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ManageEngine ได้ เป็ นหนึง่ ใน MQ ของ Gartner สำหรับ NPMD
สองปี ติดต่อกัน
Gartner ได้รแู้ ล้วว่า features ใหม่ๆของ OpManager ได้ถูกขับเคลื่อนของผลตอบรับของ

ลูกค้าของเรา
ด้านในของ MQ

ลองเล่นเกมเดา Password ของพวกเรา
คุณอาจจะไม่คาดคิดว่ามันง่ายขนาดนี้เลยหรือทีจ่ ะเดา Password ทั ่วไป
เริ่ มเดากันเลย!

อีกหนึง่ ผลิตภันฑ์จำก ManageEngine ที่ได้ เข้ ำไปอยู่ใน MQ: APM
เรารูส้ กึ เป็ นเกียรติอย่างมากทีไ่ ด้ ได้ถูกเลือกเข้าไปอยูใ่ น Gartner’s Magic Quadrant
อีกครัง้ สาหรับ Application Performance Monitoring.
Dive into the details

พวกเราได้เป็ น Gartner Peer Insights Customers' Choice
สาหรับปี 2019 ด้าน Privileged Access Management
ลูกค้าของเราได้เลือกแล้ว
Password Manager Pro ในตอนนี้ได้เป็ นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆทีเ่ หล่า IT security
professionals สาหรับการปกป้ อง privileged accounts และควบคุม administrative
access.

The inside scoop

ล้มล้างความคิดเดิมๆ: 3 ตำนำนของ identity management
พบ Mark และ Sarah ทีเ่ ป็ น IT administrators. ในขณะที่ Mark ยังคงคิดว่าการจัดการ
user account แบบเก่าๆยังคงใช้งานได้, Sarah ได้คดิ ต่างออกไป. คุณคิดว่ายังไงหล่ะ?
ก้าวผ่านความเชื่อเดิมๆ

Analytics ที่ขบั เคลื่อนด้ วย ML เพื่อกำร identify user และ
entity behavior ที่ไม่ปกติ
ได้มกี ารเพิม่ ความสามารถของ Log360 ใหม่รวมไปด้วยการทา score-based risk
assessment, threat corroboration, และการ anomaly detection.
See UEBA in action

[ไกด์ Free] สิบสอง best practices สาหรับการจัดการ
patch อย่างมีประสิทธิภาพ
การ Patch เป็ นพืน้ ฐานส่วนหนึ่งของการจัดการ endpoint
ทาให้ม ั ่นใจว่าทาถูกวิธแี ล้ว
Patch ด้วยวิธีที่ดีที่สุด

Key Manager Plus ทาการขยายด้านการทา PKI automation
พัฒนาการ integration ของเราด้วย The SSL StoreTM เพื่อการ request, acquire,
renew, และ track certificates จาก multiple public
CAs โดยผ่านจากหน้ าเดียว.

The best of both worlds

[e-book] Detecting Office 365 service health
กาลังปวดหัวอยู่กบั service outages ของ Office 365 อยูห่ รือเปล่า? เรียนรูว้ ธิ กี ารรับ
instant notifications เพื่อการรับมือกับ downtime อย่างรวดเร็ว
Fix outages now

สังเกตุ, monitor, และ optimize งบประมาณของ AWS
ได้รบั การเปิ ดเผยว่าธุรกิจของคุณใช้งบประมาณเท่าไดไปกับ AWS, ดูจานวนงบประมาณทีใ่ ช้ไป
ในช่วง6เดือน,ประมวลงบรายเดือนทีจ่ า่ ยไป,ค้นหา 3 servicesทีแ่ พงทีส่ ดุ , และอื่นๆ.
Control your costs
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This month's top blog posts
The what, why, and how of unified endpoint management
——

New integration offers a consolidated look at your APM alerts
——

Here comes the California Consumer Privacy Act, an echo of the GDPR
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