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 ניהול מחשבים בארגונים

 כשהחברות רכשו שניים שלושה דגמים עננו את המחשבים ומערכות ההפעלה באופן מרוכז?רזוכרים את הימים שבהם ארגונים 

 ם שהוחלפו בערך כל שלוש שנים?עשרות, מאות ואף אלפי מחשבי , לפעמיםברכישה מרוכזתעובדי הארגון עבור  של מחשבים

, Service Packsכל דגם של מחשב שכלל את מערכת ההפעלה, מתאים עבור  Golden Image בנתה מה שקרוי IT –ואז יחידת ה 

 , וכמובן את לוגו החברה שהתנוסס על שולחן העבודה ועל שומר המסך.Security Policy, תצורה עדכונים, אפליקציות, הגדרות

את ההגדרות ( יותר נכון בתקווה ללכוד)שלו כדי ללכוד  Sysprep –כלי ה  הריץ אתהתחיל "הכיף" הטכנולוגי כשהצוות ואז 

 .ים ואז להחיל אותן על המחשבים החדשיםמשתמשאחד מההספציפיות של כל 

 על הביצוע הנפלא. IT –כל החלפה כזאת היתה מגה פרויקט וכשהתסיים בהצלחה, כל הארגון שיבח את צוות ה 

וחלקם מורכבים ועם הזמן פיתחו מנגנונים שונים  (למרות שיש כאלה שעדיין כןמרבית הארגונים כבר לא פועלים בצורה כזאת )

 להתמודד עם החלפת מחשבים ומערכות ההפעלה בארגון.לא פחות כדי 

 פי העבודה בארגונים, ציפיות המעסיק מעובדיו, ציפיות העובדים, התחרותיות, הרגלי הצריכה של הלקוחות והטכנולוגיהכיום, או

ורה חשבים בארגון בצהממחזור החיים של את נושא ניהול  כיצד לתקוף לבצע חשיבה מחדשמחייבים את הארגונים  העכשווית

 שונה לחלוטין.

 .Modern PC Managementלאור זאת, החלה מגמה שמתרחשת כבר בארגונים רבים בעולם שנקראת 

 

 התפתחות לכוח העבודה הנייד

במלוא העוצמה אל המחשוב הארגוני, חברות כמו אפל וגוגל  התפשטו (טלפונים חכמים ומחשבי לוחההתקנים הניידים )כיום, כש

תית בכל הקשור להפצת אפליקציות מגמות בשוק, מיהרו לבצע מהפכה אמשתמיד מחפשות לרצות את הלקוחות וקשובות ל

 בסינרגיה עםהתאימו את עצמן מהר מאוד לעבודה ו Google Play –ו  Apple Storeבאמצעות  Over The Air (OTA) ועדכונים 

 .EMM/MDMמערכות 

אל תוך הארגונים  Google Play –ו  Apple Storeהוסיפו והרחיבו את חווית השימוש של שהופיעו בארגונים,  MDM - ה מערכות

 Shadow -לצמצם את תופעת ה  IT –ליחידת ה עו ישסי Over The Air (OTA)עצמם ותוך כדי זה אפשרו ניהול, שליטה ובקרה 

IT מודל ה  לאפשר את נתנו את הכליםו– Bring Your Own Device (BYOD). 

והגרסה , מערכת ההפעלה האחרונה )Windows10המשיכה עם הגעתה של מערכת ההפעלה , Mobile Firstהאבולוציה הזאת של 

, כולל ועדכונים שינויים תוספות, לקבלתצחי נעם פוטנציאל  מאוחדתשל מיקרוסופט הביאה עמה מערכת הפעלה  (האחרונה

 לות הניהול.וכשינויים בי

כוללת בתוכה יכולות ותכונות המייעלות ומאפשרות את ניהול המערכת בדיוק כמו את מגוון  Windows10מערכת ההפעלה 

 .כיום ם שבשימוש העובדיםההתקנים הניידי

ת מורכב מאשר וט, קל והרבה פחובאופן פש מציע אפשרויות ניהולש Mobile Management APIמערכת ההפעלה כוללת 

 .Windowsבגרסאות קודמות של 

די להיות מנוהלים המשמעות היא שאין יותר צורך שמחשבי העובדים יהיו חברים בדומיין או מחוברים לרשת הארגונית בכ

לא? מדוע דית, אבל לאחר שחושבים על זה קצת, למה בעצם ה לחרדה בתגובה המייט שגורם לרבים בתעשיפסומתוחזקים, קונ

לא להשתחרר מהכבלים המסורתיים אם אפשר לבצע את הכל רק בדרך קצת שונה שמאפשרת לארגון לפעול עסקית באופן הרבה 

 ?, יעיל, ומתאים לתקופהיותר דינמי



 

 

מיים למערכת ההפעלה ואפליקציות אוניברסליות אמאפשרים בין היתר עדכונים רצופים ודינ Windows10 –השיפורים ב 

 .זו הפעלהת על כל התקן עם מערכת שפועלו

למערכת הפעלה שאדישה בלבד  PCמערכת הפעלה מבוססת תפיסת מ Windowsשינוי משמעותי זה משחרר את מערכת ההפעלה 

 ת הופכת להיות מרכיב חשוב ביצירת בסביבת העבודה הדיגיטלית.לסוג ההתקן ובזא

 Enterpriseהניהול של פתרונות הרבה יותר מתאימה לגישת שתצורת ניהול תפיסת עולם כזו של מערכת הפעלה, מחייבת 

Mobility Management (EMM) מחשבים ניהול מחזור החיים שללהמסורתיים פתרונות הקיימת ביהול מאשר לגישת הנ 

 .ייםשולחנ

 

 ?Modern PC Managementמה זה 

 

Modern PC Management ליחידת ה  מאפשר– IT  ניידים השולחניים והחשבים המאת מחזור החיים של בארגון לנהלOver 

The Air לטפורמתאותה דרך שבה מנהלים את ההתקנים הניידים בארגון באמצעות פדיוק בב Unified Endpoint Management 

(UEM). 

 ולמימוש אסטרטגיית סביבת העבודה הדיגיטלית. Modern PC Management –הנם המפתח ל  UEM  -פתרונות ה 

יה לכל התקן כולל ניהול גישה, יכולה באופן מאובטח לאפשר כל אפליקצ IT –יחידת ה בגישת סביבת העבודה הדיגיטלית, 

  לטפורמות שונות.פמות, אבטחת התווך וניהול התקנים יצקיהזדהות חזקה, ניהול אפל

, IOTמחסלים את הצורך במימוש מספר רב של פתרונות שונים לניהול מחשבים, התקנים ניידים והתקני  UEMפתרונות  

פלטפורמה אחת לנהל כל סוג של התקן, וכל סוג של מערכת הפעלה לכל צורך ארגוני  רחב ניתן באמצעות UEMבאמצעות פתרון 

 באמצעות מדיניות אחידה לכל סוגי ההתקנים ומערכות ההפעלה.

 .ארגוןהבכל  לכל התקני הקצה מתקדמים מספקים פתרון הוליסטי אחיד ומתבקש UEMפתרונות 

את יכולות ניהול המחשבים המסורתיות כגון התקנת מערכות הפעלה, ניהול תצורה, הפצת  משלבים כיוםות מסוג זה פתרונ

 .EMM –תוכנות וניהול עדכונים ביחד עם היכולות המתקדמות שמציעות פלטפורמות ה 



 

 

 מות והתקני הקצה, לאבטח ולנהל אתלייצר חווית משתמש אחידה בכל הפלטפור IT –נרחב מאפשר ליחידת ה  UEMפתרון 

 לכל סוגי ההתקנים עם כל מערכות ההפעלה וכל זאת מתוך קונסול ניהול אחד.מחזור החיים 

 :IT –מאפשר לצוות ה  Modern PC Managementפתרון 

 פלטפורמותהתקנים והניהול משתמשים אחיד על כל סוגי ה 

 לספק חווית שימוש אחידה על כל סוגי ההתקנים והפלטפורמות 

 ניהול ואבטחה לכל מחזור החיים של כל סוגי ההתקנים 

 ים והמחשבים בארגון תחת קונסול ניהולי אחדניהול כל סוגי ההתקנ 

 

VMware Workspace ONE Powered by Airwatch 

 

הנרחב, העשיר והנפוץ ביותר, פתרון זה מוביל מעל שבע שנים  UEM –הנו פתרון ה  VMwareמבית  Workspace ONEפתרון 

 יותר.הטוב ב UEM –ברציפות את דוחות כל חברות האנליסטים המובילות כפתרון ה 

ניהול ת כל היכולות האפשריות בתחום כולל הפצת אפליקציות, פתרון זה הכולל יכולת ניהול כלל סוגי ההתקנים, מספק א

אפליקציות, הצפנת מידע, הגנה מפני  דלף מידע, הצפנת תווך התקשורת, ניהול זהויות והזדהות חזקה, הנגשה של משאבי מחשוב 

 ארגוניים שונים ועוד עשרות רבות של יכולות.

זאת לייצר וב VMwareוירטואליזציה לעמדות הקצה של ובנוסף, פתרון זה יודע לפעול באינטגרציה מלאה עם משפחת מוצרי ה

את סביבת העבודה הדיגיטלית המתקדמת ביותר שמאפשרת לכל התקן עם כל מערכת הפעלה להתחבר בכל עת מכל סוג של רשת 

וכל זאת תחת מדיניות האבטחה של  (ימת ובין אם לאיא מיועדת לפעול על פלטפורמה מסובין אם הולהפעיל כל אפליקציה )

 הארגון ובשלוב הזדהות חזקה.

 

 וביסק טכנולוגיות בע"מאודות מ

ומתמחה מאז הקמתה בתכנון, יישום ותחזוקה של מערכות  2011משנת  תמוביסק טכנולוגיות הנה חברת בוטיק ישראלית הפועל

UEM  שלVMware וירטואליזציהוופתרונות  וכן ביישום פתרונות מתקדמים להגנה על התקני קצה. 

ובארגונים  ן תצורות וארכיטקטורותו, במגוWorkspace ONEהתקנות בייצור של פתרון  120 –למוביסק ניסיון של יותר מ 

 .VMwareשל  Expertוזאת באמצעות יחידת מומחים שחלקם בעלי הסמכת  הגדולים והמובילים בישראל

 .EMEAואף משמשת כקבלן משנה רשמי של היצרן אזור  VMwareחברת מוביסק הנה שותפת אנטרפרייז של 

  .EMEAצוות המומחים של החברה הנו הצוות המנוסה ביותר בתחום זה בישראל ונחשב לאחד הצוותים הטובים בתחום בכל 

  www.mobisec.co.ilמידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה: 

 

http://www.mobisec.co.il/

