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 kstartJenkins Kicחדש: חבילת 
 

 בארגון ולא יודעים כיצד להתחיל?  Continuous Integrationרוצים לממש 
 ההתקנה? מרגע best practicesבאופן המיטבי וליישם  Jenkins -רוצים להתחיל להשתמש ב

 
 במהירות,  Jenkinsלהתחיל לעבוד עם  ךמאפשרת להבסיסית  החלטנו לצאת עם חבילה

 .מוזלולספק פתרון מוכן להפעלה, מהיר ובמחיר 
 

 
 מה כוללת החבילה?

 
 )עד שעה וחצי(. בנת הדרישות ותכנון פריסת הפתרוןפגישת ה .1
 . על כל מערכת הפעלה נתמכת() החדשה x.2עם גירסא אחד  masterהתקנת  .2
 .מוכן לפי בחירתכם scriptבמערכת, אשר יבצע פעולת הרצת אחד  Jobהגדרת  .3
שמופיעה המומלצים  plugins –מתוך רשימת ה לבחירתכם  plug-insהתקנת עד שני  .4

 .בהמשך
 .)על כל מערכת הפעלה נתמכת(אחד  Jenkins Slaveהתקנת אופציה:  .5

כיצד לגדול טיפים  תכוללהואדמיניסטרציה בסיסית )עד שעה(, הדרכה אחת על שימוש  .6
ע"מ למסור תוכנה בצורה מהירה ואיך למקסם את השימוש בו   Jenkinsבצורה נכונה עם 

 .עוד יותר
 

 

 בלבד. ₪  3900 -החל מ :המחיר
 הסביבה באתר הלקוח.פריסת וב הנדרשות המחיר הסופי תלוי במערכות ההפעלה

 
 

 מדוע אנחנו?
  נסיון רב באנו בעלי- Jenkinsתהליכי פיתוח ו ,- DevOps וכן ,

  .לכלים אחרים Jenkinsהתממשקות בין וב פיתוח תוכנהנסיון ב

  מחזיקים בהסמכה רשמית של אנוJenkins (Certified 

Jenkins Engineer).  

  לייחודי אנו היצרנים של מוצר ניטור ביצועים- Jenkins  בשם 

ALM Performance  מאפשר לנו לעזור ללקוחות לתכנן . הדבר

 ברמה ארגונית. Jenkinsפריסה נכונה של 

  באנו מתמחים ביעוץ( תהליכי פיתוחALM \ DevOps לארגונים ובהמלצה על הכלים )

בייעול תהליכי )בארץ ובעולם( עד היום עזרנו למאות ארגונים  המתאימים ביותר לארגון.

 הפיתוח.

 ים מקצועיים לאנו מציעים מגוון גדול של שירות- Jenkins :לצפייה ברשימה. 

 
 לפרטים נוספים:

  050-6919710תמיר 
 jenkins@almtoolbox.comאו 
 

http://www.almtoolbox.com/jenkins-monitoring.php
http://www.almtoolbox.com/jenkins-he.php
http://www.almtoolbox.com/jenkins-he.php
mailto:jenkins@almtoolbox.com
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 :מתוך הבאים( 2ממנה ניתן לבחור ) המומלצים plugins -רשימת ה

 שימושיים מאוד ופופולריים המותקנים אצל אלפי משתמשים.  plugins -מדובר ב

 (.Jenkinsעל כל אחד כדי לקבל פרטים נוספים )הלינק מפנה לאתר ניתן ללחוץ 

 המתאימים לכם. pluginsכחלק מהחבילה המוצעת, ניתן יהיה להתייעץ איתנו לגבי אותם 

1. JobConfigHistory Plugin 

2. Disk Usage Plugin 

3. SafeRestart Plugin 

4. Active Directory Plug-in 

5. Extended Choice Parameter Plug-in 

6. Rebuild Plugin 

7. Conditional BuildStep Plug-in 

8. Run Condition Plug-in 

 

 הערות:
 סיוע מצד  דרשיהחבילה לא כוללת בניית מכונה והתקנת מערכות הפעלה. חשוב גם לציין שי

הרשאות; גישה למכונות; כגון סיוע )המערכת  לאורך תכנון והטמעת הארגוןשל  IT -ה אנשי
 וכד'(סיסמאות 

 .המחיר לא כולל מע"מ 
 

https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/JobConfigHistory+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Disk+Usage+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/SafeRestart+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Active+Directory+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Extended+Choice+Parameter+plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Rebuild+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Conditional+BuildStep+Plugin
https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Run+Condition+Plugin

