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שירותי מחשוב בענן מקומי

Bynet Cloud IL – laaS Services

ענן ציבורי בישראל בסביבה בטוחה ואמינה
מדוע לבחור בענן בינת?
 oענן מולטי-סייט
ענן בינת ממוקם במספר אתרי  Data Centerברמת  ,Tier 3באזורים
המוגדרים איום נמוך :ירושלים ,תל אביב ולוד והם מהמאובטחים
והמתקדמים בישראל :אבטחה וניטור  24/7עם תשתיות חשמל
ותקשורת מ גובות  -כך שהמערכות שלכם יהיו זמינות בכל זמן.
 oתשתיות מתקדמות ואמינות
טבעת
תשתיות ענן בינת נבנו בשיתוף היצרנים המובילים בעולם.
אופטית מחברת בין אתרי ה Data Center -של ענן בינת ומבטיחה
שרידות גבוהה ,גיבוי בין האתרים וביצועים ברמה הגבוהה ביותר.
ה
ה
הירות גבו
 oזמינות ומ
שירותי ענן בינת נ גישים במהירות גבוהה ) (Low Latencyעל ידי קווים
ייעודיים מקומיים ו/או קווי אינטרנט .בינת בעלת רישיון  ISPוכמו כן,
מספקת גישה לכל ספקיות השירות והאינטרנט בישראל.
 oהמקצוענות של בינת נותן שקט
מהנדסי בינת המנוסים והמקצועיים יטפלו בכל תשתיות הIT -
כדי שאתם תוכלו להתמקד באפליקציות ובפעילות ליבת האר גון.

Bynet Cloud IL- Infrastructure as a Service

תיאור שירותי  laaSבBynet Cloud -
 Computeתוכלו לבחור סוגי מכונות וירטואליות לפי:
 oכוח מעבד )(1-128 vCPU
 oזיכרון )(2-256 GB

 oמערכת הפעלה:
 Windowsאו Linux
) (Redhat, Ubuntu, Centos

 Storage as a Serviceמגוון שירותי אחסון בענן:
Standard Block Storage o

Storage High Performance Block o
Backup Storage o

File Storage o

Object Storage o

Archive Storage o

 Securityאבטחת מידע בענן הכולל:
 oאנטי-וירוס בשרתים
FW VDOM o

 oגישה מאובטחת

 oאפשרות ל SOC/SIEM -מנוהל
24/7
WAF, DDOS o

 Networkכל סוגי הקישוריות בין אתרי הלקוח לענן בינת וביניהם:
 oתמסורת ,מטרו IP-VPN,
 oקווי אינטרנט

 oקווי גיבוי

MSP - Managed Services
תפעול וניטור שוטפים של נכסי הלקוח בענן על ידי שילוב של כלים
אוטומטיים לניהול המשאבים ,בדיקות ידניות ותמיכה ייעודית של כוח
אדם מקצועי

 Additional Cloud Servicesבנוסף לשירותי תשתית ) ,(laaSענן בינת כולל
מכלול רחב של שירותים נוספים:
 oשירותי המשכיות עסקית
)גיבוי בענן ו(DRaaS -
 oתשתיות  PaaSוCaaS -

 oשירותי VDI

 oפלטפורמה לניהול
Multi-Cloud

אנחנו נדאג שכל השירותים שבחרתם ב-
צרו איתנו קשר לתאום פגישת ייעוץ עם מומחה פתרונות ענן
 CloudHomeמתנגנים ביחד.
www.bynet.co.il
CloudHome@bynet.co.ilמו|מחי הענן שלנו
077-5896575יין|? תתאמו פגישת ייעוץ עם
נשמע מענ
www.bynet.co.il | CloudHome@bynet.co.il | 077-5896575

