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קצת עלינו
 U-BTech Solutionsמספקת פתרונות ענן,
אבטחת מידע ושירותי  ITמנוהלים לארגונים ועסקים.
החברה ,שהוקמה ב 2007 -על ידי צחי אסיף ,רונן גבאי
ואלעד חיון ,מתמחה במתן שירות מקיף ומותאם לקוח ,עבור
כל צורכי המידע הארגוניים :תשתיות מחשוב ,שירותי ענן ,אבטחת מידע,
פיתוח תוכנה ,גיבוי ו ,DR -רישוי תוכנה ,פתרונות חומרה ,הטמעה והדרכה
ומיקור חוץ.

שותפות .מובילות .יצירתיות.
אנו רואים בלקוחותינו שותפים לדרך ומאמינים ביצירת מערכת יחסים
משמעותית עימם ,המבוססת על אמון ,שותפות ושביעות רצון הדדית.
מטרתנו היא להיות תמיד בחזית הפתרונות הטכנולוגיים בהם אנו מתמחים
ולסייע לכם לבסס תשתית מתקדמת ,יציבה ,מאובטחת וחסכונית בארגון,
על ידי הקשבה והבנת מכלול הצרכים שלכם והתאמת פתרונות יצירתיים
ופיתוחים ייחודיים עבורם.

האנשים שלנו
נבחרת היועצים שלנו מורכבת מאנשים מומחים ובעלי שם בעולמות
ה IT-והפיתוח ,המביאים עימם ידע וניסיון רב .אנשינו מכירים את כל סוגי
התשתיות ,הפתרונות ,התוכנות והחומרה ,ומעל הכל מתמחים במתן
שירות מקצועי ,איכותי ובלתי מתפשר .ארבעה מהשותפים והיועצים
הבכירים בחברה שלנו הם בעלי הסמכת  Microsoft P-TSPבתחומים:
 Office 365, Exchange, Microsoft Azureו Windows 10 -ובמסגרת
הסמכתם נחשבים למרצים מבוקשים המעבירים הדרכות וימי עיון עבור
מיקרוסופט ושותפיה בארץ ובעולם.
 U-BTechהיא שותפה בכירה וותיקה של  Microsoftברמת .GOLD
בזכות שותפות זו רכשנו ניסיון עשיר בהטמעת טכנולוגיות Microsoft
בחברות מובילות במשק הישראלי .בנוסף ,מזה כשנה  U-BTechמוסמכת
גם כ ,Microsoft Cloud Solutions Provider -ומתוקף כך אנו מספקים

פתרונות ענן מתאימים ומגוונים גם לעסקים קטנים ובינוניים ,הכוללים
רישוי ,תמיכה מקומית בעברית  24/7וליווי תהליך ההגירה לתשתיות
הענן ,בשילוב פתרונות נוספים כדוגמת אבטחה וגיבוי של מידע ,שירותים
מנוהלים ועוד.
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XTRABANNER
!Get more, get Xtra

עזרו לעסק שלכם לצמוח ולהרוויח עם - XTRABANNER
מערכת מתקדמת להעשרת הודעות דוא"ל  -באמצעותה תוכלו
למנף את מאות המיילים הנשלחים מדי יום מתוך הארגון
לנמענים חיצוניים ,ולהפוך אותם לערוץ שיווק משמעותי.
באנרים ,חתימה אחידה לעובדים ,טקסטים קבועים.
הוסיפו באנרים מקצועיים ,דיסקליימרים ,טקסטים קבועים
וחתימה ארגונית אחידה למייל העסקי שלכם ,באמצעות ממשק
ידידותי למשתמש המותאם לכל שרת דוא"ל.

XTRA

למנהלי השיווק

• העשרת דוא"ל הן לתכתובות פנים-ארגוניות והן לדואר היוצא מתוך הארגון.
• המסרים היוצאים מגיעים ליעדם ולא נחסמים או נוחתים בתיקיית הספאם.
• התקנה פשוטה ,שאינה מצריכה ידע מיוחד.
• מנוע מבוסס כללים ,המאפשר למנהלי הקמפיינים גמישות בהגדרת תנאים למיקוד הקמפיין לפי שולחים מסוימים,
נמענים או מילות מפתח.
• ממשק ניהול ידידותי ,המאפשר סגמנטציה של קמפיינים וחתימות מייל.
• עורך גרפי מתקדם המאפשר שילוב של קמפיינים ויזואליים וטקסטואליים ב 8 -מיקומים שונים בגוף המייל ,לבחירתכם.
• עורך תבנית חתימה ארגונית אחידה ידידותי וקל לתפעול.
• התממשקות ל Google Analytics -בילד-אין בתוך המערכת ,המסייעת לניטור ביצועי קמפיינים ועמודי נחיתה ,וכן
בניתוח נתוני החשיפה וההמרה.
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XTRA

למנהלי הIT-

•  – Exchange Friendlyמאפשר פעילות רציפה ומתמשכת של שרת הדואר הארגוני ,ללא עיכובים ועם ניצול מינימלי
של משאבים.
• ארכיטקטורה מבוזרת שנבנתה במיוחד כדי לנצל באופן מלא את יכולות השרידות וחלוקת העומסים של שרתי
.Exchange 2013/2010
• המערכת ניתנת להתקנה כ Cloud Service (SaaS( -בסביבה מאובטחת ,נגישה ושרידה.
• ניתן לעבוד עם  XTRABANNERגם בתצורה היברידית.

מאפיינים מובילים
מערכת שקופה לחלוטין  -התוכן הרלוונטי (באנר ,מסר ,חתימה) מתווסף על ידי השרת .פעולת
שליחת וקבלת המיילים השוטפת של משתמשי הקצה אינה נפגעת.
תמיכה בכל ההתקנים וכל שרתי הדוא"ל  -פורמט העשרת המיילים מותאם גם לסמארטפונים
וטאבלטים ,וכן לתוכנות הדוא"ל השונות ( Gmail, Outlookוכד').
סגמנטציה מתקדמת  -אינטגרציה עם  ,Active Directoryשירות  Office 365 Onlineו,MSSQL -
לבחירת משתמשים עליהם יחול קמפיין מסויים.
פרטיות ואבטחה  -אין צורך בשרתים יעודיים או מתווכים .תשתית ה Exchange -הקיימת בארגון
מספיקה .בנוסף ,לנמען ישנה אפשרות לבטל את פונקציית העשרת המיילים במידה ומעוניין בכך.

רוצים לנסות?

הורידו גרסת ניסיון חינם ל 30-יום מהאתר של XTRABANNER
בכתובתwww.xtrabanner.com :

* עלות הרישוי של המערכת משתנה בהתאם לכמות התיבות בשרת הדוא"ל הארגוני.
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EXCHANGETASKS
זאת הדרך בה מנהלים היום !Exchange
מתקדמים ל EXCHANGETASKS -ומפנים
זמן לניהול שאר משאבי ה.IT -
 EXCHANGETASKSהוא כלי אדמיניסטרטיבי,
המאפשר ניהול משתמשים ,תיבות וקבוצות
בשרת ה ,Exchange -בתצורת On-Premise
) )2010/2013או בתצורה היברידית ,Office 365
באמצעות קונסולת ה.ADUC -

למה לבחור ב?EXCHANGETASKS -
•
•
•
•
•
•
•
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 EXCHANGETASKSהופך תהליכים שגרתיים של עבודה סזיפית ומסורבלת ,כדוגמת :כתיבת סקריפטים,
לאוטומטיים ,מהירים וקלים לתפעול.
הכלי מתממשק ל ,ADUC Snap-in -מרחיב משמעותית את היכולות שלו והופך את חוויית ניהול המשתמשים
לפשוטה ומשופרת.
יכולת ניהול וביצוע פעולות על מספר רב של אובייקטים (.)Bulk
מציע ניהול מרוכז של אפשרויות ופונקציונליות באמצעות ( Group Policy (GPOובכך מסייע ומקל על צוות
ה Help Desk -בחברה.
ההתקנה שלו ידידותית ואינה מצריכה ידע מוקדם.
מציע מודול הפקת דוחות תקופתיים מפורטים.
 EXCHANGETASKSהוא זוכה פרס ' 'Readers Choiceמטעם הפורטל המוערך
' 'MSExchange.orgבקטגוריית ' 'Exchange Administrationלשנת .2013

מאפיינים מובילים
• ניהול מספר סביבות ( )On-Premise\Office 365\Hybridבאמצעות ממשק ניהול אחד.
• יותר אפשרויות ויכולות ניהול תיבות דוא"ל וקבוצות ,שלא קיימות בקונסולת ה ADUC -הבסיסית.
• תמיכה בפלטפורמות  32ו 64 -ביט לכל סביבות ותחנות הקצה .Exchange
• ניהול שרתי  Exchange On-premiseללא צורך בחיבור לרשת.
• כפוף לסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע.

רוצים לנסות?

הורידו גרסת ניסיון חינם ל 30-יום מהאתר של EXCHANGETASKS
בכתובתwww.exchangetasks.com :
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CONTACTSYNC
עובדים חדשים בחברה? עזרו להם להכיר
ולתקשר בקלות ובנוחות עם הקולגות שלהם!
 CONTACTSYNCהוא כלי המסייע בסינכרון אנשי קשר בין
משתמשים בארגון בקלות וביעילות ,ומאפשר למנהל המערכת
בארגון ליצור באופן מרוכז כרטיסיות של אנשי קשר פעילים,
על ידי ייבוא שלהם מה Active Directory -או מקובץ ,CSV
ובהמשך לסנכרן אותן לעובדים רלוונטיים ולכל מכשיר.

למה לבחור ב?CONTACTSYNC -
• כדי לפשט ולהקל על התהליכים הקשורים בניהול אנשי קשר ארגוניים ,הן כבודדים והן במסות (.)Bulk
• הוא מסנכרן ומעדכן שינויים באופן אוטומטי ,למשל :פתיחת משתמש חדש בארגון  -ובאמצעות
שאילתות וקונפיגורציה מותאמת אישית מייצא את פרטי המשתמש החדש לכדי כרטיסיית איש קשר,
אשר תהיה זמינה לכל חשבון  Exchangeפעיל ברשת הארגונית.
• הוא מבטל לחלוטין את התהליך הממושך והמסורבל שכרוך ביצירת אנשי קשר ככרטיסיות בודדות
ובכל מכשיר מחדש ,והופך את ניהול אנשי הקשר ב Active Directory -לפשוט ,גמיש ונקי מתקלות.

מאפיינים מובילים
• תומך במספר רב של פרוטוקולי סנכרון.
• מסנכרן את כרטיסיות אנשי הקשר לכל מכשיר (מחשב שולחני ,מחשב נייד ,סמארטפון).
• מאפשר יצירת מספר קבוצות אנשי קשר בארגון וסנכרון שלהן למשתמשים רלוונטיים על פי העדפה
וצרכים ארגוניים.
• הוא רץ כתהליך ברקע של המערכת באופן אוטומטי :מצריך הגדרה חד-פעמית בהתאם לצרכי הארגון
ולא נדרשת תחזוקה שוטפת.

* עלות המוצר מתשנה בהתאם לכמות התיבות בארגון..
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SAFEDRIVE
הדרך האמינה והבטוחה ביותר לנהל ולשתף
את הקבצים הארגוניים שלכם בענן.
 SAFEDRIVEהוא פתרון מבוסס  Webלאחסון וניהול קבצים בענן.
הוא מספק מענה לצורך באחסון מידע בארגון (מסמכים ,תמונות,
קבצי וידאו ועוד) ולשיתוף מאובטח שלו עם קולגות ,לקוחות
ושותפים עסקיים ,על גבי פלטפורמה גמישה ויעילה.
 SAFEDRIVEפותח תוך דגש רב על נושא אבטחת המידע בארגון,
על מנת שיוכל לספק את פתרון האחסון הבטוח והמהימן ביותר
לדטה הארגונית.

למה לבחור ב?SAFEDRIVE -
• חוויית שיתוף מידע איכותית ,פנים וחוץ ארגונית,
הכוללת יכולות מתקדמות של מתן הרשאות משתמש
לקבצים/ספריות ,גישה מרחוק לנתונים ועוד.
• ניהול קבצים והורדות בממשק  Webנוח וידידותי,
ושיתופם עם קולגות ,לקוחות ,ספקים או שותפים עסקיים.
• המוצר פועל תחת סטנדרטים מחמירים של אבטחה
ויש לו יכולת סריקה על ידי אנטיוירוס.
• הוא מתממשק לכל פלטפורמת אחסון עננית
(.)MS Azure, AWS, Google cloud etc.
• הממשק ניתן להתאמה אישית לצרכי הארגון.

מאפיינים מובילים
•
•
•
•

צפייה ועריכת מסמכים אונליין.
שיתוף קבצים מחוץ לארגון באמצעות קישורים מאובטחים עם תאריך תפוגה.
עובד בכל הדפדפנים וה OS -בצד הלקוח.
ממשק מותאם ל – Mobile -סמארטפונים וטאבלטים.

* עלות המוצר משתנה בהתאם לכמות המשתמשים בארגון.
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FREEPASS
מבלים יותר מדי זמן מהיום באיפוס סיסמאות לעובדי
הארגון? תנו להם לעשות זאת בעצמם בצורה פשוטה
ומאובטחת עם !FREEPASS
 FREEPASSהוא פורטל ניהול סיסמאות פשוט לתפעול,
המאפשר לארגון לספק ממשק ידידותי למשתמשי הקצה
לשינוי ואיפוס סיסמת המשתמש שלהם באופן עצמאי
ומאובטח.

למה לבחור ב?FREEPASS -
• מאפשר איפוס סיסמאות ושחרור משתמש נעול ב3 -
צעדים פשוטים.
•  - Self Serviceפורטל בשירות עצמי ,מבטל את הצורך
לפנות לצוות התמיכה בארגון ומפנה עבורם זמן יקר
לטיפול בנושאים אחרים.
• הסיסמאות ניתנות לאיפוס גם בגישה מרחוק ,מכל מקום.
• עומד בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחת מידע
ותקנים בטיחותיים.
• ניתן להתקנה בתצורה מבוזרת  -כל התקשורת מבוצעת
תמיד מתוך הרשת ,ללא צורך לחשוף את סביבת
ה Active Directory -החוצה.

מאפיינים מובילים
• מתן מענה לשינוי/איפוס סיסמא ושחרור משתמשים נעולים.
• המערכת שולחת קוד אימות לכתובת מייל או למס' נייד שהוגדרו מראש.
• המערכת ניתנת לניטור מלא וכל הפעולות מולה מתועדות באופן מפורט ואף ניתנות לשליחה כדוח במייל.
• הממשק ניתן לעיצוב ולהתאמה אישית לפי צרכי הארגון.
• פועל בסביבות .Office 365/Active Directory

* עלות המוצר משתנה בהתאם לכמות המשתמשים בארגון.
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PASSWORD EXPIRATION NOTIFIER
דאגו לעדכן את המשתמשים שלכם אודות סיסמא
שתוקפה עומד לפוג
( Password Expiration Notifier (PENהוא כלי המאפשר למנהל
ה IT -להבטיח את השמירה על תוקפן של סיסמאות עובדי הארגון
באופן מיטבי ,וזאת על ידי שליחת התראות למשתמש הקצה
אודות סיסמא שתוקפה עומד לפוג.

למה לבחור ב?PEN -
• מוביל לירידה משמעותית בכמות הקריאות ל Help Desk -לצורך איפוס סיסמא.
• ההתראות נשלחות באמצעות המייל ובמרווחי זמן שהוגדרו מראש על ידי מנהל המערכת.
• ניתן להגדיר את תצורת הכלי כך שישלח מספר רב של הודעות ,באופן הדרגתי ,בכדי להבטיח שמשתמשי
המחשוב בארגון נחשפים ומודעים להתראות אודות סיסמתם שעומדת לפוג ,מספיק זמן מראש.
• מאפשר שליחת התזכורות לכל המשתמשים הקיימים בדומיין או רק לקבוצת משתמשים ספציפית.
• הכלי עובד גם במקרים של משתמשים שאינם מבצעים  Log inלמחשב במשך תקופות ארוכות או
מתחברים באופן לא רציף ,ועלולים לפספס את ההתראות הסטנדרטיות שמערכת ההפעלה שולחת בזמן ביצוע
ה.Log in -

מאפיינים מובילים
• התראות מייל בשלבים :הגדירו את ההתראות באופן שלא יאפשר להתעלם מהן,
על ידי קביעת פרקי זמן קצובים וקבועים.
• קביעת מדיניות ויכולת פילטור מבוססת קונפיגורציית .XML
• התראות המייל ניתנות להתאמה אישית.

* עלות המוצר משתנה בהתאם לכמות המשתמשים בארגון.
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