Desktop -
לטפל בבעיה ,ולא חשוב היכן אתה נמצא.
לשלוט בעמדה ,בשרת או בכל פריט אחר
מרחוק ,לתקן את הבעיה או לבצע שידרוג.

בקשות שונות לתמיכה ולשירות שמועלות בתוכנת  ServiceDesk Plusעשויות
לדרוש מהטכנאי כי יתחבר למכשיר הנמצא במיקום מרוחק .לדוגמא ,יש לטפל
בעניין שמתעורר בעמדת עבודה במשרד בהרצליה אבל הטכנאים נמצאים דווקא
במשרד בתל אביב .באופן דומה ,אם הבקשה לתמיכה מגיעה ע"י שיחת טלפון,
יהיה זה נהדר אם הטכנאי יוכל להתחבר ממקומו שלו אל המחשב של מבקש
התמיכה ,כדי לפתור את הבעיה באופן מיידי .תוכנת  ServiceDesk Plusמציעה ,כי
במקום להפעיל צרור של תוכנות שונות כדי לבצע התחברות למכשירים מרוחקים,
השתמש בה כדי להתחבר לעמדות העבודה המרוחקות ולפתור בעיות כהרף-עין.

ניהול הנכסים
Asset Management

 – Asset Discoveryאיתור וגילוי כל הנכסים בארגון שלך .כך תוכל לנהל את הנכסים
היטב ,ולדעת בצורה מלאה מהו הציוד של כל משתמש ,כאשר המשתמש פותח קריאה.
•
•
•

Windows Domain Scan
 Network Scanכדי לסרוק  Linux, MAC, Solarisופריטים בעלי  IPכגון מדפסות נתבים ועוד.
 ,Agent Scanningלסריקת אזורים מרוחקים שאינם על הרשת.

•

סריקה תקופתית של הנכסים הנערכת באופן אוטומטי.

-נכסי
IT-הITנכסי
: לדוגמא.IP  כוללים את כל הנכסים שיש להםIT-נכסי ה
)Workstations( • עמדות עבודה
)Laptops( • מחשבים ניידים
)Printers( • מדפסות
)Switches( • מתגים
)Servers( • שרתים
)Routers( • נתבים
)Access Points( • נקודות גישה

:הגדרה
IP address =
Internet
Protocol
address

)Components
רכיבים
)Components
רכיבים( (
הרכיבים הם פריטים המשוייכים לנכס מסויים והן חלק ממנו .רשימת הרכיבים:
• מקלדת
• עכבר
• תוכנה ורשיונות תוכנה
• דיו של מדפסת
)NonITITAssets
נכסיAssets((ITIT
שאינםנכסי
נכסיםשאינם
נכסים
)Non
נכסים שאינם נכסי  ITבתוכנת
 ServiceDesk Plusמפורטים להלן:
• מטול /מקרן ()Projectors
• סורק ()Scanners
• שולחן ()Tables
• כסא ()Chairs
• טלפון ()Telephones

לנכס ה IT-אתה מגדיר שם מוצר ,שם נכס ,מספר סיריאלי ,ברקוד ,שם הספק ,מחיר
עלות ,יום רכישה ,מועד פקיעת התוקף ומועד תום תקופת התחזוקה ,המשרד/אתר
והמיקום בו נמצא המכשיר .אתה גם מגדיר את המצב של הנכס :אם הוא כרגע
בשימוש אז על ידי איזה משתמש ואיזו מחלקה ,ואם הוא מושאל למישהו אז למי
מושאל ועד איזו תקופה .ניתן גם לקבוע את אורך החיים של המוצר מבחינת
ירידת הערך שלו ,ומה יהיה הערך שלו לאחר תום תקופה זו .אתה יכול גם לקבץ נכסים
לקבוצות ,ולשייך אותם יחדיו למחלקות שונות בארגון כקבוצה מאוחדת.
בנוסף ,אם אתה צריך לעשות שינויים דומים בהגדרות של נכסים שונים רבים,
אתה פשוט בוחר (מסמן ב )V-את כל הנכסים שאתה רוצה לבצע בהם שינוי,
ובלחיצת מקש מבצע את כל השינויים בבת אחת.

ניהול נכסי התוכנה
Software Asset Management
•
•

תוכנת  ServiceDesk Plusסורקת את הרשת שלך ומגלה באופן אוטומטי את כל התוכנות הזמינות בעמדות
העבודה ומציגה את הנתונים לגביה ,למשל :יצרן התוכנה ,סוג התוכנה ומספר ההתקנות.
אתה תוכל לוודא כי מתקיים מצב של  ,Complianceכלומר לראות מתי יש יותר מדי משתמשים בתוכנה (יותר
מאשר מספר הרשיונות שנקנו ע"י החברה) או מצד שני לראות האם פחות מדי אנשים משתמשים בתוכנה,
מול מספר הרשיונות שקיימים בחברה.
•  :Software Meteringתוכל גם לצפות במספר
התוכנות שלא נעשה בהן שימוש כלל ,ולראות
באילו מהתוכנות נעשה שימוש רק לעיתים
רחוקות או לחילופין אם מתבצע בהן שימוש
תכוף.
• תוכל לראות את מספר הסכמי הרשיונות שפג
תוקפם ,וכן אילו הם ההסכמים שעתידים לפוג
בעוד  7ימים או במהלך  30הימים הקרובים.
• שליחת מיילים למשתמשים :טכנאים יכולים
לתקשר באופן מיידי עם המשתמשים אשר
התקינו את התוכנות השונות ,על-ידי שליחת
מייל אליהם ישירות מתוך תוכנת
.ServiceDesk Plus
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הסכמי רשיון License Agreement -
הסכמי רשיונות התוכנה הם חוזים בין יצרן
התוכנה לבין הרוכש .חוזים אלו מכילים
תנאים הנוגעים לתמיכה טכנית ,מתן
שדרוגים ואחריות לתוכנות שנרכשו.
מסמכים אלו נקראיםEnd User License :
) .Agreement (EULAתוכנת ServiceDesk
 Plusמאפשרת לשמור את הסכם הרשיון
בבסיס-הנתונים שלה ,יחד עם הנתונים על
הרשיון הרלוונטי.
תזכורות אוטומטיות נשלחות ישירות
למייל ,ומזכירות כשרשיון תוכנה עתיד
לפוג ויש לחדשו.

הגדרת מייל
אוטומטי שישלח
למשתמש או
למחלקת רכש כדי
שיטפלו בחידוש
הרשיון

ניהול קבוצות
Manage Groups
תוכנת  ServiceDesk Plusעוזרת לך לקבץ נכסים שונים יחד בהתבסס על המאפיינים שלהם .אתה
יכול לקבץ יחד נכסים של משתמשים אשר הם חלק מאותו הצוות או שהמשתמשים נמצאים כולם
באותו מיקום פיסי .כך יש יותר דיוק ,וקל יותר לנהל את הנכסים ביעילות .ניתן לאגד לקבוצה נכסים
על פי מערכת ההפעלה שלהם ,או על פי ה ,Service pack -או לפי גודל הזכרון של המכשיר ועוד.
דוגמא :כאשר אתה מעוניין לעשות ( migrationהעברת מידע ויישומים ממערכת קיימת למערכת
הפעלה חדשה) אתה תוכל לאתר בצורה ממוקדת את הנכסים שהם בעלי  256 MB RAMאשר
צריכים לעבור שידרוג לפני שתעשה ,למשל ,הפצה של  Windows Vistaבארגון שלך.
קיימים שני סוגים של קבוצות בתוכנת
:ServiceDesk Plus
קבוצה סטטית :אתה יכול לשייך אליה
אילו נכסים שאתה רוצה.
קבוצה דינמית :מאגדת בתוכה נכסים
בהתבסס על קריטריון ייחודי כגון סוג
מוצר ,מחלקה ,מערכת הפעלה ,יצרן
וכו'.

חוזים
Contracts
עם האפשרות של ניהול החוזים בתוכנת ,ServiceDesk Plus
אתה יכול לנהל חוזים רבים המקושרים לנכסים השונים
בחברתך ,למשל חוזים הנוגעים לנכסים הבאים :מדפסות,
סורקים ( ,)Scannersעמדות עבודה ( ,)Workstationsנתבים
ואפילו מערכות מיזוג אויר .נוסף על המעקב אחר מועד תום
החוזים ,אתה יכול לקבוע כי תוכנת
 ServiceDesk Plusתשלח התראה
אוטומטית לעובד הרלוונטי לפני
שהחוזה פג ,כדי שידאג לטפל
בחידוש החוזה בזמן.

דוחות
Reports
דוחות הם דין וחשבון על כל פרטי הנכסים ,בפורמט הניתן להדפסה .תוכנת ServiceDesk Plus
מכילה דוחות רבים כברירת מחדל ,ודוחות אלו הם מאוד נפוצים לשימוש יומיומי .הדוחות שנתונים
כברירת מחדל הם דוחות מסכמים על :כל המחשבים ,השרתים ,התוכנות ,עמדות העבודה ,דוחות
ביקורת ,דוחות על משאבים ,חוזים ורכש .באמצעות דוחות אלה משתמשים יכולים לעיין בכל נתוני
המפתח הנוגעים לנכסים.
אתה יכול גם ליצור דוחות בעצמך לפי קריטריונים שתבחר ,או על ידי גישה עם  Queryלבסיס
הנתונים .אתה יכול לקבוע מועד קבוע ליצירה אוטומטית של הדוחות ע"י תוכנת ,ServiceDesk Plus
ולהחליט האם הדוחות יוצגו בצורה של טבלה ,מטריצה ,דו"ח מסכם או דו"ח ביקורת .ניתן לקבל
את הדוחות ישירות למייל וגם לייצא אותם לפורמטים של ( XLS ,PDF ,HTMLאקסל).CSV ,
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דוחות על כל המחשבים (עמדות עבודה ושרתים)
בקטגוריה של הדוחות המתייחסים למחשבים קיימים
לבחירתך הדוחות שלהלן .אחרי שמתבצעת סריקה של
המחשבים ע"י תוכנת  ServiceDesk Plusאז המידע
בדוחות האלה מתמלא באופן אוטומטי.
הדוחות הם:
• מחשבים לפי דומיין.
• מחשבים לפי שם יצרן.
• מחשבים לפי מערכת הפעלה (.)Operating System
• מחשבים לפי היצרן של המעבד (.)Processor
• סוג המעבד.
• מחשבים לפי ספק – ממי נרכש (.)Vendor
• מחשבים עם פחות מ256 MB RAM-
• מערכת הפעלה לפי איזור.
• עמדת עבודה שאינה משוייכת ,ע"פ דומיין.

דוגמא לדו"ח
גרפי :מחשבים
על פי יצרן
המעבד

דוחות על השרתים ()Servers
בקטגוריה של הדוחות המתייחסים
לשרתים קיימים לבחירתך הדוחות שלהלן.
הדוחות הם:
• שרתים עם פחות מ 10%-נפח פנוי
בדיסק.
• שרתים עם פחות מ.512 MB RAM -

דוחות על התוכנות ()Software
• השוואה בין התוכנות שנרכשו
אל מול התוכנות שמותקנות
בפועל (.)Compliance
• תוכנות על פי קטגוריות.
• תוכנות על פי יצרן.

דוחות על חוזים ()Contracts
• חוזים פעילים
• חוזים על פי המחיר שלהם
• חוזים על פי סטטוס
• חוזים לפי ספק ()Vendor
• חוזים שפקעו

דוחות על רכש
• הזמנות רכש לפי ספקים
• הזמנות רכש לפי יום
ההזמנה
• הזמנות רכש לפי מועד
אספקה
• הזמנות רכש לפי סטטוס

דוחות מותאמים אישית New Custom Reports -
תוכנת  ServiceDesk Plusמאפשרת לך ליצור דוחות
מיוחדים אשר עונים על צרכי החברה שלך.
• יצירת דו"ח בצורת טבלה :רשימות של מידע
בדו"ח מותאם
בהתבסס על קריטריון כלשהו ,אתה בוחר את
אישית אתה בוחר
הטורים בהם תצפה והמידע יקובץ בהתאם.
את הקריטריונים
• יצירת דו"ח בצורת מטריצה :דוחות בצורת
בעצמך!
מטריצה מציגים את המידע בצורה של רשת
(פורמט של .)m x n
• דוחות סיכום.
New Query Reports
• דוחות ביקורת :היסטוריה מפורטת על פי עמדות
אתה יכול לצרף יחד דוחות זה לזה מנושאים
העבודה ,על פי ציר הזמן או על פי שינויים
שונים של תוכנת  ServiceDesk Plusוליצור דו"ח
שהתרחשו בעמדות העבודה.
חדש המתאים ספציפית לצרכיך ,באמצעות
( Queryשאילתא) בשפת תכנות .המידע נשלף
ישירות מבסיס הנתונים של התוכנה.
דוגמאות לחובבי ....Query
Date Formulae: DATE_FORMAT (FROM_UNIXTIME (COLUMN_NAME/1000),'%d-%m-%Y
%k: %i') 'Column Alias'.
Minutes Formulae: ROUND ((((COLUMN_NAME/1000)/60)) % 60) 'Minutes'.
Hours Formulae: ROUND (((COLUMN_NAME/1000)/3600)) 'Hours'.
Compare Date: COLUMN_NAME >= (UNIX_TIMESTAMP (DATE ('2006-07-24
00:00:00')) * 1000).
)Convert Memory in GB: ((((MEMORY_COLUMN)/1024)/1024)/1024
)'Default Value For Null Data: COALESCE (COLUMN_NAME, 'Unassigned
>Group by: Query statement will be ends with order by <column_index

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

דוחות מתוזמנים Schedule Reports -
אתה יכול לקבוע לוחות זמנים להפקת דוחות .הדו"ח יופק אוטומטית ביום ובשעה שקבעת וישלח
באי-מייל ע"י תוכנת  ServiceDesk Plusאליך או אל משתמשים אחרים רלוונטיים .כך אתה יכול
לקבל את הדוחות החשובים לך ,ישירות למייל ,באופן אוטומטי במועדים קבועים מבלי שתצטרך
להנפיק אותם באופן ידני.

הזמנות רכש
Purchase Order

הכנת הזמנת רכש
בתוכנת ServiceDesk Plus

ההזמנה מועברת
לאישור פנימי

ההזמנה נדחית
ולא מאושרת

ההזמנה מאושרת

הזמנה הועברה
לביצוע הספק

ההזמנה נסגרת

ההזמנה בוצעה
(פריטים סופקו)
בצורה מלאה או חלקית
בוצע תשלום לספק
נתקבלה חשבונית
מהספק

לתוכנת  ServiceDesk Plusיש מערכת רכש מושלמת אשר באמצעותה ניתן...
• ליצור הזמנת רכש על ידי אחראי הרכש.
• להעביר למנהל את הזמנת הרכש לצורך אישורה.
• לאשר או לדחות את הזמנת הרכש ע"י הסמכות הממונה על כך.
• לשלוח את הזמנת הרכש המאושרת לספק ישירות מהתוכנה.
• הספק מספק את המוצרים.
• המוצרים מתקבלים מהספק ,וכן מתקבלת בחברה חשבונית.
• מתבצע תשלום לספק בגין המוצרים.
• המוצרים החדשים משוייכים לחברה תחת המחלקה או העובד הרלוונטי.

 – Cost Centerמרכז רווח
הזמנות הרכש שאתה מכין בתוכנת
 ServiceDesk Plusיכולים להיות משוייכים
למרכזי הרווח השונים בחברה.

הוספת שדות נוספים
בהזמנות הרכש
להוסיף להזמנות הרכש שדות
נוספים שיכילו מידע החשוב
לך ,ולקבוע האם שדות
אלו יכילו טקסט ,ערך מספרי,
תאריך ,שעה או מחיר.
קביעת ברירות מחדל
בהזמנות הרכש ,למשל
אחוז המע"מ ,כתובת למשלוח
וכתובת לחיוב ,תנאי הזמנת
הרכש ( terms and
 )conditionsוכן הלאה .כך,
הכנת הזמנת רכש הופכת
לפעולה מהירה ומיידית.

 – GL (General Ledger) Codeקודים של הנהלת החשבונות
אתה יכול להוסיף את כל הקודים של הנהלת החשבונות לתוכנת  .ServiceDesk Plusבהנהלת
חשבונות קיימים קודים שונים לכל סוג מסויים של עסקאות .קודים אלו יכולים להכנס גם להזמנות
הרכש שמונפקות עם  .ServiceDesk Plusכך ,אתה יכול לעקוב אחר המידע שנחוץ לך בגין כל עסקה
מסוג מסויים .כדוגמא ,אם אתה מעוניין לקבל מידע על כל רכישות ה IT-אשר בוצעו בנובמבר ,2014
אז אתה יכול לציין את הקוד של הנהלת חשבונות המתאים לרכישות  ITשבוצעו בנובמבר 2014
בתוכנת  ServiceDesk Plusולקבל את כל הנתונים הרלוונטיים.

צפייה בהזמנות הרכש בהתבסס על סינון נבחר
אתה יכול למיין את הזמנות הרכש שלך לפי קריטריונים שונים ,וכך לצפות בהזמנות רכש שמעניינות
אותך:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כל הזמנות הרכש מכל הסוגים והסטטוסים.
הזמנות רכש פתוחות.
הזמנות רכש הממתינות לאישורן.
הזמנות רכש אשר קיבלו אישור לביצוען.
הזמנות רכש שנדחו (לא קיבלו אישור מהסמכות
המאשרת בחברה).
הזמנות רכש אשר בוצעו ע"י הספק בצורה חלקית.
הזמנות רכש סגורות (בוצעה אספקה מלאה).
הזמנות רכש שלא עומדות במועד האספקה (.)Overdue
הזמנות רכש שיצאו לספק.
הזמנות רכש שנתקבלו המוצרים בגינן במלואם.
הזמנות רכש שנתקבלה בגינן חשבונית.
הזמנות רכש שהחברה שילמה בעבורן.
הזמנות הרכש שמועד האספקה שלהן יחלוף ב 7-ימים
הקרובים.
הזמנות הרכש שמועד האספקה שלהן יחלוף ב 30-ימים
הקרובים.

תחזוקה מונעת
()Preventive Maintenance
ניתן ליצור משימות של תחזוקה מונעת
( )Preventive Maintenance Tasksלצורך
פעולות של תחזוקה כגון החלפת הטונר של
המדפסות מדי חודש או כיבוי שגרתי של
שירות מסויים .יצירה של משימת תחזוקה
מתבצעת בשני שלבים:
 .1יצירת תבנית (טמפלט) למשימה.
 .2קביעת מועדים למשימה.
עושים זאת דרך הלינק של משימות התחזוקה המונעת ,הנמצא
בתגית המנהלה ( .)admin tabאתה יוצר תבנית (טמפלט)
למשימה ,ומזין נתונים כגון שם הטכנאי או קבוצת הטכנאים
שיטפלו במשימה ,וגם מפרט מהם הנכסים ( )assetsבהם מדובר.
לאחר מכן ,אתה קובע את
הזמנים בהם המשימה נקבעת
לביצוע ,למשל פעם בשבוע,
פעם בחודש ,או במועדים
ספציפיים אחרים .כך ,תשוייך
המשימה שנקבעה (למשל,
החלפת הטונר) לטכנאי
ומשימה זו תשלח אליו לביצוע
במועד או במועדים שנקבעו.

Enterprise Edition
מתודת  ITILאו ספריית התשתיות של מערכות המידע
()Information Technology Infrastructure Library
היא מתודה לניהול שירותי מערכות מידע ,כלומר שיטת ניהול ל .IT-זהו אוסף של הנחיות
כיצד יש לנהל את יחידת המחשב (ה )IT -בכל ארגון ,וכיצד לספק שירותי מערכות מידע
שיעזרו לארגון לעשות עסקים.

מטרת  Servise Desk Plusהיא ליישם את מתודת ה ITIL -בפשטות ,כך שכל עסק יוכל
ליהנות ממתודה זו Servise Desk Plus .מיישמת את מתודת ה ITIL -באופן אוטומטי .כאשר אתה
מתקין את התוכנה ,אתה מקבל את המסגרת של  ITILבניהול התקלות ,ניהול הבעיות
ובניהול השינויים ,ניהול השחרור ליצור ,יחד עם מאגר המידע של פריטי ה IT -בארגון –
ניהול התצורה.

ניהול פרוייקטים – זרימה של פרויקטים מרובי משימות ומשתתפים
()IT Project Management

כל פרוייקט מחולק לאבני דרך ()Milestones
וכל אבן דרך למשימות משנה ( ,)Tasksעם
תלות ביניהן וסדר.

תפקידים שונים לאנשי הצוות
עם הרשאות שונות.

לוח-גנט
()Gantt chart

קטלוג השירותים – Service Catalog

•
•
•
•
•

בחירה קלה של השירות הדרוש ומסירת כל הנתונים הנחוצים המוגדרים מראש.
הבקשה נשלחת לאישור ע"י הגורמ/ים המוסמך/ים ,ורק אחר כך מועברת לטכנאי המתאים
לביצועה.
שקיפות :המשתמשים יודעים מהם השירותים העומדים לרשותם ,וכמה זמן לוקח לבצע כל
שירות שכזה.
המשתמש יראה את השירותים המוצעים לקבוצה שהוא שייך אליה בלבד.
הקטלוג מאורגן לפי קטגוריות.

)Configuration Management Database (CMDB
מאגר מרכזי השומר בתוכו את המידע על כל הפריטים המשמעותיים המרכיבים את סביבת הIT-
הכוללת שלך .הפריטים המרכיבים את סביבת ה IT-מכונים "פריטי תצורה" ( = Configuration Items
 )CIsוהם כוללים רכיבי חומרה ,יישומי תוכנה המותקנים על המחשבים ,מסמכים ,שירותים עסקיים
ובנוסף אנשים ,שגם הם כמובן חלק ממערכת ה IT-הכוללת .ה CMDB -מתפקד ככלי אפקטיבי
המסייע בקבלת החלטות בכך שהוא מציג אנליזה של ההשפעה ההדדית וכן מאפשר להבחין מהי
סיבת השורש לארועים שונים בסביבת ה.IT-

אתה מגדיר את הקשרים ואת מערכות
יחסים בין פריטי תצורה חדשים שנוספו
לבין פריטי תצורה אחרים בסביבת הIT-
שלך .לדוגמא ,מערכת היחסים בין פריטי
התצורה מסוג תוכנות ( )Softwareלבין
פריטי תצורה מסוג עמדות עבודה
( )Workstationיכולה להיות:

תוכנות
(קטגוריה של פריטי
תצורה)

רצות על )(Runs
(סוג מערכת היחסים)

עמדות העבודה
(קטגוריה של
פריטי תצורה)

II

פריטי התצורה שהם קריטיים
מבחינה עסקית מזוהים ,ומקובצים
לקבוצות לפי סוגים .כל פריט תצורה
הוא בעל מאפיינים ( ,)attributesוכן
הוא נמצא במערכות יחסים
( )relationshipsעם פריטים אחרים
בסביבת ה.IT-
•
•
•

•
•

שירותים עסקיים Business -
Service
חומרה – ( Hardwareנכסי ,IT
נכסים שאינם  ITורכיבים)
תוכנות – ( Softwareתוכנות
אשר מותקנות על השרת או על
עמדות העבודה כגון יישומים,
מערכות הפעלה או בסיסי
נתונים).
מסמכים – ( Documentsהסכמי
רשיון ,חוזים ועוד).
משתמשים ( )Usersוקבוצות של
משתמשים.

 – Problem Managementניהול הבעיות
"בעיה" מוגדרת כסיבה לא ידועה המונחת בבסיס תקלה אחת או יותר .המטרה של מודול "ניהול
הבעיות" היא לצמצם למינימום את ההשפעה השלילית של תקלות ושל בעיות הנובעות מתשתית ה-
 ITעל הפעילות העסקית ,ולמנוע הישנות של תקלות הקשורות לאותן בעיות .כדי להשיג מטרה זו,
מודול "ניהול הבעיות" נותן את הכלים להגיע לסיבת השורש של התקלה ואז ליזום פעולות כדי לשפר
וכדי לתקן את המצב.
הסטוריה
של הבעיה

תקלות
פתרון
קשורות

משימות
לביצוע

פתרון

ניתוח (אנליזה)
של הבעיה

מהדוחות על
התקלות עולה מגמה
( )trendהמצביעה על
קיום בעיית שורש

בוחנים מהי
מידת
הקריטיות של
הבעיה

ניהול שינויים ()Change Management

הליך ניהול השינויים מאפשר לך לבצע שינויים בIT -
עם מינימום של שיבושים ועם סיכון עליו הוסכם.
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IIII

מסלולי אישור שונים לשינוי המוצע לפי רמת ההשפעה שלו על
העסקים :שינוי שגרתי או שינוי משמעותי

"מועצת מאשרי השינויים"
CAB – Change Approval Board
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•
•
•
•

ניתוח של ההשפעה והסיכון הכרוכים בהוצאת השינוי לפועל.
תוכנית ביצוע ליישום השינוי.
תוכנית גיבוי – איך להחזיר את המצב לקדמותו עם משהו ישתבש.
"רשימת מכולת" של הפריטים והמשאבים הדרושים לצורך ביצוע השינוי
בהצלחה.

תכנון
השינוי
העתיד
להתבצע

תיעוד
ההסטוריה

קבלת
אישור
לביצוע
השינוי

קריאות
שירות
קשורות

תכנון קדימה
של לוח הזמנים
ושליחתו במייל לכל
מי שיהיה מושפע
מן השינוי.

יתרונות "ניהול השינויים":
• יישום שינויים בתשתית ה IT-בדרך נאותה ושיטתית.
• לערב וליידע את כל מי שמעורב בהליך השינוי.
• לתכנן וליישם ניהול של שינויים בצורה מאורגנת וגם מתועדת.
• לבצע סריקה של המערכת לאחר ביצוע השינוי כדי לעדכן את מצאי הנכסים ואת ה–CMDB
( )Configuration Management Databaseבהתאם.
• להגדיר תזרים עבודה ( )Workflowלכל הליך של שינוי.

מטריצת עדיפות אוטומטית
Priority Matrix

מטריצת העדיפות מאפשרת לך לקבוע באופן אוטומטי את העדיפות של התקלות בהתבסס על ההשפעה
שלהן על העסקים ( )Impactועל הדחיפות ( )Urgencyשלהן .ההשפעה של התקלות מוצגת על גבי ציר ה,y-
והדחיפות מוצגת על גבי ציר ה .x-האדמיניסטרטור מגדיר את המטריצה פעם אחת .ברגע שאתה מגדיר
את העדיפות בגין השפעה מסויימת ודחיפות מסויימת במטריצת העדיפות ,אז כאשר משתמש בוחר צרוף
מסויים של השפעה ושל דחיפות בטופס פתיחת התקלה ,אז העדיפות של התקלה תיקבע על ידי המטריצה.

ServiceDesk Plus – MSP
 ServiceDesk Plus – MSPהיא תוכנת help-desk
מבוססת אינטרנט ,המאורגנת לפי נהלי האיכות
 .ITILהיא מגיעה עם מודול של ניהול נכסים ( Asset
 )managementהבנוי באופן ייחודי עבור ספקי
שירותים (.)Managed Service Providers = MSP

תוכנת  ServiceDesk Plus – MSPבנויה
כך שניתן יהיה באמצעותה לנהל
חשבונות רבים ב help-desk-בודד ,כך
שנותן השירותים לא יצטרך לקפוץ בין
תוכנות רבות .התוכנה מגיעה עם
פיצ'רים רבים כגון מודול ניהול התקלות
( ,)Incident Managementניהול
חשבונות לקוח ( Account
 ,)Managementניהול נכסים ,מאגר
פתרונות ,רמות של הסכמי שירות (,)SLA
שליטה מרחוק ( Remote Control
 ,)Managementוניהול הרכש
וההסכמים.

ניהול חשבונות לקוח
()Account Management
תוכנת  ServiceDesk Plus – MSPנועדה לאפשר לך לטפל בלקוחות רבים ,תוך שאתה מגן על המידע שלהם
בצורה בטוחה ומציע להם שקיפות בכל הנוגע לחשבון שלהם.
• לנהל את כל חשבונות הלקוח שלך ואת כל השירותים שאתה מציע ללקוחותיך במקום אחד.
• להגדיר כתובות אי-מייל ספציפיות לכל חשבון לקוח ,ולהמיר מיילים נכנסים ממנו לפניות בתוך תוכנת
.ServiceDesk Plus – MSP
• לשייך לכל חשבון לקוח כתובת  URLייחודית אשר דרכו יוכל הלקוח להתחבר לפורטל.
• להגדיר כללים ( )Business rulesאשר על פיהם כל פנייה תשוייך לטכנאי או לקבוצת הטכנאים המתאימה
לאותו לקוח.
• לקבוע ( SLAsהסכמי רמת שירות –  )service level agreementללקוחות השונים ,ולשייך לכל פנייה את הSLA-
המתאים לה.
• לספק מאגר פתרונות ( )Knowledge baseייחודי לכל לקוח ולהגביל או לאפשר גישה של לקוחות וטכנאים
אליו על פי מה שרלוונטי.

II

•
•

•
•

לעצב את מסך הכניסה לפורטל ואת הלוגו
שבכותרת בהתאם ללקוח המסויים.
לסרוק את הנכסים של הלקוח ,לגלותם ולנהלם
בהתאם להרשאות הגישה הייחודיות לאותו לקוח.
לחסוך נסיעות ללקוח באמצעות האפשרות
להשתלט מרחוק על המחשבים שלו ( Remote
 )controlהקיימת בתוכנה.
לנתח את הנתונים הנוגעים לכל חשבון לקוח ולקבל
ראות ברורה עליו באמצעות הדוחות הקיימים
בתוכנת .Servicedesk Plus – MSP

חיוב הלקוחות
()Billing Module
מבין האתגרים העומדים
בפני ספקי שירותים
היום ,קיים הצורך לעקוב
אחר השירותים אשר
ניתנו ללקוחות ,ואחר
החיוב בגינם .בעבר,
היה זה מסובך לנהל
חשבונות לקוח רבים,
שכן הדבר נעשה על ידי
כלים שונים שהיו צריכים
לפעול יחדיו.

הפיצ'ר של חיוב ( )Billingבתוכנת – ServiceDesk Plus
 MSPמאפשר לך לנהל את מודלי החיוב השונים של
חשבונות הלקוחות בצורה מדוייקת .למעשה ,אינך צריך
עוד לדלג בין כלים שונים וגם אינך צריך יותר לעקוב אחר
השירותים שנתת ללקוחות בצורה ידנית ,או לבצע את
החיוב בצורה ידנית.
III

תוכנית השירות ()Service Plan
הגדרה של תוכנית השירות כך שתשקף את המודל
העסקי שלך.
פיצ'ר ה Billing-בתוכנת ServiceDesk Plus – MSP
מסייע לך ליצור תוכניות שירות מותאמות אישית
למודל העסקי שלך ושל הלקוח ,וכך אתה יכול להמנע
ממעקב אחר נתונים שאינם רלוונטיים.
• מבט כולל ומרכזי על כל המידע הנוגע לשימוש
בשירותיך.
• הגדרה של סוג התוכנית ,הגדרה של תדירות
החיובים ,בנק שעות מוקצה ,ומחיר.
• אם הלקוח עבר את גבול השעות אשר רכש ,יש
בידך את הגמישות לבחור האם לקבל את הפניות
הנוספות לטיפולך או האם לחסום את הטיפול
בהן.
• אתה מאפשר לטכנאים שלך לעקוב אחר זמן
העבודה שלהם ולחייב את חשבון הלקוחות
בהתאם ,בהתבסס על השירותים אשר סופקו
להם.
• קיימת גמישות להוסיף חיובים בגין הוצאות שונות
כגון :הוצאות נסיעה ,אספקת חלקי חילוף ,ועוד.

חוזה ()Contract
לבצע קישור בין תוכנית השירות לבין
חשבון הלקוח.
החוזה ( )contractמשמש ליצירה של הסכם
השירות בין נותן השירותים לבין הלקוח.
• לשייך תוכנית שירות לחשבון לקוח.
• חוזים יכולים לעבור חידוש ,ומידע על
חוזים ישנים יישאר כדי שאפשר יהיה
לחזור ולעיין בהם בעתיד כנקודת
התייחסות.
• לקבל התראה כאשר החוזה עתיד לפוג.
• לשייך נתונים על שיעור המס או על
הנחות שונות ,לחוזה.

חיוב ()Billing
הפוך את הליך הנפקת החיוב לפעולה אוטומטית
• טכנאים יכולים לעקוב אחר זמן העבודה שלהם
באמצעות יומן עבודה ( .)work logהדבר משפר את
היעילות שכן אין יותר צורך לעקוב אחר חיובים
באופן ידני.
• החיובים מונפקים במהירות רבה יותר ללא צורך
בשום פעילות ידנית אחרת וללא צורך במעורבות
של כלים נוספים.
• להנפיק באופן אוטומטי חיובים בגין חשבונות לקוח
רבים ולחסוך בכך זמן.

סריקה באמצעות סוכן
()Agent Based Scanning
גלה את כל הנכסים שלך ושל לקוחותיך ,תמיד ובכל מקום.
נהל את הנכסים שלך טוב יותר בעזרת ה .agents-תוכנת  ServiceDesk Plus – MSPמספקת לך מידע עדכני על
כל הנכסים ,באמצעות  agentsאשר מוקמו ברשת שלך .מכונות אשר קשה להגיע אליהן ,אינן מהוות עוד בעיה.
ה agent-סורק את הנכסים באופן תקופתי כדי לגלות שינויים ,ו"-דוחף" ( )pushאת השינויים שהוא מגלה החוצה,
אל השרת של  .ServiceDesk Plus – MSPהדבר מפחית את הנטל משרת ה ,ServiceDesk Plus – MSP -וגם
מפחית את העומס מהרשת שלך.

יתרונות:
• קל להתקנה ולשימוש.
• גישה קלה לשליטה מרחוק ()remote control
• מספק אבטחה גבוהה
• הפצה של  agentלמכונות של משתמשי הקצה
מקטינה את הנטל הרובץ על השרתים.
II

Distributed Asset Scan
גם אם הלקוח שלך נמצא על רשת אחרת ,אין בכך קושי.
אתה מתקין על הרשת של הלקוח שלך את תוכנת
 ,AssetExplorerאשר כל משתמש של תוכנת ServiceDesk
 Plus – MSPמקבלה בחינם .תוכנת  AssetExplorerהנמצאת
במצב של  ,remoteסורקת את הנכסים על הרשת עליה היא
מותקנת ,ודוחפת את הנתונים אל תוכנת – ServiceDesk Plus
 MSPבמרווחי זמן קבועים .אתה יכול גם להפיץ את הagents-
בתוך אותה הרשת כדי שהם ידחפו מידע לתוך הremote -
.AssetExplorer

אינטגרציה עם הנהלת חשבונות של QuickBooks
תוכנת  ServiceDesk Plus – MSPמאפשרת למשתמשים
בה לעשות אינטגרציה בין ה help desks-שלהם לבין
התוכנה הפופולארית להנהלת חשבונות.QuickBooks ,
המשתמשים בתוכנת  ServiceDesk Plus – MSPאשר
נעזרים ב QuickBooks-כדי להכין חשבוניות וכדי לחייב
לקוחות ,נהנים עתה מאינטגרציה בין שני המוצרים.
המשתמשים יכולים לסנכרן ( )syncחשבונות ,לסנכרן את
יומן עבודה ( )work log typesואת התיעוד של שעות
עבודה שבוצעו על ידי הטכנאים .כמו כן מסונכרנים פרטי
הלקוחות ,הפריטים והכמויות בין – ServiceDesk Plus
 MSPו . QuickBooks-אינטגרציה זו מייתרת את הצורך
בהזנה כפולה של נתונים ,והופכת את הנהלת החשבונות
ואת חיוב הלקוחות לפשוטים הרבה יותר עבור נותני
השירותים.

 – CTIאינטגרציה עם מרכזיית טלפון
CTI
)(Computer telephony integration
אופציית ה CTI-הקיימת בתוכנת  ,ServiceDesk Plus – MSPשולפת את המידע על מי שמתקשר בטלפון אל צוות
ה ,help desk-ומציגה אותו בפני הטכנאי .הטכנאי יוכל מייד לראות מהו שמו של המתקשר ,מהו שם החשבון
שלו ,מהו האתר בו הוא ממוקם ומהן הקריאות של לקוח זה שעדיין פתוחות .נתונים אלו יוצגו בפני הטכנאי
בממשק המשתמש לו ,כדי לסייע לו להעניק ללקוח מענה אישי .כרגע פיצ'ר זה תומך ב Asterisk-ובAvaya-
(תוכנות למרכזיית טלפונייה) ,לאור היותם מוצרים אשר תומכים באינטגרציה בין טלפון למחשב.

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

 בישראלServiceDesk Plus לקוחות
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 בעולםServiceDesk Plus לקוחות

Call Centers/Customer Mgmt
• Cable & Wireless
• Telephony@Work
• XS4ALL (Cistron)
Banking/Finance
• Demir export
• DLALA Holding Co
• Coghill Capital Management
• Bryant Bank
• DC Housing Finance Agency
• Empire Financial Group Inc
• First American Bank
• First Arkansas Valley Bank
• Homebridge Mortgage
Bankers
• Los Alamos National Bank
• New Windsor State Bank
• Pioneer Savings Bank
• Planters Bank
• Southwest Georgia Bank
• Sovereign Bank

Energy/Power/Petroleum
• Fromm Electric Supply
• InterGen
• Petrojam Limited
• Paramount Petroleum
Corporation
• Techna-West Engineering Ltd
• U.S.Oil & Refining Co

. שפות שונות29-התוכנה זמינה ב
 חברות על17,500-משתמשות בה יותר מ
 מדינות שונות ברחבי העולם (כולל186 פני
.)ישראל

Entertainment/Media/Publishing
• CBS Studio Center
• Carribean Broadcasting
Corporation
• Canadian Broadcasting
Corporation
• Charleston Orwig Inc
• Disney
• Kickapoo Lucky Eagle Casino
• Reliance Publishing Consultancy

Educational Institutions/Universities
• Camdem Community College
• Colorado Springs Christian Schools
• Fred Longworth High School
• St. Timothy's School
• Stantonbury Campus
• Stratford upon Avon High School
• Durham Public Schools
• University of California, Berkeley
• Purdue University
• Duke University
• Oregon State University
• Devry University
• St.Lawrence University
• The University of Alabama
• University of Sioux Falls

2
Food Processing
• BPI Technology Inc
• Clement Pappas & Co. Inc
• Brach's Confections Inc
• Cloverdalefoods
• Coleman Natural Foods
Government/NGOs
• US Navy Marine Meteorology Division
• US Army Fort Leavenworth
• Naval Supply Systems Command
(NAVSUP)
• Navy Combat Direction System
Activity
• US Dept of State American Embassy
San Salvador
• SPAWAR Systems Center Pacific
• Fort Detrick
• Defense Security Assistance
Development
• US Southern Command
• Naval Research Laboratory
• Kwajalein Range Services
• US Army Navy Engineering Logistics
Office
• Naval Air Warfare Center Aircraft
Division

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

Air Force Surgeon General
US Navy Meteorology and
Oceanography Center
Office of Naval Intelligence
NASA
Navy Supply Information Systems
Activity (NAVSISA)
NC Crime Control & Public Safety
NASA Goddard Space Flight Center
City of Prescott, Arizona
North Carolina State Highway
Patrol
Radiological Protection Institute of
Ireland
The Metropolitan Police Authority,
London
City of Providence
Eastern Lancaster County SD
EPA
Manatee County Tax Collectors
North Carolina State Highway
Patrol
State of Louisiana
State of Nebraska
US House of Representatives
US Dept of Energy
Wyoming Department of Health

Hospitals
• Guelph General Hospital
• Northside Hospital
• Katherine Shaw Betha
Hospital
• Samaritan Hospital
Healthcare/Pharmaceutical
• Onyx Pharmaceuticals
• DakoCytomation
• Purkinje (Wellinx)
• Sandoz
• Satilla Regional Medical
Center
• UCLA Healthcare
• Mundipharma Pty Limited
Hotel/Tourism
• Automated Trading Desk LLC
• Benihana Inc
• Dedeman
• Strategic Restaurants
• Canyon Ranch
• Palme Viagens e Turismo SA
• Mundipharma Pty Limited

3
IT Services & Solutions/Consulting
• Actuate Corporation
• Arizona Technology Consulting
• 3i Infotech
• Blue Coat
• Bosphocom
• CMS Computers Limited
• Exceptional Software Strategies
Inc
• Enterprise Integration
• Infotrieve
• Mendocino Software
• Michaelpage UK
• Quadrant Software
• Redwood IT
• Software House International
• Synergistic Software Inc
• Dennis Seyersdahl
Logistics
• Geodis Wilson Holding AB
• AIMS Logistics
• Andrews Transport L P
• Brenntag Latin America Inc
• CIMSA Logistics
• Brokerage & Logistic Solutions Inc

Manufacturing/Engineering
• ACT Laboratories
• Arnold Magnetics
• Capform, Inc.
• Draka Holding N.V.
• Edison Automation, Inc.
• Emirates Cement Factory
• FREITAG
• General Dynamics
• Ginger Masonry
• Kartonsan
• Kerevitaş
• Koçzer
• Mitre
• Nourison Rug Corp.
• The Marco Company
• Goodyear Tire & Rubber CO
• Colt Engineering Corporation
• C&D Technologies Inc
• Arnold Magnetic
Technologies
• Qatar Vinyl Company
• Standart profil

Military/Defence
• Army PEO-EIS
• Naval Research Laboratory
• Puerto Rico Army National Guard
• The United States Navy
• The United States Army
Web Hosting Services/ISP/IP
Telephony
• Node4 Broadband

....ועוד

info@manageengine.co.il
www.manageengine.co.il
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Demo (as requestor):
http://itildemo.servicedeskplus.com/HomePage.do?username=guest&password=guest
Demo (as technician): http://itildemo.servicedeskplus.com/MySchedule.do
SDP Editions: http://www.manageengine.com/products/service-desk/sdp-editions.html
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