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Managed Services Provider
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מודל השכבות של חטיבת ה MSP-מאפשר ללקוח לצרוך שירותים ב 4-רמות,
כולן ביחד או כל אחת לחוד:
•שירותי אירוח בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
•שירות מנוהל על הפלטפורמה בעולמות תוכן מגוונים בין אם היא באתר הלקוח,
באתר האירוח ,כתשתית ענן או היברידית.
•שכבת פתרונות ענן כפלטפורמה וכשירות.
•מעטפת ניטור מבוססת  NOCתוך הסתכלות פרואקטיביות .24x7

MONITORING 24x7

ניהול הצוות ,התהליכים והמערכות של תחום התקשוב
בארגון הינו משימה מורכבת ויקרה הגוזלת משאבים
רבים .צריכה יעילה של שירותים מנוהלים יכולה לסייע
בתפעול היומיומי של המערכים הטכנולוגיים שלכם.
כדי להבטיח התאמה מלאה של השירות לסביבת העבודה,
ספק השירות שלכם צריך להיות מסוגל לנהל את
המערך הטכנולוגי מקצה לקצה ולהציע התמחות וניסיון
טכנולוגיים ,רמת שירות חסרת פשרות וגמישות בעבודה
מול טווח רחב של ספקים ,טכנולוגיות ואתרים גאוגרפיים.

CLOUD SOLUTIONS

MANAGED SERVICES

 40שנות ניסיון במגוון תחומי ה ICT-מאפשרים לבינת
לספק שירותים מנוהלים ברמה גבוהה ועקבית לאורך זמן.
השירות שלנו יעיל ומשתלם הודות ליתרון הגודל שלנו,
בזכות המתודולוגיות ורמת הסטנדרטיזציה הגבוהה שאנו
מביאים בפעילותנו.

DATA CENTER

Data Center

Managed Services

קמפוס ה Data Center-החדש של בינת נבנה במתחם הר החוצבים ,באזור ירושלים,
באתר נגיש המוגדר כאזור ברמת איום נמוכה על-פי מפת האיומים בישראל.

מטרת השירותים המנוהלים היא לקיחת אחריות על מערך ה IT-בארגון ,תוך ניהול ותפעול
פרואקטיבי למערכות הטכנולוגיה של הלקוח ובכך לאפשר לו לעסוק בפעילויות הליבה
של הארגון .כל זאת תוך מתן שירותים ברמה גבוהה ועקבית לאורך זמן ,השירות הינו יעיל,
חסכוני ומשתלם.

במתקן מוצעים שירותי תפעול מקיפים ומערכות מחשוב מתקדמות שיחליפו את הצורך
ברכישה ,למידה ועדכון של תשתיות יקרות ומורכבות במקום אחד ויעניקו פתרון מלא,
מקצה לקצה ,לצרכי האירוח והגיבוי של הארגון שלך .7X24
האתר הינו המתקדם בישראל ,נותן מענה  ,TIER 3גודלו כ 1700-מ”ר ,הספק כולל
של  1.7MW ,350מסדי מחשוב בהספק של עד  ,20KWמתופעל על-פי מודל ITSM
ועומד בתקן אבטחה .ISO
האתר נבנה לאחר תכנון סביבתי חכם שיאפשר חיסכון באנרגיה ועלויות תפעול,
וכן הגנה על איכות הסביבה.

הפתרון כולל יכולות בוורטיקלים שונים מרמת Tier 1-3
Hardware Services
Help Desk
System
Security
Networking
Collaboration
Outsource
DBA
Monitoring 24x7

פתרונות קישוריות
תשתית פיזית  -אספקת תשתיות תקשורת מנוהלות ומנוטרות באמצעות כל ספקי ההולכה
האפשריים (הוט ,בזק ,סלקום ,אורנג’) במודל שירות מנוהל ,אם לצרכי גישה לאינטרנט,
קישוריות בין סניפים ו\או מיתוג לקוחות למתקן חוות השרתים.
פתרון  - ISPשירותי רשת ותשתית  ,IPאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט הציבורית
על בסיס כל קצב נדרש החל מ 2-מגה ביט לשנייה ועד קצב של גיגה ביט לשנייה במידת
הצורך .אספקת שירותי  IP-VPNללקוחות עסקיים בארץ ובחו”ל בתצורת רשת פרטית
מנוהלת על בסיס טכנולוגיית .MPLS

Cloud Solutions

שירותי אבטחת מידע בענן
 - Cloud Firewallפתרון ה Cloud Firewall-מאפשר לארגון לקבל שירותי NGFW
). )Next-Generation Firewallפתרון הענן מאפשר החלת מדיניות אבטחת מידע אחידה

לקוחות שיבחרו לעשות שימוש בשירותי הענן של בינת ,ייהנו מאוטומציה מלאה וניהול
שירותים על גבי עננים פרטיים ,ציבוריים והיברידיים בהתאם לדרישות ולרגולציה ,הלקוח
יוכל לבחור אילו שירותים יאוכלסו ,באיזה ענן והכל באופן דינאמי.
ללקוח ישנה גישה מלאה למערכות המחשוב מכל מקום בעולם כאשר בינת מספקת
לארגונים את האפשרות לצרוך את תשתיות הארגון כשירות ( )IaaSוכמו כן שירותי ענן
נוספים כשירות (:)SaaS

 – Advanced Malware Protection (AMP) for Endpointsהתקפות  Cyberהינן
נחלתם של מרבית הארגונים AMP ,הינו פתרון חכם ומתקדם ברמה ארגונית ,המנתח ומגן
מפני איומים.

אחסון בענן –  - Cloud Storageרכשו נפח אחסון בענן על פי הביצועים הדרושים לכם
באותה נקודת זמן.

 - Cloud WAFשירות ה (Web Application Firewall( Cloud WAF-הינו שירות המיועד
לכל ארגון אשר חושף אתר אינטרנט כלפי הציבור הרחב .שיעור ההתקפות המתבצעות
כנגד אתרים כגון אלה הינו מהגבוהים בעולם ,שירות זה מאפשר פריסה מהירה ויעילה
של שכבת הגנה ייעודית על כל אתרי הארגון.

גיבוי בענן –  – Cloud Backupהשתמשו במגוון טכנולוגיות הגיבוי בענן בינת ,גבו את
החומר הדרוש להבטחת ההמשכיות העסקית בארגונכם.

מכונה וירטואלית –  - Virtual Instancesהשתמשו במכונות ווירטואליות לפי דרישה עם
מגוון רחב של גדלים ומערכות הפעלה.
 DRבענן –  – Cloud Disaster Recoveryהשתמשו ביכולות ה Disaster Recovery-של בינת,
אשר יאפשרו לכם לדאוג שהארגון ימשיך לתפקד בכל תרחיש אפשרי.
שירותי דואר בענן  -פתרונות דואר ארגוני בענן ,בינת מציעה מספר פלטפורמות לשירות זה.
 – Streaming Video & Audioבינת משיקה את העידן הבא של צריכת וידאו בשידור
חי ועל-פי דרישה .המערכת מאפשרת ללקוח לקבל שירותים מנוהלים מקצה לקצה,
מערכת לניהול תכני הוידאו ,Cloud Transcoding System, Live encoders ,ניהול משתמשי
קצה ,DRM ,ניהול פרסומות ,Cloud Video Recording ,מערכת להפצת תכנים ,אנליזה
וסטטיסטיקות של הצפייה בוידאו וממשקי צפייה למשתמשי הקצה.
מצלמות אבטחה בענן  -צפייה במתחמים מוגדרים בבית העסק  24/7עם אפשרות צפייה
 On Lineאו במידע חזותי המוקלט לענן
שירותי  Collaborationמורחבים  -בינת מובילה את פתרונות הטלפוניה והמרכזיה בענן
כולל פתרונות  Contact Centerמורחבים .במסגרת הפתרון מוצעים שרותי טלפוניה
מתקדמים ,מערכות  Contact Centerו ,IVR-פתרונות מסרים מידיים ( ,)IMועידות וידאו
בטכנולוגיית  ,HDדואר קולי ופקס לתיבת המייל ,הקלטת שיחות ,שיתוף מסכים וציוד קצה
מגוון ומתקדם.

על כל עובדי הארגון ,בכל מצב ובכל מקום.

 - MDM – Mobile Device Managementבעידן בו פתרונות ה Mobile-משפיעים על חיינו
בצורה משמעותית ומשנים באופן מהותי את הדרך בה ארגונים עושים עסקים ,נדרש לספק
מענה לניהול ארגוני למוצרי ה Mobile-על מנת לספק הגנה ופרטיות בהתאם.
 - DDoS Mitigationהתקפות ה )DDoS) Distributed Denial of Service-הינן מהתקפות
הסייבר הפופולריות ביותר כיום ,הפתרון המוצע משלב פתרון הגנה היקפי מותאם.
שירותי אבטחת מידע נוספים
 – Anti-Virusמניעת ניסיונות חדירה לארגון של תוכנות זדוניות.
 – Anti-Spamשירותי סינון דואר "זבל" ובדיקת וירוסים למיילים.
 – URL Filteringסינון אתרים מתקדם על פי קטגוריות.
 – Application Controlחסימת וקביעת מדיניות לשימוש באפליקציות.
 – Sandboxניתוח וזיהוי רוגלות כשכבת הגנה נוספת.
 – SSL VPNחיבור מאובטח מרוחק.
 – OTPשירות הזדהות חזקה.

בינת תקשורת מחשבים
בינת היא חלק מקבוצת רד-בינת ,קבוצה של למעלה מ 20-חברות
היי טק ,בעלות הכנסה שנתית כוללת של כ 1.2-מיליארד דולר .כחלק
מהקבוצה ,לבינת גישה וקשר ישיר לקשת שלמה של פתרונות תשתית
 ITורשתות טלקומוניקציה .גישה זו מאפשרת לנו לספק מענה מקיף
למגוון רחב של צרכים ושווקים .יתרון זה ,בשילוב עם הקשרים החזקים
שלנו עם ספקיות התוכנה והחומרה המובילות בעולם מבטיח שתמיד
נציע לכם את הפתרון האופטימאלי.
כחברת האינטגרציה המובילה בישראל וכשחקן עולה בזירה הבינלאומית,
בינת תקשורת מחשבים מציעה פתרונות מקיפים המספקים מענה
מלא לצרכי ה ICT-והטלקומוניקציה של ארגונים .בשילוב עם שירותים
מקצועיים המבטיחים את הצלחתו של כל אחד ממרכיבי תשתיות הIT-
שלהם ,היא מעניקה לחברות את הבסיס האיתן לצמיחה ,היום וגם מחר.
בין לקוחותינו בשירותים המנוהלים:

www.bynet.com I info@bynet.com

הנחושת  ,8תל אביב  6971071טל03-7207022 .

