שירותי תמיכה מקיפים
עבור תוכנה ארגונית
חברת Rimini Street( )NASDAQ: RMNIהיא החברה המובילה העולמית
בשירותי תמיכת עצמית בתוכנה לארגוני צד שלישי ,שנותנת שירות ליותר
מ 4000-לקוחות ,נכון להיום ,ומניעה חיסכון של יותר מ 5-ביליארד  $בתמיכה
כוללת בלקוחות.

מבט מהיר:
הספק המוביל של תמיכת תוכנה עצמאית
לצד שלישי
נוסדה:

שירותי התמיכה של חברת  Rimini Streetמחליפים את תמיכת הספקים המסורתית ומאפשרת
לבעלי רישיונות של חברות ,Oracle,SAP,IBM Microsoftותוכנות ארגוניות אחרות ,לחסוך
בעלויות התמיכה בתוכנה ולהפיק ערך נוסף מההשקעות שלהם בתוכנה ארגונית ,כדי לפנות
משאבים להשקעה בחדשנות ,יצירת יתרון תחרותי וצמיחה.

הכנסה:

להגיע ליעדים עסקיים בטווח הקצר ובטווח הארוך ,בעזרת שירותי התמיכה
המאוחדים של צד שלישי מבית Rimini Street

עובדים גלובליים:

מנהלי  ITברחבי העולם מתמקדים בהפיכת הפעילות ממרכז עלות תגובתי ,מונע טכנולוגיה ,לארגון
 ITאסטרטגי.
ארגונים רבים נתונים עדיין לחסדי הספקים ומפות הדרכים שהם מכתיבים :מחזורי שדרוגי חובה כדי
להבטיח תמיכה מלאה ,נעילה בטכנולוגיות לא בשלות ,ועלויות חוזרות ונשנות הקשורות לתחזוקת
מערכות קיימות  -כל זאת בזמן שלעסק יש צרכים אחרים.
מעבר ל Rimini Street-מאפשר לצוותי ה IT-התנתקות מיידית ממחזורי הספקים והפניית משאבים
ליוזמות אסטרטגיות יותר .ארגונים שבוחרים ב Rimini Street-כשותף התמיכה המהימן שלהם,
מסוגלים לבצע אופטימיזציה של משאבי ה IT -שלהם ,למקסם השקעות קיימות ,להשיג גמישות
אסטרטגית ,לממן חדשנות התומכת בצמיחה ,ועוד.
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נדרשנו לחפש דרכים להתייעל ולהפוך אפקטיביים יותר מבחינת עלויות וטכנולוגיה ,בסביבה
הכלכלית הנוכחית .המעבר ל Rimini Street-אפשר לנו להקצות מחדש השקעה בהאצת הערך
העסקי ולחדש סביב המסגרת של פלטפורמת ה SAP -שלנו".

אליסה קופר
מנהלת Ampol ,IT
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בחסכון ללקוח,
שנמסר עד היום

מוצרים נתמכים
Oracle
E-Business Suite
JD Edwards
PeopleSoft
Agile PLM
Siebel
ATG Web Commerce
Oracle Retail
Fusion Middleware
Hyperion
SAP
Business Suite
BusinessObjects
S/4HANA
®Salesforce
Sales Cloud
Service Cloud
Experience Cloud
Revenue Cloud
פלטפורמת Salesforce
AppExchange
מסדי נתונים נתמכים
Oracle Database
SAP HANA, Sybase
IBM Db2
Microsoft SQL Server
קוד פתוח
אישורים
ISO 27001:2013
ISO 9005:2015
יסודות הסייבר

שירותי תמיכה רספונסיביים ומקיפים במיוחד ,המותאמים למערכות ארגוניות
ויעדים עסקיים
לקוחות רבים מגיעים בתחילה ל Rimini Street-לקבלת תמיכה בתוכנה ,מכיוון שהם מחפשים פתרון חדש
לתמיכה המסורתית ,שמאפשר להם לשלוט טוב יותר בתקציב ה IT -ובמפת הדרכים שלהם ,בנוסף להשגת
גמישות רבה יותר לעסק שלהם.
ההיצע של  Rimini Streetהוגדל כך שיכלול שירותי יישומים ומסדי נתונים מעבר לתמיכה בתוכנה ,כדי
להניע אופטימיזציה רבה יותר ותוצאות עסקיות טובות יותר .מכיוון ש Rimini Street-היא ספקית תמיכה
עצמאית ,הלקוחות מקבלים שירותים המותאמים לצורכיהם ,ולא לאלו של ספק התוכנה.

שירותי התמיכה של Rimini Street
תמיכה בתוכנה ארגונית
תמיכה מקיפה בתכנת ה ERP -ובסיס הנתונים שלכם ,כולל תמיכה בהתאמות אישיות של יישומים ,אופטימיזציה לביצועים,
ועוד .לכל הלקוחות אנו מצוותים מהנדס תמיכה עיקרי ,המוכר להם בשמו ומובטחים להם זמני תגובה של פחות מ  -10דקות
בנושאים קריטיים של .P1
הורידו את העלון המפרט את מאפייני שירותי התמיכה המאוחדים של Rimini Street

שירותים נוספים הזמינים ללקוחות  Rimini Streetהנהנים משירותי התמיכה בתוכנה ארגונית
ניהול מסד נתונים
תחזוקה וניהול משולבים של מסדי
נתונים ,הממוקדים במתן פתרון
המבוסס על ניתוח סיבת שורש

אבטחה גלובלית
שירותי אבטחה ופתרונות שכבתיים,
המותאמים כך שיתאימו לפרופילי
אבטחת לקוחות עבור יישומי ERP
ומאגרי מידע

ניהול יישומים
תמיכה משולבת  L2-L4למענה מהיר
בהפעלה ובניהול של תוכנות ומערכות
ארגוניות

שילוב ויכולת פעולה הדדית
שירותי תמיכה וייעוץ המסייעים
להגנה עתידית על מהדורות של
תוכנות ארגוניות ,בסביבת IT
היברידית ומשתנה

שירותי רישוי
ניהול יזום של סיכוני עמידה בתנאי
הרישיון ואופטימיזציה של עלויות
באמצעות ניהול נכסים ושירותי ייעוץ

מסים ,חוקים ותקנות
שירות ייעודי המוודא כי תוכנת
ה ERP-מותאמת ומתעדכנת בשינויים
גלובליים ,מבחינת המהירות,
הכללים ,המדיניות ושינויים בדיווח

שירותים מקצועיים
התקשרויות מבוססות פרויקט
המועברות על ידי מומחי ERP
ומותאמות ישירות למוצרים הנתמכים

ייעוץ בענן
שירותי ייעוץ ספקים-אגנוסטיים
שיסייעו ללקוחות בהערכת אפשרויות
אסטרטגיית ענן ,אפשרויות ERP
בענן ,כל אלה התמקדו בצרכים
ארוכי-טווח

מעקב ובדיקת תקינות
ניטור פעיל של פלטפורמות יישומים
ומסדי נתונים כדי להבטיח כדאיות,
ביצועים וזמינות

riministreet.com/he
info@riministreet.com
twitter.com/riministreet
linkedin.com/company/rimini-street
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