ארגז כלים מושלם לניהול מחלקת  ,ITמרכזי תמיכה ומוקדי הלפדסק
היא המערכת המצליחה בישראל לניהול
הלפדסק ,ניהול מרכזי תמיכה וניהול מלאי למחלקת
ה IT-בארגון ,כולל תהליכי  ITILמורכבים ו CMDB

מפותחת בישראל והיא התוכנה היחידה בתחום
זה שכל הממשק שלה בעברית מימין לשמאל בכל
המודולים (וכמו כן ב 30-שפות נוספות)

מספקת ארגז כלים מקצועי ומושלם למערך
התמיכה ומערכות המידע ,כלי שבאמצעותו תוכלו לספק
שירות טוב יותר ולקצר את זמני הטיפול באופן
משמעותי .המערכת מספקת ידע ושליטה על כל
הפעילויות של מחלקת התמיכה וה  ITבאופן יעיל ופשוט

מספקת מענה מתקדם לאלפי ארגונים וחברות
בארץ ובעולם ,ללא קשר לתחום עיסוקם או גודלם ,החל
מארגונים קטנים של מאות עובדים ועד לארגונים
הגדולים במשק והגדולים בעולם .ההצלחה הגדולה של
המערכת טמונה בפשטות ההקמה שלה ,בממוצע
ייקח כרבע מהזמן שייקח
להקים מערכת
להקים מערכת דומה ,ההשלכות הכספיות של נקודה זו
ניתן להציג הצלחה
מאוד משמעותיות ,עם
בפרויקט במהירות רבה

מאפשרת גישה מכל מקום באמצעות
סמארטפון ,גם לפתיחת קריאה וגם למתן שירות

מספקת ללקוח אפשרות לשלוט במערכת ללא
תלות בספק ,דבר שחוסך המון כסף גם בעבודה
השוטפת עם המערכת

פועלת באמצעות דפדפן בלבד גם בצד
המשתמש וגם בצד הניהולי ,ומספקת חווית משתמש
פשוטה וידידותית

עשרות אלפי לקוחות בארץ ובעולם
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יכולות מערכת
הלפדסק
פלטפורמה מרכזית באמצעותה ניתן לנהל את כל המשימות והתהליכים של מחלקת התמיכה ,כלי לניהול
שירות עם אפשרויות אוטומציה מתקדמות.
Knowledge Base

Ticket Management

Self-Service Portal

ITIL Package

Automation

Customization

ניהול נכסים
באמצעות מודול זה תקבל שליטה מלאה בציוד שלך
בצורה אוטומטית ,כולל חומרה ,תוכנות ורישוי.
CMDB

Asset Inventory

Network Discovery

Remote Control

SysAid MDM

Monitoring

דוחות ופורטל מנהלים
דוחות מפורטים וניתוחי מידע בזמן אמת.
Reports

Manager Dashboard

Admin Portal

IT Benchmark
SLA / SLM

כלים נוספים
כלים לניהול פרויקטים ,תקשורת משופרת להקטנת
כמות הקריאות במערכת.
Live Chat

System & Integration

SysAid Remote Desktop

Password Services

Calendar

Tasks & Projects
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