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ימוקמ ןנעב בושחמ יתוריש

Bynet Cloud IL – laaS Services
הנימאו החוטב הביבסב לארשיב ירוביצ ןנע

?תניב ןנעב רוחבל עודמ
oטייס-יטלומ ןנע

םירוזאב ,Tier 3 תמרבData Center ירתא רפסמב םקוממ תניב ןנע
 םיחטבואמהמ םהו דולו ביבא לת ,םילשורי :ךומנ םויא םירדגומה
 למשח תויתשת םע24/7 רוטינו החטבא :לארשיב םימדקתמהו
.ןמז לכב תונימז ויהי םכלש תוכרעמהש ךכ- תובוגמ תרושקתו

oתונימאו תומדקתמ תויתשת       
 תעבט        .םלועב םיליבומה םינרציה ףותישב ונבנ תניב ןנע תויתשת
 החיטבמו תניב ןנע לשData Center-ה ירתא ןיב תרבחמ תיטפוא
.רתויב ההובגה המרב םיעוציבו םירתאה ןיב יוביג ,ההובג תודירש

oההובג תוריהמו תונימז      
םיווק ידי לע )Low Latency( ההובג תוריהמב םישיגנ תניב ןנע יתוריש
 ,ןכ ומכוISP ןוישיר תלעב תניב .טנרטניא יווק וא/ו םיימוקמ םיידועיי

.לארשיב טנרטניאהו תורישה תויקפס לכל השיג תקפסמ

oטקש ןתונ תניב לש תונעוצקמה   
IT-ה תויתשת לכב ולפטי םייעוצקמהו םיסונמה תניב יסדנהמ
.ןוגראה תביל תוליעפבו תויצקילפאב דקמתהל ולכות םתאש ידכ

Bynet Cloud IL- Infrastructure as a Service



-ב םתרחבש םיתורישה לכש גאדנ ונחנא
CloudHomeדחיב םינגנתמ.

ונלש ןנעה יחמומ םע ץועיי תשיגפ ומאתת ?ןיינעמ עמשנ
www.bynet.co.il |  CloudHome@bynet.co.il |  077-5896575

Bynet Cloud-בlaaSיתוריש רואית
Computeיפל תוילאוטריו תונוכמ יגוס רוחבל ולכות:

oדבעמ חוכ (1-128 vCPU)
oןורכיז (2-256 GB)

oהלעפה תכרעמ: 
Windowsוא Linux

)(Redhat, Ubuntu, Centos

Storage as a Serviceןנעב ןוסחא יתוריש ןווגמ:

Securityללוכה ןנעב עדימ תחטבא:

oםיתרשב סוריו-יטנא
oFW VDOM
oתחטבואמ השיג

oל תורשפא-SOC/SIEMלהונמ 
24/7

oWAF, DDOS

Networkםהיניבו תניב ןנעל חוקלה ירתא ןיב תוירושיקה יגוס לכ:

oורטמ ,תרוסמתIP-VPN, 
oטנרטניא יווק

oStandard Block Storage
oHigh Performance BlockStorage
oBackup Storage

oFile Storage
oObject Storage
oArchive Storage

Additional Cloud Servicesתיתשת יתורישל ףסונב (laaS), ללוכ תניב ןנע
:םיפסונ םיתוריש לש בחר לולכמ

MSP - Managed Services

oתיקסע תויכשמה יתוריש 
)DRaaS-ו ןנעב יוביג(
oתויתשת PaaSו-CaaS

oיתוריש VDI
oלוהינל המרופטלפ  

Multi-Cloud

 םילכ לש בוליש ידי לע ןנעב חוקלה יסכנ לש םיפטוש רוטינו לועפת
 חוכ לש תידועיי הכימתו תוינדי תוקידב ,םיבאשמה לוהינל םייטמוטוא
יעוצקמ םדא

oיוביג יווק

ןנע תונורתפ החמומ םע ץועיי תשיגפ םואתל רשק ונתיא ורצ
www.bynet.co.il |  CloudHome@bynet.co.il |  077-5896575


