
RAD Data Communications 
פתרונות גישה עבור רשתות 

של מפעילות שירותי תקשורת 
ורשתות תאגידיות

www.rad.com

Ceragon Networks
מערכות אלחוטיות בפס רחב

www.ceragon.com

PacketLight Networks 
 CWDM/DWDM פתרונות ריבוב
עבור מפעילות שירותי תקשורת 

ותאגידים
www.packetlight.com

RADCOM 
ספקית מערכות ניטור, ניתוח 

וציוד בדיקת ואיתור תקלות עבור 
רשתות הדור הבא

www.radcom.com

RADiflow 
פתרונות תקשורת תעשייתיים

www.radiflow.com

Radware 
מיתוג יישומים חכמים

www.radware.com

RADWIN 
פתרונות פס רחב אלחוטיים

www.radwin.com

SecurityDAM
מספקת שירותים מבוססי ענן 
להגנת חברות וארגונים מפני 

Dos/DDos מתקפות
www.securitydam.com

Silicom 
מתאמי High-End עבור שרתים 

והתקני אבטחה
www.silicom.co.il

בינת תקשורת מחשבים בע”מ
אינטגרציית מערכות טלקומוניקציה, 

מחשוב, רישות, שירותי ענן ושירותים 
נוספים

www.bynet.co.il

בינת מערכות תוכנה בע”מ
פיתוח מערכות ארגוניות 

www.bynetsoft.co.il

בינת יישום מערכות בע”מ
פתרונות תשתית, מערכות כבלים וביטחון 

פנים
 www.bynet-yesum.co.il

אינטרנט בינת
ספקית שירות אינטרנט בעל ערך מוסף 

IPVPN רשתות ,DC שירותי
 www.binat.net.il

בינת סמך אאוטסורסינג בע”מ
מיקור חוץ ושירותי מחשוב

www.bynetos.co.il

בינת אלקטרוניקה
פתרונות בדיקה וניטור מתקדמים

www.bynete.co.il

אבנט תקשורת בע”מ
מפיצת תוכנה וחומרת טלקומוניקציה

www.abnet.co.il

בינת עסקים
שירותי תקשורת מנוהלים לעסקים קטנים

www.bynet-business.co.il

קבוצת רד בינת - מובילה עולמית בטכנולוגיות תקשורת קול ונתונים. 
הקבוצה מורכבת ממשפחה של חברות עצמאיות המפתחות, מייצרות 
התקשורת  תעשיית  של  שונים  מגזרים  עבור  פתרונות  ומשווקות 

והטלקומוניקציה.

קבוצת רד

מאוחדת  שאינה  רד,  קבוצת  את  מבדלת  ייחודית  עסקית  פילוסופיה 
תחת חברת אחזקות, אך מונחית אסטרטגית על ידי מייסדיה. כל חברה 
משותפת  אסטרטגית  מטריה  תחת  אוטונומי  באופן  פועלת  בקבוצה 
ביחידות  הטמונים  היתרונות  את  ממקסמת  זו  מבוזרת  גישה  אחת. 
עסקיות קטנות, כגון גמישות, רוח יזמית ומיקוד ניהולי. חברה חדשה 
שיווקית  גישה  טכנולוגיה,  המצריכה  הזדמנות  מזוהה  כאשר  מוקמת 

ותרבות ארגונית שונה מהקיימות בחברות האחרות.

קבוצת רד-בינת
קבוצת בינת 

 ,1975 בשנת  שנוסדה  בינת,  קבוצת 
אינטגרציה,  חברות  שמונה  כיום  כוללת 
קבוצת  בתחומה.  מובילה  מהן  אחת  כל 
מחשוב  נתונים,  בתקשורת  מתמחה  בינת 

וטלקומוניקציה 

info@bynet.co.il www.bynet.co.il

CREATING A WORLD 
OF DIFFERENCE

TODAY
TOMORROW

YESTERDAY



בינת תקשורת מחשבים - פרופיל חברהבינת תקשורת מחשבים - פרופיל חברה

WITH THE RIGHT FOUNDATION YOUR
BECOMES POSSIBLE
VISION

הייעוד של בינת
להיות שותף מוביל ובלתי תלוי 
המתרגם את הצרכים העסקיים 

של לקוחותיו בארץ ובעולם 
לכדי שירותים ופתרונות תשתית 

בטכנולוגיה מתקדמת תוך צמיחה 
ורווחיות לאורך זמן. 

הרבה  כך  כל  בפנינו  הציבה  לא  מעולם  הטכנולוגיה 
הזדמנויות. 

בחירת השותף הנכון מאפשרת לך למנף הזדמנויות אלה, 
בפשטות וביעילות. 

אולם, בחירת השותף הנכון איננה משימה קלה. כאשר 
יש להביא בחשבון את  זו,  כך הרבה תלוי בהחלטה  כל 
כל ההיבטים שלה: ניסיון של עשרות שנים באינטגרציית 
לטכנולוגיות  וגישה  להצלחה  המחויב  צוות  מערכות, 
המובילות של היום ומחר, כל אלה הן דרישות הכרחיות 

שיש לבחון בקפידה.

עולה  וכשחקן  בישראל  המובילה  האינטגרציה  כחברת 
מציעה  מחשבים  תקשורת  בינת  הבינלאומית,  בזירה 
 ICT פתרונות מקיפים המספקים מענה מלא לצרכי ה- 
שירותים  עם  בשילוב  ארגונים.  של  והטלקומוניקציה 
מקצועיים המבטיחים את הצלחתו של כל אחד ממרכיבי 
תשתיות ה- IT שלהם, היא מעניקה לחברות את הבסיס 

האיתן לצמיחה, היום וגם מחר.

לצד  צועדים  אנחנו   ,1975 בשנת  בינת,  הקמת  מאז 
ביד, מבססים את המוניטין שלנו כשותף  יד  לקוחותינו, 
שלהם.  הכוללים  האינטגרציה  פתרונות  בבניית  אמין 
נשענים על המומחיות שלנו, הם יכולים להיות בטוחים 
כחברה  להם.  הדרושות  התשתיות  את  עבורם  שנקים 
 ISO 27001-ו  ISO 9001:2000 הסמכות  את   הנושאת 
ו- ISO 13485 הם סומכים עלינו שנעשה זאת במקצוענות 

ובהקפדה.

מינוף עוצמת השותפויות שלנו

למעלה של  קבוצה  רד-בינת,  מקבוצת  חלק  היא   בינת 
 מ-20 חברות היי טק, בעלות הכנסה שנתית כוללת של

כ-1.2 מיליארד דולר. כחלק מהקבוצה, לבינת גישה וקשר 
ורשתות   IT תשתית  פתרונות  של  שלמה  לקשת  ישיר 
טלקומוניקציה. גישה זו מאפשרת לנו לספק מענה מקיף 
עם  בשילוב  זה,  יתרון  ושווקים.  צרכים  של  רחב  למגוון 
והחומרה  התוכנה  ספקיות  עם  שלנו  החזקים  הקשרים 
המובילות בעולם מבטיח שתמיד נציע לכם את הפתרון 

האופטימאלי.

כשמאחוריה היציבות והעוצמה של קבוצת רד-בינת, בינת 
במגזרי  לארגונים  מקיפים  ושירותים  פתרונות  מספקת 
הבריאות,  הממשל,  התשתיות,  התעשייה,  הביטחון, 
התחבורה, הטלקומוניקציה, מסחר, פיננסים והאקדמיה.

בבינת, אנו שמים דגש רב על שירות. הניסיון והתובנות 
פתרונות  כי  אותנו  לימדו  השנים  לאורך  שרכשנו 
בין  הדוק  שילוב  תוצאה של  הינם  מוצלחים  אינטגרציה 
שירות לטכנולוגיה. לכן, בראש ובראשונה, אנחנו קשובים 
לכדי  אותם  מתרגמים  מכן  לאחר  ורק  שלכם  ליעדים 
אותם,  להגשים  לנו  ומקיפה שתאפשר  תוכנית מפורטת 

ביחד. 

זו, אנו מחויבים לספק שירות ותמיכה ללא  מתוך גישה 
דופי – בכל היבט, לאורך כל פרויקט. בהסתמך על הידע, 
הניסיון והיכולות שלנו, אנחנו מוודאים כי כל לקוח זוכה 

לקבל את הפתרון היעיל והמועיל ביותר לצרכיו.

בינת ירוקה

הסביבה.  גם  חשוב,  דבר  כל  כי  מאמינים  אנחנו  בבינת 
ממחויבותנו  נפרד  בלתי  חלק  הינה  חברתית  אחריות 
ומהאסטרטגיה שלנו והיא כוללת הקפדה חסרת פשרות 
ושל  שלנו  לסביבה,  המזיקות  ההשפעות  מזעור  על 

הפתרונות שאנחנו מספקים ללקוחותינו.

הלקוח במרכז העשייה 

המסורת של בינת, הדוגלת בפיתוח קשרי לקוחות ארוכי 
רואים  שאנחנו  החשיבות  את  רק  מייצגת  אינה  טווח, 
בשביעות רצון לקוחותינו, היא גם מהווה מדד להצלחה 

שלנו בעיני עצמנו. 

שלהן  ככתובת  אלינו  ופונות  השבות  הרבות  החברות 
 ICT ה-  שותף  את  בנו  והרואות  אינטגרציה  לפתרונות 

הקבוע שלהן, מוכיחות את הערך הטמון בגישה זו.

עם  חולקים  שאנו  הטווח  ארוכי  הקשרים  רק  לא  ואלה 
לקוחותינו. גם הסגל המיומן והמנוסה שלנו שותף ומאמין 
גדול בתפיסה מוכוונת הלקוח של בינת. חברי הצוות שלנו 
וניסיונם  הטכנית  מומחיותם  סמך  על  רק  לא  נבחרים 
והמסירות  היוזמה  היושרה,  בזכות  גם  אם  כי  בתחום, 
על  שתתפשרו  רוצים  היינו  לא  והרי  למצוינות.  שלהם 

פחות.
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המומחיות הטכנולוגית הידועה של בינת, החולשת על מגוון רחב 
ייחודיים  ייעודיים  לנו לספק פתרונות  דיסציפלינות, מאפשרת  של 
ובהבנה  בידע  התמקדות  מתוך  וצרכים.  מגזרים  של  רחב  למגוון 
הטלקומוניקציה  המחשוב,  התקשורת,  בתחומי  שלנו  המעמיקה 
רוחביים המשותפים לתחומים  אנחנו מציעים פתרונות  והביטחון, 
רשתות,  ניהול  וסייבר,  אבטחה  טלפוניה,  ענן,  שרותי  כגון:  שונים, 

וידאו ארגוני, פתרונות דאטה סנטר , פתרונות ניידות ועוד.

תשתיות תקשורת 

מאז הקמתה, מספקת בינת לארגונים ולחברות גדולות מגוון רחב 
של פתרונות, טכנולוגיות ושירותים בתחום תקשורת הנתונים.

בינת מובילה באימוץ, חינוך שוק ויישום טכנולוגיות מתקדמות 
בין  בארץ תוך שת”פ עם היצרנים המובילים בעולם, ומתמחה 

היתר בתחומי:
SDN / NFV

 	)DC( רשתות מרכזי נתונים
 	)QoS( ניהול התעבורה
אופטימיזציה והאצת יישומים	 
 	)REMOTE ACCESS( גישה מאובטחת מרחוק
תשתיות אינטרנט וספקי שרות	 
 	)LAN/WAN( רשתות תקשורת
ניטור ובקרה לתשתיות תקשורת	 

אינטגרציה והתמחויות בתחום המחשוב

על  המבוססים  מחשוב,  פתרונות  ביצירת  מובילה  בינת 
הטכנולוגיות מתקדמות המאפשרים לספק לארגונך מערך שלם 

IT ומקיף של פתרונות
תשתיות מתקדמות למרכזי נתונים 	 
פתרונות וירטואליזציה )שרתים, אחסון, רשת, סביבות 	 

משתמשים ויישומים(
טרנספורמציה ומיגרציה של מרכזי נתונים 	 
הגנת נתונים וניהול מחזור החיים שלהם	 
פתרונות שרידות, זמינות והמשכיות עסקית 	 
 	IT -פתרונות אורקוסטרציה ואוטומציה לניהול תהליכי ה
פתרונות Big Data ואנליטיקה	 
 IT ירוק 	 

סייבר ואבטחת מידע

פתרונות  באספקת  שנים  מ-20  למעלה  של  המצטבר  הניסיון 
מתקדמים לאבטחת מערכות ICT והגנה על המידע עבור מגוון 

רחב של ארגונים בארץ ובעולם, מאפשר לנו לחלוק את הידע 
לצרכיהם. בדיוק  המתאימים  פתרונות  וליישם  לקוחותינו  עם 

היקף  מבחינת  ביותר  הגדול  האבטחה  פתרונות  כאינטגרטור 
וסיכוני  ניהול האבטחה  נושא  אנו מבינים לעומק את  הכנסות, 
לך  מעניקים  שלנו  האבטחה  מומחי  גלובלית.  ברמה   IT-ה
לך  הדרושים  וההגנה  המודעות   ,)visibility( הנראות  את 
בפניך. העומדים  האבטחה  יעדי  עם  בהצלחה  להתמודד  כדי 

טלקומוניקציה

בינת מציעה פתרונות טלקומוניקציה, טכנולוגיות ושירותי ערך 
את   .IP מבוססות  בטכנולוגיות  מיוחדת  התמחות  עם  מוסף 
הפתרונות שלנו יישמנו עבור ספקיות שירותים, כולל מפעילות 
מפעילות  סלולר,  רשתות  מפעילות  מובילות,  טלפוניה  שירותי 
וחברות   )ISP( אינטרנט  שירותי  ספקיות  בכבלים,  טלוויזיה 

טלפוניה בינלאומיות.
מגוון הפתרונות והשירותים שמציעה בינת כוללים:

 	DWDM / OTN פתרונות לשכבה האופטית
 	 Cable, GPON, xDSL, FTTx - רשתות גישה
 	 MPLS-VPN / Metro-Ethernet פתרונות
 	BRAS / BNG / DPI -                      פתרונות
 	NGN VoIP / IMS - רשתות הדור הבא
 	EPC, Small Cells/FemtoCells/SON  - פתרונות ניידות
 	 LTE Security -פתרונות אבטחה עבור רשתות סלולריות

GW, Gi-FW, Roaming Interconnect, AAA, VAS
 	 – Signaling פתרונות 

Diameter Signaling Router / STP / SBC / PCRF
 	– Offload פתרונות 

/ Voice Over Wi-Fi/ Service-Provider Wi-Fi / 
Cellular Wi-Fi / Wi-Fi Calling

 	CGN / IPv6 Transition פתרונות

תקשורת אחודה וכלי שיתוף פעולה

ארגונים  בו  האופן  את  משנים   Collaboration-ה פתרונות 
בינת  הנרחב,  לניסיוננו  הודות  ומתקשרים.  פועלים  חושבים, 
בסטנדרטיים   Collaboration פתרונות  של  מגוון  מספקת 
הגבוהים ביותר באמצעות היצרנים המובילים, תוך הקפדה על 

מקצועיות ללא פשרות.
בין השירותים בתחום ניתן למצוא :

 	Unified Communication מערכות
 	)Contact Center( מוקדי שירות לקוחות

THE COMPLETE PACKAGE:
TALENT: EXPERTISE & EXPERIENCE
TECHNOLOGY: KNOWLEDGE & ACCESS
SERVICE: RESPONSIVENESS & REPUTATION

SOLUTIONS & SERVICES

THAT COVER IT ALL
שידורי IPTV בענן פרטי או ציבורי	 
 	 Enterprise Video מערך ניהול והפצת וידיאו ארגוני
 	)Video Conferencing( מערכות תקשורת וידאו מתקדמות
פתרונות להקלטת תכנים ומסכים	 
 	A/V מערכות מולטימדיה וחדרים חכמים
 	Digital Signage שילוט דיגיטלי

ועידת  שיחות  בתחום  שלה  המומחיות  בזכות  המוכרת  בינת, 
אינטגרציית  הנרחב שלה בתחום  הידע  בזכות  וכן  ואודיו  וידאו 
בישראל.  וידאו   / האודיו  תעשיית  של  החנית  בחוד  ניצבת   IP
הודות לניסיוננו הנרחב, יכולה בינת לספק לחברתכם מגוון של 
פתרונות מולטימדיה לתקשורת בסטנדרטיים גבוהים מהיצרנים 

המובילים בתחום, תוך הקפדה על מקצועיות ללא פשרות.

תקשורת אלחוטית 

ניסיונה העשיר של בינת בתחום התקשורת האלחוטית 
מאפשר לה לספק ללקוחותיה פתרונות Mobility מתקדמים, 
המותאמים לצרכים הייחודיים של לקוחותיה ולסביבה שלהם.
מגוון המוצרים האלחוטיים שאנו מציעים כולל פתרונות עבור:

Wireless LAN בטכנולוגיות מתקדמות
זיהוי ומניעה של “עוינים” ב- Wireless IDS/IPS לעמידה 	 

בתקן 
הקמת רשתות Metro WIFI עבור כיסוי מוניציפאלי והקמת 	 

“ערים חכמות” לניהול העיר
הקמת עורקי רדיו אלחוטי במהירויות גבוהות לקישור מהיר 	 

בין אתרים 
פתרונות Mobility ליישום הנייד  לרכב תוך כדי תנועה 	 
פתרונות יישום סלולרי מאובטחים עבור קישור אתרים 	 

מרוחקים 
הקמת מערכות תקשורת אלחוטיות ליישומים צבאיים 	 

OEM שירותי
לחברה  יאפשרו  בינת  של  מקורֿי(  ציוד  )ייצור   OEM פעילויות 
מספקים  אנחנו  בעוד  שלה  הליבה  ביכולות  להתמקד  שלכם 
והשירותים  המתקדמים  המוצרים  הלוגיסטיקה,  צרכי  את  לה 

המורכבים. 
לסטנדרטים  בכפוף  כולן  מבוצעות  שלנו   OEM ה-  פעילויות 

ISO9001:2000, ולהסמכות המחמירים ביותר, כולל אישור
. ISO13485 ואף אישור התקן הרפואי הייחודי ISO 27001

שירותי ה-OEM של בינת כוללים:

PLM - Product Lifecycle Management
שירותי אינטגרציה ייחודיים	 

Global Supply Chain & service
תכנון פתרונות מחשוב ומערכות תקשורת	 
איתור מוצרים מתאימים ותואמים	 
אריזה, לוגיסטיקה ותיעוד טכני	 
 שירותי תמיכה ובקרת איכות ותוכנית בדיקות	 

)ATP - Acceptance Test Plan(
פתרונות עבור מוצרים הנמצאים בסוף חייהם	 
 	)Buffer stock( שירותי מלאי ביטחון
 בקרת איכות ותוכנית בדיקות	 

)ATP - Acceptance Test Plan(

מגזר הביטחון

ושירותים  פתרונות  מספקת  בינת  פעילותה,  שנות  כל  לאורך 
למגזר הבטחוני. הניסיון הנרחב שרכשנו עם מומחיות טכנולוגית 
בתחום  פרויקטים  וליישם  לתכנן  לנו  מאפשר  רבים  בתחומים 

הביטחון.
תשתיות תקשורת עבור מערכות ניהול קרב 	 
 	)C&C( תכנון ויישום של מוקדי פיקוד ובקרה
פתרונות ICT עבור מרכזי סימולציה והדרכה	 
ציוד בסטנדרטים צבאיים	  ייצור
פתרונות ניידות לפלטפורמות קרביות ותשתיות קריטיות	 

)Homeland Security( בטחון פנים

מוצרים  ולהתאים  לשלב  לתכנן,  והיכולת  הפתרונות  לבינת 
בתחום  לקצה  מקצה   Turnkey פרויקטי  לכדי  בשוק  מובילים 
בטחון הפנים בכל מקום ברחבי העולם. עונים על צרכי בטחון 
עיריות,  המדינה,  של  חיוניים  נכסים  הציבור,  והגנת  הפנים 

ותחבורה.
הפתרונות שלנו עבור שוק בטחון הפנים כוללים:

מוקדי חירום ומוקדי פיקוד ובקרה 	 
מעקב וידיאו	 
בקרת גישה	 
הגנת גבולות	 
סנסורים חכמים והיתוך מידע	 

Broadband

)C4I(
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OUR COMPREHENSIVE SUITE 
OF CLOUD SERVICES ARE 
DESIGNED TO SUPPORT YOU 
IN EVERY STEP OF YOUR 
CLOUD JOURNEY

שרותי הענן של בינת מאפשרים לך לאמץ 
גישת ענן חדשנית בה הכול ניתן כשירות.

פלטפורמת  שקלים  מיליוני  של  בהשקעה  הקימה  בינת 
ענן, שתאפשר לארגונים בישראל ליהנות מיתרונות הענן, 
והכול במעטפת של שירות מקומי, שקיפות והגנה מלאה 

על המידע.

של  הענן  פלטפורמת   ,Bynet Agility Cloud Platform
בינת  של  החדש  סנטר  הדאטה  במתחם  הוקמה  בינת, 
בהר החוצבים בירושלים, הנחשב למתקדם מסוגו בארץ, 
תשתית הענן של בינת כוללת רשת של שיתופי פעולה עם 
ויכולות להתחבר לענני מחשוב  ספקיות ענן גלובאליות, 

של ענקיות, כדוגמת אמזון או סיסקו.

שרותי הענן של בינת:

Bynet Agility Cloud - פתרון ענן היברידי לארגונים   
תהליכי  להאיץ  בארגון  השירות  נותני  יוכלו  באמצעותו 

יצירה של אפליקציות ושירותים חדשים.

Cloud Streaming Video

ע”פ  חיים  וידאו-שידורים  הזרמת  שרותי  מספקת  בינת 
מאפשרת  המערכת  מכשירים.  של  רחב  למגוון  דרישה 
מערכת  לקצה:  מקצה  מנוהלים  שירותים  לקבל  ללקוח 
,Cloud Transcoding System הוידאו,  תכני   לניהול 

ניהול   ,DRM קצה,  משתמשי  ניהול   ,Live encoders
להפצת  מערכת   ,Cloud Video Recording פרסומות, 
תכנים - CDN, אנליזה וסטטיסטיקות של הצפייה בוידאו 

וממשקי צפייה למשתמשי הקצה.

הענן  על  מותקנת  החברה,  של  פיתוחה  פרי  המערכת, 
החדש של בינת ומחוברת לכל ספקי האינטרנט בישראל 
וידאו  שרותי  ומספקת  בעולם   global CDN’s ל-  וגם 
מנוהלים על גבי רשת האינטרנט וגם ברשתות תקשורת 

פרטיות עבור ארגונים גדולים בארץ ובעולם.

ייעוץ למעבר לענן

בינת מאפשרת לארגון אשר רוצה להתקדם לטכנולוגיית 
במעבר  ניסיון  בעלי  מומחים  עם  בבטחה  לצעוד  הענן 

לעולם החדש.

ייהנו   Bynet Agility ב-  שימוש  לעשות  שיבחרו  לקוחות 
מאוטומציה מלאה וניהול שירותים על גבי עננים פרטיים, 
ציבוריים והיברידיים. בהתאם לדרישות ולרגולציה, הלקוח 
יוכל לבחור אילו שירותים יאוכלסו, באיזה ענן והכל באופן 

דינאמי.

Bynet Cloud Collaboration  - ענן תקשורת לעסקים

הפעולה  ושיתוף  הניידות  הענן,  בטכנולוגיות  השינויים 
את  מחדש  להגדיר  אפשרות  בחובם  טומנים  החברתי 
בחייהם  העובדים  של  הפעולה  ושיתוף  העבודה  צורת 

המקצועיים. 

בינת מספקת שרות טלפוניה בענן המבוסס על תשתיות 
ביותר בתחום  Cisco לטובת ארגונים הרוצים את הטוב 
מידיים,  מסרים  מרכזיה,  האחודה:  הארגונית  התקשורת 
מוקד  מערכות  קולי(,  )דואר  אחודים  מסרים  וידאו, 
ניתוב  למייל,  פקס  שירות  מסכים,  שיתוף  מתקדמות, 
כל  עם  חדישות.   IVR ומערכות  דיבור  בזיהוי  שיחות 
היתרונות של שירותי ענן: עלויות נמוכות, הטמעה מהירה, 
יציבות, שרידות, עדכון חומרה ותוכנה, יכולת גידול, ניידות 

חווית משתמש ועוד.

Managed Security Services

מגוון רחב של שירותי אבטחת מידע מנוהלים לארגונים 
הארגונית  לרשת  הגנה  מאפשר  השירות  הגדלים.  בכל 
ל-PERIMETER, חיבור מאובטח למשתמשים המתחברים 
לארגון מרחוק, הגנה מפני תקיפות בזמן אמת ואבטחת 

הנכסים הקריטיים.

IaaS (Infrastructure as a Service)
PaaS (Platform as a Service) 

SaaS (Software as a Service) 

DaaS (Desktop as a Service) 

BaaS (Backup as a Service)

DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

ITaaS (IT as a Service) 

www.bynetcloud.co.il
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בין אם לארגון מערכות מידע פעילות, או שהוא נדרש 
ותמיכת  השירותים  שונות,  מערכות  מספר  לשלב 
לכם  יאפשרו  לקצה  מקצה  בינת  של  המוסף  הערך 

למנף באופן מלא את טכנולוגיות המידע.

מרכיב  הם  ערכן  ומקסום  העבר  השקעות  על  הגנה 
והתחרותית  העסקית  בסביבה  לכך,  מעבר  הכרחי. 
בגדר  לא  מזמן  כבר  הן  אל-כשל  מערכות  ימינו,  של 
“נחמד שיהיה”. עם ערכת התמיכה הגמישה של בינת 
לשירותי IT, יוכל הארגון שלכם לקצור את היתרונות 
הכספיים של מערכות מידע אמינות, עמידות ובעלות 

תפקודיות מלאה.

פרויקטים  בהובלת  ניסיון  של  שנים  על  בהתבסס 
 ,IT-ה תחומי  בכל  גדול  מידה  בקנה  מצליחים 
 Plan - Build - Manage - Improve מתודולוגיית 
של  החיים  מחזור  בכל  מטפלת  בינת,  שפיתחה 
לב  מתשומת  ליהנות  שתזכו  ומבטיחה  הפרויקט 
והתכנון,  הפיתוח  בשלבי  החל  פרט,  לכל  מקצועית 
 .IT-ה מערכות  בתפעול  וכלה  היישום  שלב  דרך 

 Plan - Build - Manage - Improve  מתודולוגיית 
בשלב  החל  הפרויקט,  שלבי  כל  לאורך  מיושמת 

ההערכה הראשונית ועד לגמר.

 

קמפוס ה- Data Center הגדול והמתקדם בישראל

קמפוס הדאטה סנטר החדש של בינת נבנה במתחם 
המוגדר  נגיש  באתר  ירושלים  באזור  החוצבים,  הר 
האיומים  מפת  עפ”י  נמוכה  איום  ברמת  כאזור 

בישראל.

התפעול  ושרותי  המתקדמות  המחשוב  מערכות 
במתקן יחליפו את הצורך ברכישה, למידה ועדכון 

מלא  פתרון  ויעניקו  ומורכבות  יקרות  תשתיות  של 
לצורכי האירוח והגיבוי של הארגון.

שיאפשר  חכם  סביבתי  תכנון  לאחר  ניבנה  האתר 
על הגנה  וכן  תפעול,  ועלויות  באנרגיה   חיסכון 

איכות הסביבה.

PROFESSIONAL SERVICES 
THAT FUEL YOUR ENTERPRISE

YEARS
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WINNING METHODOLOGY

 of excellence40

4.7

50%
קבוצת בינת הוקמה לפני כ-4 

עשורים, ומאז צברה מוניטין 
כשותף טכנולוגי וספק פתרונות 
מקיפים לכלל הארגונים במשק

זהו דירוג שביעות הרצוֿן של לקוחות בינת 
תקשורת מחשבים בסקר שביעות רצון שנתי, 

שהתבצע מקרב 200 נשאלים מכ -160 ארגונים.

50% מהקריאות מטופלות ונסגרות באותו היום.
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 IT ה-  ממערכות  המקסימום  את  להפיק  מנת  על 
שברשותכם, עליכם לשאוף להגן על השקעות העבר 
שלכם, לספק מענה לצרכים הנוכחיים, ולצפות מראש 
את העתיד. אנחנו בבינת, מאמינים כי התפקיד שלנו 
המידיים  ולצרכים  לדרישות  מענה  מתן  רק  לא  הוא 
מערכות  עבורכם  ולבנות  לצפות  גם  אם  כי  שלכם, 
ויתמכו  יצמחו  ואשר  להרחבה  הניתנות  קיימא  בנות 

בעסק שלכם גם בעתיד.

הודות  השוק  כמובילת  מקומה  על  שומרת  בינת 
חדשות  וגישות  טכנולוגיות  של  מתמדת  לבדיקה 
יכולות  אלו  וגישות  טכנולוגיות  בו  האופן  והערכת 
לספק ערך מוסף ללקוחותיה. כחברה בקבוצת רד-

העדכניים  לפיתוחים  שלנו  והגישה  החשיפה  בינת, 
יוצאת  הינה  הטכנולוגיה  בתחום  ביותר  והחדשניים 
דופן וייחודית. המחויבות שלנו, להמשיך ולפתח את 
על  תשמרו  אתם  שגם  תבטיח  שלנו  החוזק  נקודות 

מקומכם כמובילים בשווקים שלכם.

שותפות + שיתוף פעולה = פתרונות אופטימאליים

שותפות הינה ערך מרכזי בייעוד של בינת. 

שיתוף הפעולה ההדוק שלנו עם מספר רב של חברות 
לטכנולוגיות  גישה  לנו  מעניק  בתחומן,  מובילות 
המתקדמות והחדשניות ביותר. אולם דווקא החופש 
הטכנולוגיות  בבחירת  מקפידים  אנו  עליו  המלא 
כל  עבור  גם  כמו  לקוח,  כל  עבור  ביותר  המתאימות 
ליהנות מהפתרונות  זה המאפשר לכם  הוא  פרויקט, 

האופטימאליים והאידיאליים עבורכם.

מאז ומתמיד, בינת שומרת על מעמדה כ”שותף בלתי 
אנשי  מכך  יוצא  כפועל  טכנולוגית”.  מבחינה  תלוי 
המקצוע שלנו מתמחים במגוון רחב של טכנולוגיות 
ומערכות. וכך, למרות שאנחנו נהנים מהרמה הגבוהה 
מספקיות  כמה  מטעם  והסמכה  נגישות  של  ביותר 
הרי  בעולם,  מובילים  וממוסדות  והתוכנה  החומרה 
עינינו  לנגד  העומדים  אלה  הם  לקוחותינו  שצרכי 

והמכתיבים את הפתרונות שאנו נבחר עבורם.

בין השותפים האסטרטגיים שלנו

GIVING YOUR BUSINESS 
ROOM TO GROW

Cisco

Juniper

Polycom

Avaya

Extron

Oracle

Infinera 

Rad

Radware

Radwin

CA

Citrix

Dell

Microsoft

HP

EMC

NetApp

VMware

Automic

ZL

Checkpoint

Intel Security

BlueCoat

Fortinet

RSA

Paloalto

Infoblox

Amazon

Google

CSC


