
We have
success 
stories  
in all 
Industries

בינת תקשורת מחשבים – הלקוח במרכז העשייה
חלק מקבוצת רד בינת - 

מובילה עולמית בשירותים וטכנולוגיות תקשורת מתקדמות
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טלקומוניקציה

www.bynet.co.il
we help accelerate the acheivement of your business goals

בינת מספקת ללקוח שירותים בגישת
 ICT מחזור חיים לאספקת פתרונות 

בכל תחומי ההתמחות של בינת

 Our passion is to find 
ways to use ICT to

 make our client’s 
businesses work better

We understand
your needs

שותפות עם היצרנים 
המובילים בעולם:

Cisco ,Dell/EMC ,VMWare
NetApp ,Check Point ,Palo Alto

Fortinet ,Automic ועוד. 

Solutions & 
Services That 
Cover it All

בינת מציעה
את שירותי הענן

המתקדמים בישראל

Services
• IT as a Service
• System integration services
• IT outsourcing 
• OEM

Technologies
• Network Solutions
• Security & Cyber Solutions
• Wireless & IOT
• Communication & Customer  
   Interaction Solutions
• Automation
• Data Center Solutions
• Cloud Solutions

Accelerating  
Customers'
Ambitions

Data Center בירושלים 
 בינת הקימה בהר החוצבים את 

ה-Data Center הגדול והמתקדם בישראל

מעל 
מיליארד ₪

 ב-2016

1,000
עובדים מקצוענים

שב״ס פרויקט ״שחף״
B.O.T פרויקט

)Build Operate Transfer(

עיר הבה״דים
B.O.T פרויקט

)Build Operate Transfer(
הגדול והמורכב בישראל שמשלב את תחומי
הבינוי וה-ICT לתכנון, הקמה, אחזקה ותפעול

לקריית ההדרכה של צה"ל בנגב
בינת זכתה במכרז השרתים, 

 תשתיות המיחשוב והתיקשוב 
של מערכת הביטחון וצה"ל

אחד המכרזים הטכנולוגיים היוקרתיים 
בשוק הישראלי. בינת תספק לזרועות צה"ל 

השונות מכלול שלם של שירותים – כולל: 
 תכנון, התקנה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה 

של כל מערכי השרתים והתיקשוב. 

We are 
     where you are

הייעוד של בינת הוא להיות שותף מוביל ובלתי תלוי 

המתרגם את הצרכים העסקיים של לקוחותיו בארץ 

ובעולם לכדי שירותים ופתרונות תשתית בטכנולוגיה 

מתקדמת תוך צמיחה ורווחיות לאורך זמן. 

Plan
• Consult
• Assess
• Design

Build
• Implement
• Trandition
• Manage

Manage
• Availability
• Restore
• Respond

Improve
• Measure
• Evaluate
• Adapt

Independent experts
STKI 2016-2017 עפ"י
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