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למעלה  עם  בישראל,  המובילה  ההלפדסק  מערכת  הנה   SysAid

מ-500 לקוחות, בינהם ארגונים גדולים במשק הישראלי. בעולם כולו 

יש למערכת מעל לעשרת אלפים משתמשים, כולל חברות בינלאומיות. 

SysAid מסייעת לארגונים להתמודד עם האתגרים של מחלקת ניהול 

העצום  הכלים  מגוון  באמצעות  אחרות  ושירות  תמיכה  ומחלקות   IT

ופרוייקטים.  מלאים  תהליכים,  ותוכנה,  חומרה  שירות,  מוקדי  לניהול 

ולהביא  ניהול מרכזי התמיכה שלך  לך לשדרג את  SysAid מאפשרת 

אותם לרמה חדשה, לקצר את זמני השירות ולשפר את שביעות הרצון 

של משתמשי הקצה ולקוחות הארגון.

ארגז הכלים המתקדם 
בעולם לניהול מחלקות 

IT ואחרות

 מערכת לניהול הלפדסק
ומוקדי תמיכה ושירות

גיוס, מיקור חוץ והשמהפיתוח וסיסטמסמוצרים ותשתיות
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 	 SysAid

 מערכת לניהול הלפדסק
ומרכזי תמיכה ושירות

לתעדף, לארגן ולהפחית את קריאות השירות	 

להפעיל אוטומציה של תהליכים כדי להאיץ את הטיפול בפניות	 

לנהל קריאות, נכסים, משימות IT ומשימות אחרות בסביבת עבודה אחת	 

לאפשר שירות עצמי למשתמשי הקצה	 

לספק את הכוח לשלוט בחומרה, בתוכנה, ובנכסים הניידים שלך	 

להפעיל תהליכי ITIL, ניהול שינויים וניהול בעיות וכמובן CMDB לניהול התצורה	 
SysAid מאפשרת לעצב בקלות ובמהירות פורטל 

משתמשים בהתאם לצרכי הארגון

SysAid נבנתה במיוחד עבור ניהול מרכזי תמיכה ומחלקות ניהול IT ומותאמת בייחוד לדרישות ארגונים המחפשים מערכת למוקד 	 
.WEB שירות מבוססת

SysAid מותקנת בהתקנת בזק על-ידי מומחי קונסיסט, משווקת ומטמיעת המערכת בישראל. צוות התמיכה הידידותי והמקצועי של 	 
קונסיסט יסיר במהירות כל מכשול שאתה עלול להתקל בו במהלך ההתקנה.

SysAid היא תוכנת ניהול IT המציעה יכולות תקשורת מלאות: שליחת דואר אלקטרוני, SMS ומסרים מידיים. כמו כן, התוכנה יכולה 	 
להתקשר אל נותני השירות בעצמה באופן אוטומטי, וכך זמן מבוזבז של שיחות טלפון מוחלף בתקשורת מודרנית ויעילה יותר.

SysAid דורשת זמני תחזוקה והתקנה מינימליים וזמינה בגרסה להתקנה או בגרסת אונליין, וכתוצאה מכך היא מיושמת ומוטמעת 	 
במהירות שיא.

SysAid פועלת בסביבה מרובת פלטפורמות כגון חלונות, מקינטוש ולינוקס.	 

SysAid מציעה פתרון כולל עם ממשק אחוד המציע תוכנת מוקד שירות מבוססת ווב, שליטה מרחוק, ניהול התמיכה, כלי לניתוח 	 
פעילות מערך ה- IT ועוד.

SysAid מתאימה למשתמשים בעלי אוריינטציה טכנית וגם לכאלה שאינם, והיא אינטואיטיבית וקלה מאוד לשימוש.	 

 	.SOX ומתאימה גם לארגונים מורכבים הנדרשים לעמוד ברגולציות ITIL היא בעלת הסמכת SysAid

תוכנת מוקד תמיכה מבוססת web: בהתבסס על פרמטרים כגון קטגוריה ומיקום, ניתן להגדיר כי בקשות שירות ינותבו באופן אוטומטי, 
תוך שינוי העדיפות או תאריך היעד שלהן, ויוחלו עליהן פעולות נוספות; SysAid מאפשרת לקבוע את מיון קריאות השירות לפי משתמש, 
תאריך יעד או שדות מיון נוספים וכמו כן להתאים ולהוסיף תצוגות על מנת לקבל תמונת מצב כוללת על בקשות השירות; מנהלי המערכת 

יכולים לקבוע חוקי הסלמה.

ניהול נכסים: מחשבים שולחניים, ניידים, וסוגי ציוד היקפי אחר נרשמים ומקובצים באמצעות כלי ההפצה האוטומטיים; למנהלי מערכת 
שליטה מלאה על מחשבים מרוחקים; כל השינויים המדווחים נשמרים ברשומות קבועות, כך שנוצרת הסטוריית שנויים בחומרה, בתוכנה 

ובשירות;  שינויים בחומרה ובתוכנה מתעדכנים אוטומטית במערכת.

ניטור: בדיקות קבועות להיקף השימוש בזכרון, בדיסקים הקשיחים, בשירותי מערכת חיוניים, בתהליכי מערכת, בשירותי רשת, בעדכוני 
 SysAid .תכנה וחומרה ועוד. אזהרה או התרעה אודות תקלה שהתרחשה במערכת נשלחת למנהל המערכת כאשר דבר מה משתבש

.SMS יכולה לפתוח קריאת שירות אוטומטית ולשלוח תזכורות באמצעות דואר אלקטרוני ואף באמצעות

ניהול הסכמי שירות –SLA/SLM: הסכמי שירות מרובים עבור לקוחות שונים המקבלים שירות  ממחלקת ה- IT; הגדרת הסכמי השירות 
נפרדים למשתמשים או חברות שונות; הגדרות חוקי העברות, עדיפויות, תאריכי הגשה, חוקי הסלמה וזמני פעילות שונים עבור כל הסכם 

שירות.

דוחות ואנליזות:  דוחות אוטומטיים אודות פעילות מוקד השירות, איכות השירות, מלאי החומרהתוכנה ועוד; ניתן להגדיר דוחות מותאמים 
אישית לצרכי כל מנהל מערכת למוקד שירות.

ארגז כלים למקצוענים לניהול מחלקת IT ומוקדי תמיכה ושירות

יתרונות SysAid על-פני מערכות מוקד שירות מבוססות WEB אחרות

SysAid התכונות המרכזיות של




