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Vitel A.Ş.;
13 Yıldır ManageEngine distribütörüdür.



Vitel A.Ş.;
15 kişilik ekip ile
Satış öncesi ve sonrası
Hizmet vermektedir.



790 kurum
1 veya 1’den fazla ManageEngine ürünü kullanmaktadır.



ADAudit Plus

Active Directory ve File Server Denetleme Çözümü

959 adet domain controller ve 540 adet serverda kim?, ne zaman?, nerede?, ne yaptı?
soruları hiçbir zaman cevapsız kalmayacak.

959 540
domain controller file server



ADManager Plus

Kolay Active Directory Yönetimi ve Raporlaması

161 1,160
yönetilen domain kullanan uzman sayısı

161 domainde 1,160 adet sistem yöneticisi AD üzerindeki işlemlerini hızlı ve  toplu olarak 
ADManager Plus üzerinden yapıyor. Aynı zamanda bu süreçlerini otomatize etmiş durumdalar.



ADSelfService Plus

Şifre Resetlemenin En Kısa Yolu

556,600 domain kullanıcısı şifresini unuttuğunda  ADSelfService Plus ile hatırladı. 
Böylece IT üzerindeki şifre resetleme yükü bir anda sona erdi.

556,600
şifresini özgürce resetleyen son kullanıcı sayısı

kullanan uzman sayısı



Desktop Central

Entegre Masaüstü Yönetimi Yazılımı

119,820 5,220
yönetilen bilgisayar sayısı mobile cihaz sayısı

119,820 sunucu ve masaüstü bilgisayara artık yama ve yazılım yüklemek, 
envanter bilgisi raporlamak ve uzak bağlantı yaparak destek olmak artık sorun olmaktan çıktı.
5,220 adet Android veya IOS işletim sistemli mobil cihazlar artık kayıt ve denetim altına alındı.



Exchange Reporter Plus

Exchange Server’ı Raporlama Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

İçerisinde bulunan 150’den fazla hazır raporu ile artık 
128,050 mail kutusu raporlanabilir bir duruma geldi. 
Böylece posta kutularındaki denetimsizlik ile ortaya çıkan 
kesintiler azaltıldı.

128,050
raporlanabilir exchange mailbox sayısı



OpManager

HP, IBM, CA İzleme Araçları İçin Mükemmel Alternatif

52015 adet network te bulunan cihaz, sunucu 
ve uygulama monitor edilerek BT altyapılarının 
verimli olması ve hizmet kalitesinin yükselmesini 
sağladık.

52,015

7,457 11,431

7,060
devices

NCM APM

NFA



Password Manager Pro

Kuruluşlar İçin Ayrıcalıklı Parola Yöneticisi

988 adet BT yöneticisi sınırsız olarak şifrelerini 
Password Manager Pro’ya emanet ediyor. 
Aynı zamanda 3Party erişimlerini de konsolide etti. 

988
admin



ServiceDesk Plus

6,559 274,100

Dünyanın Sevdiği Yardım Masası Uygulaması

çözüm ve hizmet veren IT çalışan sayısı envantere kayıtlı BT ekipmanları

Ve BT ekiplerinin olmazsa olmaz bir aracı olan ve Türkiye’de en çok tercih edilenler arasında
 bulunan  ITSM aracında 6559 adet BT uzmanı ServiceDesk Plus ile çözüm üretiyor ve bu 
çözümlerle yapılan tüm işlemler raporlanabilir duruma getiriliyor.



274,100 %98
yenileme oranı

Müşterilerimiz %98 yenileme oranı ile bu yazılımlarımızı kullanmaya devam ediyorlar. 



608 1,556
teknik toplantı demo



%94
anket memnuniyet oranı

Vermiş olduğumuz danışmanlık ve teknik destek hizmetlerimizde yapmış olduğumuz anketlerde 
%94 memnuniyet oranı ile hizmet kalitemiz devamlı yükselmektedir.
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