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 לקוחות נכבדים שלום,

 

ניהול ותפעול תחנות בנושא  Round Tableתודה על השתתפותכם במפגש שולחן עגול 

 קצה.

 

עלו נושאים מהותיים שתומצתו  עקרי הדברים שעלו במהלך המפגש. במפגש תמצותמצ"ב 

בסיכום כפי שעלו. אין בסיכום זה המלצה גורפת ללקוחות אלא מתן פרספרטיבה והצגה של 

 ההתלבטויות שעלו במפגש כלומר "מהשטח". 

 

מפגש זה הנו מפגש המשך למפגש שהתקיים בסוף השנה הקודמת ובו בנו באריכות 

 השונות. office16 -ו  win10בגרסאות 

במובן מסוים מפגש זה היווה תיקוף לעיקרי הדברים שעלו במפגש הקודם ולנייר העמדה 

 LTSB -לבחור בגרסת ה enterpriseשיצא בעקבותיו ואשר המליץ )תחת סייגים( לארגוני 

 (.Long Term Servicing Channel – LTSC)כיום 

  ם.באופן כללי לא עלו דברים שונים מהותית מהדברים שעלו במפגש הקוד

 win10 office16במפגש עלה שרובם המכריע של הארגונים כבר נמצאים בתהליך של יישום 

 ברמות שונות בשלות. 

הזמן יהיו גרסה ( תיארו מצב בו כל semi annual channel) SAC-ארגונים אשר בחרו ב

יהיו מספר גרסאות בייצור. לארגונים שבחרו כל הזמן  ואפילו prodבבדיקות, וגרסה ב

 4עד  -פציה זו חשוב במיוחד לספק למשתמשים את הפונקציונליות המתקדמת ביותרבאו

 גרסאות במקביל.

 

, באופן כללי ישנה שביעות רצון מהמעבר. מספר נקודות שיש לבדוק 365 -לגבי מעבר ל

 )תלוי בסיטואציה(:

צריכים  או שעקב מגבלות )לדוגמה רגולציה( 365-האם ניתן להעביר את כל התיבות ל •

 השאיר חלק מהתיבות.ל
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 כי בתצורה זו כל פעם שמבצעים 365הנה אתגר בסביבת  vdi non persistence -עבודה ב •

login מקבלים תחנה "נקייה" ואז צריך להוריד מחדש את ה-OST . 

  .365למול  infobayלקוח דיבר על קושי בעבודה של  •

ולכן ביצועים לא קבועים קונסיסטנטיים. ולא  mail relayלקוח תיאר מצב שבו עובדים עם   •

 תמיד לפי הסדר. 

 בגיבוי לא ניתן לשחזר לפי תיקיות. כמו כן דובר על כך ש •

הדבר יכול להיות בעייתי אם מנכ"ל  –מיילים בדקה  1000לגבי המגבלה של שליחה של  •

 (.1000רוצה לשלוח מייל לכל העובדים )מעל 

ש"מייל נמחק ועדיין נמצא" כי לוקח זמן עד יש תופעות ו שבזמן מחיקה של מייל לקוחות ציינ •

 שמיילים נמחקים )לעיתים(.

 

• Onedrive  ישנם ארגונים משנה את התפיסה של שמירת נתונים -הפידבקים טובים .

ישנה אפשרות למחוק  בכדי למנוע זליגה. downloadלא מאפשרים  –במחשב לא מזוהה ש

 מרחוק. –חומרים ששמורים מקומית 

דיון עלה הנושא של שימוש בדפדפנים בארגון. ברובם המכריע של הארגונים ישנו שימוש ב

 chrome( בתור דפדפן לאפליקציות לגסי. וגם IE11)כעת  IE -בכמה דפדפנים. בדרך כלל ב

מנוהל  chromeבתור דפדפן לאפליקציות חדשות. בדרך כלל מכניסים  firefoxאו אפילו 

(policyיש ארגונים שעדיין מאשרים שמירת סיסמאות רק ב  .)- IE  אולם יש ארגונים

 . chrome -שמאפשרים שמירת סיסמאות גם ב
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