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 שלך בעולם המחשבים גבה –הכל למחשב ולרשת 

בכדי לתת פתרון כולל,  3004. החברה הוקמה בשנת כל למחשב ולרשת הינה חברת מחשביםה

בליווי לקוחות מקצועי, איכותי, מהיר ולטווח ארוך. המומחים של הכל למחשב ולרשת מתמחים 

 פרטיים ועסקיים )קטנים, בינוניים וגדולים( ובמתן שירותי מחשוב מתקדמים.

 מטרותינו:

להוות עבורך מקור ידע מקצועי וגורם ביצועי שניתן לסמוך עליו, בכדי לאפשר לך לפנות זמן,  -

 ולצמצם הוצאות כך שהרווח כולו שלך.הגדיל הכנסות ל ,להתעסק במה שאתה טוב בו

 היעיל, הטוב והמהיר ביותר של מערכת המחשוב והמידע שלך.הניהול  -

 תפיסת השירות שלנו:

 לכל בעיה יש פתרון. אנו פועלים תחת המוטו:  -

 .ואמין מקצועישירות בים להעניק יאנו מחוי -

 אנו מאמינים בליווי אישי, לאורך זמן כחלק ממערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח. -

 .מחזית הטכנולוגיה בהתאמה לצורכי הלקוח ולתקציבואנו מספקים פתרונות מחשוב  -
 

 סל השירותים:

 פ מאפייני הפעילות הנוכחיים והעתידיים."חשובי עיהמ ךרואפיון מקצועי באתר הלקוח של הצ -

 התאמת פתרונות תוכנה וחומרה למתן מענה מיטבי התואם לתקציב הלקוח. -

 .יימתומתן פתרון תקשורת מלא בכל טכנולוגיה ק תשתיותפריסת  -

 מגוונות.באמצעות חבילות שירות  (מרחוק)כולל תמיכה טלפוניים תמיכה שירותי   -

 עלויות(.בחיסכון לשירותי מחשוב ענן )שימוש מרחוק בתשתיות ובמשאבים שלנו  -

 . בזמן הקצר ביותרשירותי התאוששות מאסון  –, שחזור ואבטחת מידע גיבוישירותי  -

 בשבוע! ימים 0שעות ביממה,  31שירות כוננות  -

 ת.וחוות דעת משפטיבדיקות אבטחת מידע, סקרי מחשוב וחקירות מחשב,  -
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 "הכל למחשב ולרשת":קצת על 

  נו.הצוות של = נוהמפתח להצלחת

את המומחיות  ינובאמצעותם בנ נו,ת שליוכולל את טובי המומחים בכל אחד מתחומי הפעילוהצוות שלנו 

קצועיות הגבוהה שלהם, בידע הרב, במחויבות בקפידה וידועים במ ונבחר אנשי הצוות. נווהמוניטין של

 הגבוהה, ברמת השירות הגבוהה וביחס האישי ללקוחות. 

 פעילות  "הכל למחשב ולרשת" מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

הצבת טכנאים, מנהלי רשת, מנהלי מערכות מידע, תוכניתנים  –( OUTSOURCINGשירותי מיקור חוץ ) -8

 ואנשי תקשורת, מקצוענים, אמינים ובעלי תודעת שירות גבוהה. 

תקשורת, וירטואליזציה, פתרונות אבטחת מידע, במתן  התמקדות -שירותי אבטחת מידע ותקשורת  -3

, תמיכה ות, תיעוד, הדרכותקנשיפור ביצועים, איתור פרצות ברשת הלקוח, וביצוע סקרי סיכונים, הת

 לרשתות משרדיות  קטנות כגדולות כולל שירותי תמיכה טלפונית ותמיכה מרחוק. ותחזוקה שוטפת

שירותי ייעוץ ומכירה, מחשבים שולחניים וניידים, ציוד היקפי  –שירותים משלימים בתחום המחשוב  -4

ותי שחזור מידע, שירותי פריסת וציוד נלווה, שירותי מעבדה )כולל תיקון מחשבים ניידים(, שיר

 תשתיות ושירות חידוש ובניית אתרים )כולל פייסבוק וקידום אתרים(.

 074507-0077לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא תשלום פנו אלינו ל: 

 

, גיבויאחסון וה, האבטחת המידעמיטב היצרנים הבינלאומיים בתחום מייצגת את  "הכל למחשב ולרשת" 

, ודואגת להעמיד לרשות לקוחותיה את המוצרים ויצרניות מוצרי המחשוב המותגים הוירטואליזציה

 , ביניהם:המתקדמים ביותר בתחום

Microsoft | VMware |Symantec | HP | IBM | DELL | Cisco | CheckPoint | Kaspersky | Acronis | 

Storage | Toshiba |Eset | LG | Nexan | Adobe | APC | QNAP | Trendmicro | Lenovo 

 

 בין לקוחותינו:

    מרפאות ומשרדי רופאים ,רו"ח, אדריכלים, סוכני ביטוח,  משרדי עורכי דיןמושבים וקיבוצים, חברות ומפעלים,  ישוביםי
        ועוד רבים....

      

 אנחנו כאן כדי שלך יהיה יותר קל
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