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קבוצת בינת צמחה מתוך חברת בינת תקשורת מחשבים, 

חברות   8 בתוכה  מאגדת  והיא   1975 בשנת  שהוקמה 

אינטגרציה שונות תחת קורת גג אחת. הקבוצה מתמחה 

והטלקומוניקציה  המחשוב  הנתונים,  תקשורת  בתחומי 

מורכבים,  פרויקטים  ביישום  תשתית  פתרונות  ובמתן 

הדורשים רמה גבוהה של אינטגרציה. לצד קבוצת בינת 

פועלות 14 החברות היצרניות של קבוצת רד. השילוב של 

קבוצת רד בינת  עם שותפיה העסקיים - ספקיות התוכנה 

והחומרה המובילות בעולם, מעניקות ללקוח עוצמה אדירה 

בכל פרויקט. 

הגב הפיננסי, השיווקי והטכנולוגי והסינרגיה הייחודית של 

קבוצת רד-בינת, המונה כיום למעלה מ- 3,750 עובדים, 

עם הכנסה שנתית של 820 מיליון דולר, מאפשרים לקבוצת 

בינת מתן Turnkey solutions מקיפים ובעלי ערך מוסף 

לארגונים במגזרי הביטחון, התעשייה, התשתיות, הממשלה, 

הבריאות, הטלקומוניקציה, הפיננסיים, האקדמיה ועוד.

מתמיד  דיאלוג  כדי  תוך  והתקדמה  צמחה  בינת  קבוצת 

עם לקוחותיה ואכן חלק ניכר מהפתרונות נולד מהממשק 

הבלתי אמצעי עם לקוחותינו. אנו שוקדים על הבנת צורכי 

פתרונות  בעזרת  האמיתיים  לצרכים  מענה  ומתן  הלקוח 

יצירתית  גישה  על  הקפדה  תוך  מתקדמים,  טכנולוגיים 

בציוד  בטכנולוגיה,  מתמדת  התעדכנות  מערכות,  לתכנון 

ובשיפור מגוון ואיכות השירות. 

הידע, הניסיון, סל הפתרונות ויכולת מוכחת בביצוע פרויקטי 

לקבוצת  המאפשרת  התשתית  הנם  מורכבים   Turnkey
פעולה  שיתופי  באמצעות  בחו”ל  פעילותה  להרחיב  בינת 

עם שותפים עסקיים וע”י הקמת שלוחות בחו”ל.

כשותפה  בינת  קבוצת  על  שסומכות  הרבות  החברות 

 ,)ICT( הקבועה שלהן בנושא טכנולוגית המידע והתקשורת

שימת  שלנו.  הגישה  של  ונכונותה  עוצמתה  את  מוכיחות 

הלקוח במרכז העשייה שלנו, במרוצת עשרות השנים בהן 

חברות בתחום קמו ונעלמו, היא שאפשרה לבינת להגיע 

למעמד בכיר בשוק ולשמור עליו לאורך זמן.

קבוצת בינת
מעטפת כוללת של פתרונות ושירותים עבור כל שכבות הארגון

בינת תקשורת מחשבים

בינת יישום מערכות

בינת אלקטרוניקה

אבנט תקשורת

בינת סמך

בינתל תקשורת

בינת מערכות תוכנה

אינטרנט בינת
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C o m p l e t e  S o l u t i o n s  f o r  a  C o m p l e x  w o r l d
המובילה  האינטגרציה  חברת   - מחשבים  תקשורת  בינת 
כל  את  משלבת  הבינלאומית,  בזירה  עולה  וכוח  בישראל 
האלמנטים הנדרשים להצלחה שלך. מאז הקמתה בשנת 
1975, צברה בינת מוניטין רב כשותף הטוב והאמין ביותר 
תקן  הסמכת  בעלת  כחברה  כוללים.  תשתית  לפתרונות 
לאבטחת מידע היא מתמחה   ISO 27000 -ו  ISO 9001:2000
במתן מגוון מקיף של פתרונות מקצה לקצה ושירותים מקצועיים 
.ICT-ה קהילת  של  הדינמיים  לצרכים  מענה  המספקים 
ניגשת לפרויקט, היא מביאה איתה את העוצמה  כשבינת 
האדירה של 14 חברות פיתוח הטכנולוגיה מקבוצת רד, 8 
את  וכן  בינת  קבוצת  את  המרכיבות  האינטגרציה  חברות 
עוצמתם של שותפיה העסקיים - ספקיות החומרה והתוכנה 
המובילות בעולם. הגב הפיננסי, השיווקי והטכנולוגי והסינרגיה 
הייחודית של קבוצת רד-בינת, מאפשרים לבינת תקשורת 
מחשבים מתן Turnkey solutions מקיפים ובעלי ערך מוסף 
לארגונים במגזרי הביטחון, התעשייה, התשתיות, הממשלה, 

הבריאות, הטלקומוניקציה, הפיננסיים, האקדמיה ועוד.
פתרונות  במתן  מתמחה  מחשבים  תקשורת  בינת 
מחשוב,  וחוזי(,  דיבור  )נתונים,  התקשורת  בתחומי 

.OEM -טלקום אבט”מ ו
מומחיות טכנולוגית גבוהה במגוון דיסציפלינות מאפשרת 

לבינת לספק פתרונות ייעודיים לכל תחום עסקי.

הצלחה איננה יעד סופי בלבד אלא חייבת להתבטא בכל 
בינת  את  המנחה  העולם  תפישת  זוהי  הפרויקט.  שלבי 
ללקוחותיה  מציעה  בינת  הלקוח.  עם  אינטראקציה  בכל 
תכנון,  מייעוץ,  החל  מקצועיים,  שירותים  של  מבחר 
יישום והטמעה של פתרונות ועד ניהול, אחזקה והדרכה 
ממוקדי לקוח. שירותים אלה מוצעים בכל אחד מתחומי 
ההתמחות של החברה ומיושמים תוך גישה תלת-שלבית 
את  ללקוח  Plan-Build-Operate, המבטיחה  של  מוכחת 

הפתרון המתאים, המקיף והיעיל ביותר.
ייהנו  שלקוחותינו  להבטיח  כדי  הכל  עושים  בבינת  אנו 
תמיד מהפתרון הטוב ביותר. כך שאתה יכול לדעת, אם 

בחרת בבינת - אתה יכול לישון בשקט.

ייעוד בינת
להיות שותף מוביל ובלתי תלוי

לקוחותיו  של  עסקיים  צרכים  המתרגם 
בארץ ובעולם לשירותים ופתרונות תשתית 
ורווחיות  בטכנולוגיה מתקדמת תוך צמיחה 

לאורך זמן.
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והפכה   1989 בשנת  נוסדה  מערכות  יישום  בינת  חברת 
לחברה מובילה בישראל במתן פתרונות כוללים לתשתיות 

תקשורת משולבות ומערכות ביטחון, בקרה ומתח נמוך. 
בינת יישום מערכות מספקת פתרונות טכנולוגים מהמתקדמים 
תקני  בדרישות  עמידה  על  מיוחד  דגש  שימת  תוך  בשוק, 
התעשייה העדכניים, שימוש במוצרים איכותיים, ניהול וביצוע 
איכותי ומבוקר, תגובה מהירה ומענה לדרישות בכל רחבי 

הארץ באמצעות סניפים בחיפה, ירושלים וב”ש. 
לחברה התמחות וניסיון רב בתכנון, ביצוע וניהול פרויקטים 
בסביבות  תחומי,  רב  מערכתי,  שילוב  כולל   ,Turn-Key ב- 
וניסיונה  יכולותיה  הלקוח.  באתר  תחזוקה  ושירותי  מגוונות 
בכל  ללקוח  אחת  כתובת  לספק  לה  מאפשרים  המוכח 

תחומי עיסוקיה.

תחום תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה
תקשורת  תשתיות  מתקינה  מערכות,  יישום  בינת  חברת 

מתקדמות ואיכותיות אשר מתוכננות באופן קפדני. 
ההתמחות  בתחום זה כוללת: 

  תכנון וביצוע של פרויקטי מערכות כבילה לרשתות תקשורת 
וחוזי   נתונים, טלפוניה  לתקשורת  ותקנית  אחידה  משולבת 

.)CAT-6A ,CAT-6(
פסי   ,UPS )קירור,   Data Center-ל תשתית    פתרונות 

חשמל מנוהלים, KVM, ניהול וכו’(.
שרתים  לחוות  ושולחנות  מסדים  כולל  מחשב  חדרי   

המותאמים לדרישות הלקוח.
.LanCabgold

TM - מסד חכם לתשתיות תקשורת 
לתשתית  תצורה  ובקרת  ניהול   -  Patch-View  מערכת 

התקשורת בזמן אמת.
)בתוואים  בין מבנים   פתרונות לתשתית כבלים אופטיים 

עיליים או תת קרקעיים(.

תחום הבקרה והביטחון
פועל  מערכות  יישום  בבינת  והביטחון  הבקרה  תחום 
מסירת  לשלב  עד  פרויקטים  ומלווה   System House כ- 
שזורה  הביטחון  תחום  פעילות   .)TURN-KEY( המפתח 
בפעילות תחום תשתיות התקשורת הוותיק ורב הניסיון. יחד 
מאפשרים התחומים פתרון כולל החל בתשתיות התקשורת 
ועד למערכות ביטחון, בקרה ומתח נמוך. התחום מציע את 
שרותיו בשלבים של זיהוי הצורך, אפיון, תכנון, ביצוע וניהול 

עד למסירת הפרויקט.
כנציג  מבית,  מערכות  בפתרונותיו  התחום  משלב  כן,  כמו 
של חברות פיתוח עתירות טכנולוגיה במסגרת הסכמי שיווק 

והפצה בלעדיים.
במסגרת תחום פעילות זה מתקינה החברה מערכות ביטחון, 
הנשלטות  ופרטיים,  בבניינים מסחריים  נמוך,  ומתח  בקרה 

 .IP-באמצעות מערכת בקרה מרכזית באמצעות רשת ה

פעילות החברה בתחום זה כוללים: 

 מערכות בקרת מבנה

 מערכות בקרת כניסה ויציאה ממוחשבות

 טלוויזיה במעגל סגור והקלטה דיגיטאלית

 מערכות אזעקה וגילוי פריצה

 מערכות הגנה היקפית

 מערכות גילוי וכיבוי אש

 מערכות כריזה ומוזיקת רקע

 מערכות אינטרקום ומערכות מצוקה

ן ו ח ט ב ו ה  ר ק ב  , ת ר ו ש ק ת ם  י ב ל ש מ
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בינת אלקטרוניקה מקבוצת רד-בינת, חברה מובילה 
מערכות  מתקדמים,  בדיקה  פתרונות  באספקת 
וכן  ולאפליקציה,  ובקרה לתשתית הרשתית  ניהול 

שרותי מומחה לענף התקשורת והאלקטרוניקה.

מאז הקמתה בשנת 1990 צברה בינת אלקטרוניקה 
כוללים  פתרונות  כספקית  רב  ומוניטין  ניסיון  ידע, 
ומקיפים בתחומי בדיקות התקשורת, החל משלב 
ייעוץ,  אפיון הצרכים הטכניים, תכנון הפתרון, מתן 
 Professional( הדרכה, הטמעה וכן שרותי מומחה
Testing Services( לבדיקות התקני רשת ורשתות 

תקשורת במטרה למקסם את ביצועיהם.

זמנים  בלוחות  ועמידה  איכותיים  מוצרים  הצגת 
המוכתבים על-ידי שוק תחרותי ודינאמי הם המפתח 

להצלחה.
מומחיות,  בין  מנצח  שילוב  אלקטרוניקה  לבינת 
מקצועיות, ידע וכלים מתקדמים מחזית הטכנולוגיה, 

בכדיי לעמוד באתגרים אלו.

פתרונות  כוללת  הבדיקה,  פתרונות  מעטפת 
לתחומים הטכנולוגיים והאפליקטיביים הבאים:

 Broadband Networking

 Triple-Play

 Application & Security

 Next-Generation Internet

 Optical Networks 

 Wireless 

 Cellular 

 Enterprise Networks  

 Intelligent Switching

 Professional Testing Services 

 General Purpose Test & Measurement                     

f  Equipment 

ISO 9001:2000  החברה מוסמכת לתקן האיכות

Y O U R  T E S T I N G  E X P E R T  T E A M
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אבנט תקשורת, הינה החברה המובילה בישראל להפצת 
ותוכנות  גיבוי, אבטחת מידע  פתרונות תקשורת, אחסון, 
מפיצה  אבנט  בעולם.  המובילים  היצרנים  של  עסקיות  
חברות  באמצעות  המקומי,  בשוק  מובילים,  מוצרים 
מגוון  ללקוחותיה  ומציעה  מורשים  ומשווקים  אינטגרציה 
רחב של מוצרים ופתרונות, מרביתם עבור ארגונים קטנים 

ובינוניים. 

אבנט מאמינה בהקשבה ללקוחותיה ולכן מציעה פתרונות 
ומוצרים לצד שירות מקצועי ואמין, המבוסס על ידע רב 
שנים ועל היכרות מעמיקה עם עולם ה-IT. באבנט, אנשים 
החברה,  לקוחות  לשירות  העומדים  טכנולוגי  ידע  בעלי 
מנת  על  הארגוניים,  והצרכים  הפרויקט  הגדרת  בשלבי 
הלקוח.  לצרכיי  מיטבית  בצורה  הפתרון  את  להתאים 
קריטיים,  הם  וזמינות  מהירה  אספקה  כי  הבנה  מתוך 
אבנט מחזיקה מלאי גדול של מוצרים המאפשר אספקה 

מהירה.    

חברות  עם  עסקיות  שותפויות  של  רב  מספר  לאבנט 
טכנולוגיה מהמובילות בעולם, ביניהן:

 Symantec, Barracuda, Netasq, EMC, Sun, Microsoft,
 Quantum-Adic, Nortel, Cisco, CA, Hummingbird,
 Sanrad, HP-Procurve, Zoom, StrikeForce, SMC
Equisys (Zetafax), Extricom, Radvision, Radware ועוד. 
שותפויות אלו מאפשרות לאבנט להציע ללקוחותיה מגוון 

מוצרים וטכנולוגיות ללא תחרות.

ידע
הידע  את  לקוחותינו  כל  עם  לחלוק  שמחים  אנו 

המקצועי, הטכני והשיווקי שיש לנו.
מאפשר  אשר  פוטנציאל  בעל  נכס  בידע  רואים  אנו 

השגת יתרון תחרותי.

התחדשות
לכך  מודעים  אנו  והמשתנה  הדינמי   IT-ה בעולם 
שהתחדשות היא שם המשחק. לכן, שמנו לנו למטרה 
להיות תמיד עדכניים ולהציע את הפתרונות המובילים 

והחדשניים ביותר בשוק.

נסיון
הינה מובילה בתחום  מזה שני עשורים חברת אבנט 
לנו  נותן  זה  נסיון רב שנים  והתוכנה.  הפצת החומרה 
ניתן  שלא  יכולות  לנו  ומקנה  הייצרנים  בקרב  ייתרון 
למצוא בחברות אחרות כגון אספקה מהירה ומחירים 

מיוחדים.

זמינות
כחברה שחיה את הקצב המסחרר של הרכש בעולם 
ה-IT אנו יודעים מהי חשיבותה הרבה של זמינות מלאי. 
לכן אנו מקפידים על זמינות גבוהה של מלאי ועל היצע 

רחב.
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מובילות  חברות  נמנות  סמך  בינת  של  לקוחותיה  על 

השרות  התעשיה,  והפיננסים,  הבנקאות  בתחומי  במשק 

הציבורי וחברות היי טק. בינת סמך מציעה שיתוף פעולה 

טכנולוגיה  לספק  המוכחת  יכולתה  על  שמבוסס  עסקי 

מתקדמת, כוח אדם איכותי, מקצועיות ותשתית לוגיסטית 

זאת,  כל  ארגוניות.  מידע  מערכות  של  ותפעול  לניהול 

השירותים  הארגון.  עבור  עלויות  להקטנת  שאיפה  תוך 

שמוצעים כיום על ידי בינת סמך אאוטסורסינג, משלבים 

יתרונות מהותיים שביניהם:

 חסכון מוכח בהוצאות על מחשוב

 צמצום סיכונים על ידי התקשרות עם חברה בעלת גב 

מקצועי ופיננסי מוצק

אדם  כוח  והכשרת  גיוס  מיון,  לאיתור,  מוכחות  יכולות   

ייעודי בתחומי המחשוב השונים, תוך התאמה לדרישות 

הלקוח

 יכולת ניהולית פיננסית בתכנון תקציבי מבוקר ובהמרת 

הוצאות קפיטאליות להוצאות שוטפות

עובדים  יציאת  בעת  גם  פעילות  רצף  על  שמירה   

לחופשות, מילואים וכו’

 גמישות תפעולית בהתאם לצרכים משתנים

מתמחה  בינת,  רד  מקבוצת  אאוטסורסינג,  סמך  בינת 
 .IT -בתחומי מיקור החוץ ושירותי המחשוב בשוק ה

עסקיים  לארגונים  מקצועיים  שירותים  מספקת  החברה 
בתחומים הבאים:

 ניהול ותפעול אתרי מחשב 
 )Help-Desk( הקמה וניהול של מרכזי תמיכה 

 אינטגרציה של מערכות מחשוב, תקשורת ואבטחת מידע 
 הקמה ותפעול של מוקדי שירות טלפונים 

 אספקת שירותים מנוהלים במתכונת של אחריות כוללת  
 )SLA( אמנת שירות

BPO ניהול תהליכים עסקיים שלמים בשיטת 
)Business Process Outsourcing(

 ייעוץ טכנולוגי ושילוב מומחים במסגרת שירותי התפעול 
השוטף.

 שירות, תמיכת לקוחות והתקנות 

החשופים  מחשב  מקצועני  מאות  מעסיקה  סמך  בינת 
משולבים  אלה  מקצוע  אנשי  טכנולוגיים.  לחידושים 
עסקי  שותף  הנה  החברה  מקצועיים.  הכשרה  במערכי 
מוסמך של היצרנים המובילים בתחומי החומרה, התוכנה 
והתקשורת ובעלת תו תקן ISO 9001. בינת סמך הכשירה 
מומחים ייעודיים עבור תחום ה- ITIL  ומציעה ללקוחותיה 
ניסיון בהטמעת מתודולוגיה זו בסביבת המחשוב בארגון 

ובהקניית הידע הנדרש לעובדיו. 

ב ו ש ח מ י  ת ו ר י ש ו ץ  ו ח ר  ו ק י מ
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בינתל מעניקה ללקוחותיה שירותי תכנון, התקנה, הפעלה, 
נלווים הכולל: הרחבת  וכן מגוון שירותים  אחזקה, מימון, 
שיחות,  נתבי  שיחות,  רישום  מערכות  מרכזות,  ושדרוג 
בדיקת  ייעוץ  כריזה, שירותי  אוטומטיים, מערכות  מענים 

חשבונות טלפון ועוד.

בינתל - שותף  אסטרטגי של  נורטל
 GOLD( המוסמכת  הישראלית  הנציגה  היא  בינתל 
SOLUTION PARTNER(  של נורטל העולמית. במסגרת 
פתרונות  מספקת  בינתל  לנורטל,  החברה  בין  ההסכם 
וציוד  תקשורת  ללקוחות רבים אשר ברשותם מרכזיות 

נורטל.

 VOICE בינתל הוקמה בשנת  1997 והיא מספקת פתרונות
נהנים  לקוחותינו  בישראל.  עסקיים  ללקוחות   ייחודיים 
ומפתרונות התקשורת המתקדמים  מחדשנות טכנולוגית 

בעולם.
  

קול השירות 
כל אחד מלקוחותינו נהנה מליווי צמוד של מנהל לקוח, 
את  לו  ומתאים  שלו  הייחודים  הצרכים  את  מכיר  אשר 

הפתרון האופטימלי בהתאם לתקציב הנתון.
בשיטת ביממה  שעות   24 פועל  שלנו  השרות  מרכז 
ONE STOP SHOP  המאפשר ללקוח לרכז  את הטיפול 
משאר  פתרונות  כולל  התקשורת  בנושאי  צרכיו  בכל 
מיידים  פתרונות  ללקוחות  מספק  והוא  הקבוצה  חברות 

365 ימים בשנה. 

 כל הפתרונות במקום אחד
בינתל  מספקת את סל הפתרונות המגוון והמוביל 

בישראל, הכולל מוצרים מכל תחומי התקשורת: 
 .IP טכנולוגיית ,VOICE-OVER IP מרכזיות 

 תקשורת מחשבים WAN,LAN, אינטרנט ומולטימדיה. 
 פתרונות  נ.ס.ר “הבניין החכם“.

 רשתות תקשורת פרטיות . 
 מערכת מתח נמוך- מערכת בקרה, אזעקות. 

.)PBX( מכירת ותחזוקת מרכזיות 
 ציוד קצה ואביזרים נלווים. 

 .V.M.,CTI, CALL-CENTER IVR CALL BACK מערכות 

ת ש ר ה ל  כ ך  ר ו א ל ם  כ ת י א
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ת ו י ק ס ע ת  ו ר ט מ ו ם  י ד ע י ש  ו מ י מ
בינת מערכות תוכנה, מתמחה בייעוץ, תכנון, פיתוח, 

עיצוב ואינטגרציה של מערכות ארגוניות. 
בין תחומי ההתמחות של החברה: 

 Share Point 2007 ניהול ידע - פיתוח והטמעת 
ניהול מסמכים, WorkFlow ועוד

 פיתוח אתרי אינטרנט ומערכות ניהול תוכן
BI – Business Intelligence 

 פתרונות לתחום הביטוח והפנסיה
Outsourcing -ייעוץ , שירות ו 
 פרוייקטי פיתוח לפי דרישה. 

משלימים  מוצרים  של  סל  תוכנה  מערכות  בבינת 
כגון: Web Trends - הכלי האנליטי  המוביל בעולם 
 Nintex - WorkFlow ,לניתוח תנועת הגולשים באתר

בפלטפורמת MOSS , Midlewere IPTV ועוד.
בינת מערכות תוכנה ביצעה במהלך השנים האחרונות 
ובסביבות  באינטרנט  גדולים  פרויקטים  עשרות 
פיתוח, באפיון,  מומחיות  רכשנו  נוספות.  עבודה 

ידע  לניהול  פרויקטים  של  שוטף  וליווי  אינטגרציה 

תהליכים  וניהול  עסקית  בינה  מידע,  זרימת  דינמי, 

ארגוניים באופן אלקטרוני. 

המתאימים,  הכלים  תוכנה  מערכות  בינת  לחברת 

ובביצוע  בניהול  והניסיון  הטכנולוגית  היכולת 

מגוונות  יכולות  גם  כמו  היקף,  רחבי  פרוייקטים 

וגבוהות למתן שירותי אחריות ותחזוקה למערכות 

מידע ולמוצרים אותם אנו מספקים. היתרון היחסי 

שלנו  הניתוח  ביכולות  ביטוי  לידי  בא  שלנו  הגדול 

המבוססות על לימוד מעמיק של הסביבה העסקית 

והארגונית של לקוחותינו. 

יכולות אלו, הבאות לידי ביטוי בצוות עובדים מיומן 

ומקצועי, מאפשרים לנו וללקוחותינו להציב יעדים 

ולממשם בפועל באופן המקצועי  ומטרות עסקיות 

והאיכותי ביותר.
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SMART SOLUTIONS FOR THE MODERN BUSINESS
מאז  מספקת  בינת,  אינטרנט  לעסקים,  האינטרנט  ספקית 
כוללים.  אינטרנט  ושירותי  ייחודיים  פתרונות  מגוון   2001
אינטרנט בינת מתמקדת בשוק העסקי ומספקת ללקוחותיה 
ולצרכים הייחודיים  גמישים המותאמים לצרכיהם  פתרונות 

לענף בו הם פועלים.
השתייכות אינטרנט בינת לקבוצת רד-בינת, ושיתוף הפעולה 
ההדוק בין חברות הקבוצה, מעניקים לחברת אינטרנט בינת 
עוצמה פיננסית, ידע וניסיון מקצועי רב ויכולת לספק ללקוח 
מגוון פתרונות המכסים את מכלול הצרכים המיוחדים של 
הלקוח העסקי, כל זאת תחת מטריה אחת ונקודת ממשק 

אחת. 
חברת אינטרנט בינת מספקת ללקוחותיה מכלול שירותים 
שירות  ואמנת  כוללת  באחריות   24/7 מקצועית   ותמיכה 
בכל  מלאה  בשרידות  בנויות  השירות  מערכות   .)SLA(
שירות  ומספקות  שוטף  באופן  מנוטרות  המערכת,  מרכיבי 
אמין ורציף בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בטלקום ומנהלת 
עבורו את מערך התקשורת, הקווים והנתבים באופן מלא, 
תחת SLA  ויכולת הגדרת QOS לטיפול ביישומים מורכבים 

ורגישים כמו VOIP, ERP ועוד.
קישוריות לאינטרנט - קישוריות רחבת פס ומגובה לשדרת 
האינטרנט העולמית ולצומת האינטרנט הישראלי )IIX(, עם  
הקפדה של רוחב פס יחסי מובטח לכל לקוח. חברת אינטרנט 
בינת מאפשרת ללקוח לחבר את החברה לאינטרנט במגוון 
תשתיות תמסורת, ADSL, כבלים כמו גם חיבור מאובטח של 
עובדים/מנהלים של החברות למערכות המידע של החברה 
באמצעות ADSL או כבלים. בנוסף מספקת החברה יכולת 

חיבור זולה ומאובטחת מכל מקום גם בחו"ל.

שרות  VPN - קישור מרחוק באמצעות רשת וירטואלית 
ומאובטחת  גישה(  תשתיות  מגוון  פני  )על  פרטית 
ניכר  וחיסכון  מקום  מכל  לעבודה  גישה  המאפשרת 
עבור  ומנטרת  מנהלת  בינת  אינטרנט  חברת  בעלויות. 

הלקוח את שרות ה VPN באופן שוטף ומלא.
 Data אירוח שרתים ואתרים - אינטרנט בינת מפעילה
 Hosting שירותי  המספק  קרקעי  ותת  מתקדם   Center
Co-location &  של אתרים, שרתים ומערכות. שירותי 
האירוח מהווים פתרון מנוהל ומושלם לביצוע  מיקור חוץ 
של יישומי האינטרנט ה- IT וה- DRP של העסק. בחוות 
ומנוהלים  מרכזיים  שירותים  מגוון  לקבל  ניתן  השרתים 
התורמים לחסכון עלויות ללקוח:  מערכות ניהול עומסים, 
זיהוי ונטרול התקפות, טיפול ונטרול ספאם, הפצת וגיבוי 

דואר, גיבוי מרוחק של שרתים ובסיסי נתונים ועוד.
תקשורת המשכיות עסקית - אפשרות חיבור למספר 

.Radware של Linkproof  ספקים באמצעות
מכל  לאינטרנט  גישה   - מהעולם  לאינטרנט  גישה 
באינטרנט,  לגלוש  ללקוח  המאפשרת  בעולם,  מקום 

לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני.

אינטרנט בינת פועלת בהתאם לתקן ISO 9001 ומספקת 
ללקוחותיה שירות אמין ואיכותי. 
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