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SMBITteam 

אנחנו ב SMBIT אוהבים טכנולוגיות חדשות, אנחנו מאמינים כי טכנולוגיה 
חדשה מובילה לאיכות חיים טובה יותר. 

SMBIT עוסקת בתחומי האינטגרציה, פיתוח תוכנה, שווק מוצרים ופתרונות 
מובילים בתקשוב של סביבות עסקיות, ערים חכמות ובתי ספר.

אנו משרתים לקוחות עסקיים, לקוחות מוניציפליים ולקוחות מגזר החינוך, 
מזה 7 שנים.

כחברה המספקת פתרונות הפועלים בליבת הפעילות שלכם, אנו מספקים 
מערכות שליטה ובקרה מתקדמות לניהול איכותי של מערכות התקשוב 

  ISO-9001 תקן איכות  SMBITוהעיר החכמה. ל
צוות SMBIT כולל מערך מהנדסים וטכנאים מיומן המספק שרות מקצועי 

ואיכותי במגוון רחב מאוד של סביבות, תחומים וטכנולוגיות.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ולכל משימה. 
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תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים GPON, תכנון רשתות תקשורת,  מערכות 
ניתוב, מערכות מתגים, אחסון, גיבוי, ארכיב ואבטחת מידע.

טלפוניה, מצלמות, נקודות גלישה WIFI, בקרת מבנה, שליטה ובקרה 
פתרונות VMS, אנליטיקה לווידאו, וזיהוי פנים.

סביבה וירטואלית HCI, אתרי יצור, DR, מערכות איחוד קווי אינטרנט מערכות 
WIFI - Outdoor Indoor ,תקשורת בגלים מילימטריים

פתרונות קוד פתוח, סביבת מיקרוסופט ואופיס 365, פתרונות לעיר חכמה, 
ניטור וחיישנים, תקשורת מטרו אלחוטית.

מערכות תקשורת פדגוגיות: איחוד קווים, סינון תוכן, WIFI עוד ...

תחומי פעילות עיקריים
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 תכנון פתרונות תקשורת 
 ארכיטקטורת רשת

 ניהול שרתים 
 הקמת מערכי תקשוב 
 בקרות מבנה ותעשיה

 CMDBמערכות 
 שליטה ובקרה 

 קוד פתוח
 WIFIרשתות 

 גלים מילימטריים
 מערכות אנליטיקה

 ניטור וניהול
 רשתות תקשורת

תכנון פתרונות תקשורת 
ארכיטקטורת רשת

ניהול שרתים 
הקמת מערכי תקשוב 
בקרות מבנה ותעשיה

CMDB מערכות
שליטה ובקרה 

קוד פתוח
WIFI רשתות

גלים מילימטריים
מערכות אנליטיקה

ניטור וניהול
רשתות תקשורת

שירותים מקצועיים
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 תכנון פתרונות תקשורת 
 ארכיטקטורת רשת

 ניהול שרתים 
 הקמת מערכי תקשוב 
 בקרות מבנה ותעשיה

 CMDBמערכות 
 שליטה ובקרה 

 קוד פתוח
 WIFIרשתות 

 גלים מילימטריים
 מערכות אנליטיקה

 ניטור וניהול
 רשתות תקשורת

שיווק פתרונות מובילים

פתרון חדשני לניהול רשת תקשורת 
המשלב חומרת ניתוב עוצמתית, ניהול 

וניטור בענן

פתרונות תקשורת מתקדמים 
ומשתלמים: מתגים, נקודות גישה 

WIFI, מערכות שליטה ובקרה לרשת 
GPON התקשורת פתרונות

לינק אלחוטי בגלים מילימטריים חיבור 
אלחוטי בקצב של עד 20 גיגה ביט  

לקישוריות מצלמות, עיר חכמה 

פתרונות PC מוקשחים עם 5 שנות 
אחריות, למגוון יישומי עיר חכמה. 

מערכת ניהול של מערכות עיר חכמה.

רשת תקשורת אופטית פסיבית 
מהירות, חסכון, אמינות, אבטחה.

Optical Network Unit
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לקוחות ומגזרי פעילות: 
עסקים, רשויות, תעשיה, פנאי, חינוך, אקדמיה
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פרויקט המטרו החינוכי הראשון בישראל

פרויקט המטרו הפדגוגי הגדול בישראל: SMBIT הקימה בראשון לציון מערכת 
תקשורת עירונית, המחברת את כל 80 בתי הספר בעיר, למרכז תקשורת אחד 

המספק חיבור אינטרנט פדגוגי, סינון תוכן מתקדם, רשת WIFI מנוהלת ובטוחה, 
שעוני נוכחות, קישור למנב“ס. טלפונית IP ועוד...   

⋅ אלפי נקודות גלישה אלחוטיות 
⋅ מאות מתגי תקשורת מנוהלים

⋅ ליבת ניתוב המספקת רוחב פס
  של 6 גיגה סימטרי

⋅ מערכת ניהול מרכזית
EKRON מבוססת  

⋅ מגוון שרותי IP המסופקים
  לבתי הספר על גבי הרשת    

  העירונית
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פרויקטים  
 נבחרים 

העיר החכמה האלחוטית הראשונה בישראל 

חברת SMBIT הקימה את מערך התקשורת העירוני  האלחוטי בגלים 
מילימטריים  הראשון בישראל.  חיבור מערכות עיר חכמה ברשת פרטית של 

העירייה ללא חפירה והרס תשתיות, מערכות אנליטיקה למצלמות אבטחה 
ושו“ב, WIFI ציבורי, חיבור בתי ספר ויחידות סמך עירוניות, תחנת רדיו ועוד.  
זמן הקמה מהיר ביותר, החזר השקעה של 12 חודשים וחסכון ניכר בהוצאות 

התקשורת העירוניות
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פרויקטים  

 נבחרים 

התקנת רשת אלחוטית UBIQUITI בעיריית ראשון לציון
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פלטפורמת אקרון

אקרון  נתב  בארגון.  והשרות  התקשורת  מערך  לכלל  פתרון  המספק  קרון  א
הוא מוצר תוכנה המיישם יכולות SDN  ועל כן יכול לשרת ארגונים בכל סדר 
ודל. אקרון הוא תפיסה חדשה של שרות תקשורת לארגון ביחד עם מערך  ג
של  הדוק  בשילוב  מתבטאת  אקרון  חדשנות  בענן.  ושו"ב  אוטומטי  יטור  נ
ישומי ניתוב ואבטחת מידע המשולבים במערך ניטור ושרות בתקן ITIL שהוא 
מתודת ניהול התקשוב בתקן ISO 2000 אקרון מותקן בסביבה וירטואלית על 
שרשור  יכולת  זמנית.  בו  סשנים  במיליוני  ותומך  הלקוח  בחצר  פיזית  כונה  מ
השרות מאפשרת להתקין כל פתרון חומת אש של היצרנים המובילים, כחלק 
וכן כל שרות הנדרש כגון: מאזן קווים, סינון תוכן  ממערך התקשורת בארגון 
רשת  בקרת  טלפוניה,  שרותי  מתקדמת,  אינטרנט  אבטחת  מטמון,  דגוגי,  פ
אלחוטית, גישה מאובטחת מרחוק ועוד. כלל השירותים מנוטרים 24\7 כחלק 
 מהמוצר. ללקוח ממשק צפייה אינטרנטי המכרז את תמונת התקשוב בארגון
אקרון מותקן במאות אתרים בישראל וזוכה להצלחה עצומה הודות ליכולותיו 

ומחירו האטרקטיבי.

9



www.smbit.co.il | info@smbit.co.il | 077-6001070

better life by IT

EKRON 

EKRON 

EKRON 

EKRON  

מה כ“כ מיוחד ב           

 מנטר את כל משאבי הרשת בממשק אחד

 בעל פלטפורמה פתוחה לכל סוגי הציוד

הוא חומרת ניתוב עוצמתית עם שו“ב בענן
 

 מחובר אוטומטית למערכת קריאות שרות 

אקרון כולל נתב עוצמתי ומאזן קווים חדשני 
לחיבור כל סוגי הקווים ללא הגבלת רוחב פס. 
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EKRON הוא פלטפורמת SDN המארחת רכיבי רשת תקשורת 
ושרותי רשת בממשק אחד בענן.

תכונות עיקריות: 
⋅ שרותי ניתוב וניהול רשת

⋅ מאזן קווים חדשני ומתקדם 
MOM ממשק ניהול בענן ⋅

⋅ חיבור לפורטל ניהול קריאות שרות
⋅ שרותי חומת אש וגלישה בטוחה

WIFI IPPBX :חיבור מאובטח למערכות ענן ⋅
⋅ ועוד...
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ממשק חדשני לאקרון:
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?EKRON למה כדאי להתקין

⋅ אין יותר בעיות עומס, אקרון מנהל 8 מיליון סשנים
⋅ ניהול כולל ופשוט של משאבי רשת התקשוב

⋅ יכולת ניהול מרכזית של מספר אתרים
⋅ חומרה אחת חסכונית במקום ובאנרגיה

5 

יתרונות: 
⋅ פלטפורמה פתוחה
⋅ ממשק ניהול בענן 

⋅ מתאים לכל גודל ארגון
⋅ יחס מחיר עלות הטוב ביותר

VM חומרה ייעודית או התקנה בשרת סטנדרטי על ⋅
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EKRON SRX

The EKRON platform is the connection between the physical world 
and the virtual one. On top of Juniper's NFX hardware, VNF can be 
installed in different types. SMBIT provides a complete hardware 
solution for connecting and managing the entire communications 
environment in your organization. The solution includes a 
cloud control and management system. Stock management and 
configuration as well as a built-in call management system, 
including SLA and advanced troubleshooting tools. 
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  Enterprise WIFI system   

 WAVE1הדור הבא   ACטכנולוגית 
 הנדסת רדיו מתקדמת 

 בקר ענן חדשני לניהול נקודות הגלישה
 כלי ניהול גם באפליקציה בנייד

 מוצר אמריקאי מוביל
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 יוביקוויטימשתלם לגלוש 
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 יוביקוויטימשתלם לגלוש 

בקר ניהול ה WIFI המתקדם מסוגו
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 יוביקוויטימשתלם לגלוש 

 ואפליקציה לטלפון חכםניהול בענן 

בקר הענן מאפשר ניהול מקצועי ומרכזי של אלפי נקודות גלישה, תמיכה 
בריבוי אתרים. תמיכה ביתירות, צפייה בכל נתוני הרשת האלחוטית באופן 

אפליקציית קל ופשוט, בכל זמן ומכל מקום. דוחות  גלישה, פורטל נחיתה.  
  מתקדמת לניהול ושליטה מכל מקום. מובייל

ניהול בענן ואפליקציה לטלפון חכם
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תכונות מתקדמות - מחיר מנצח מחיר מנצח -מתקדמות  תכונות
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WIFI מתגים לרשת ה
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 יוביקוויטיבטוח לגלוש 

Next Generation of Wireless Network Security  

 שעות  44אבטחה שלוש עבור גלישה, אחת עבור  - 44Xמערך אנטנות  
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10-Gigabit network  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

22



077-6001070 | info@smbit.co.il | www.smbit.co.il

 

נקודת גישה לאיצטדיונים ואולמות גדולים
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

תכונות הבקר לניהול נקודות גלישה ומתגים

⋅ שינוי תדרי השידור באופן אוטומטי.
ֶתת( לזיהוי הפרעות ומעקפן. ⋅ ניטור הספקטרום )ִמְקֶשׁ

⋅ קביעת ערכי RSSI, לנדידה מהירה.
⋅ חסכון בסוללת אמצעי הקצה, וערכי קרינת RF נמוכים.

⋅ הפעלת נקודות גלישה לפי מערכת השעות.
.SSID הגבלת רוחב הפס לפי ⋅

⋅ ניהול ושליטה מרחוק וניהול נקודות הגלישה.
 SYSLOG, SNMP, Transmit Power Control תמיכה ב ⋅

⋅ זיהוי על בסיס מערכת הפעלה או סוג אמצעי קצה.
⋅ ניהול של מאות אתרים נפרדים מאותו הבקר.

⋅ הרשאת לניהול או לצפייה בלבד. 
⋅ תמיכה באלפי נקודות גלישה.

⋅ ניהול עדכוני תוכנה מרכזי. 
⋅ ניהול סיסמאות הגישה לרשת.
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גלישה מהירה ובטוחה, בקר ועדכוני גרסאות חינם, התקנה 
 ותחזוקה קלים, ממשק הניהול הטוב ביותר בנייח ובנייד.

25
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זיהוי פנים ויכולות אנליטיקה 

מגוון מצלמות IP לכל מטרה

SMBIT מתמחה בהתקנת מצלמות IP למטרות בקרה, כולל מערכות 
אנליטיקה וזיהוי פנים. מגוון מצלמות פנים, חוץ, ראיית לילה ועוד. התקנה 
מעל קו קופות, במעברים, מצלמות נסתרות וגלויות. מערכות הקלטה בענן 

וצפייה מכל מקום.
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גלים מילימטריים

חיבור אלחוטי בקצב של עד 10 גיגה ביט סימטרי לשנייה.
טכנולוגיית גלים מילימטריים לקישוריות  עיר חכמה ופתרונות הק“מ

האחרון של סיבים אופטיים.
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  WIFI ,לינק גלים מילימטריים מיועד לחיבור אתרי מצלמות, חיבור סניפים
עירוני,  יישומי עיר חכמה ומערך תקשורת בשגרה ובחרום, השלמה של 

סיבים אופטיים, פריסה מהירה של פתרון אמין, יציב ומשתלם.
אבטחת מידע מובנת, התקנה מהירה, בעל חתימת קרינה מזערית וצריכת 

אנרגיה נמוכה מאוד.  פתרון מושלם כתשתית תקשורת עיר חכמה ובטוחה.
החזר השקעה תוך שנה.
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 לינק רגיל
    4.2GHz  

משדר לכל 
 כיוון

לינק גלים 
מילימטרים 

 ממוקדים

גלים מילימטריים ממוקדים
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פריסת גלים מילימטריים במרחב העירוני

שלושה סוגי לינקים בהתאם למרחק ורוחב הפס

33
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  SMBIT  mmWave   SIKLU 
גלים מילימטריים - החזר השקעה מהיר
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 ֶשרות סינון תוכן, לגלישה בטוחה ואחראית.

סינון תוכן מיוחד לבתי ספר, המאפשר 
עבודה פדגוגית מבוקרת וביצוע מטלות, 

 תוך כדי בקרה על תכני הגלישה.  

פתרון סינון אינטרנט אחראי, המאפשר 
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רשת אלחוטית מאוזנת ובטוחה
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בדיקות קרינה מבוצעות  על ידי 
מודד מוסמך מטעם המשרד 

 להגנת הסביבה 

  WIFI בדיקות קרינה של גלים מילימטריים וגם

חברת SMBIT  בעלת היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת.
אנו מספקים תעודת עמידה בחוק הקרינה הבלתי מייננת עבור

.WIFI גלים מילימטריים ומערכות
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better life by IT פורטל השרות
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 בתקשורת, עדיף להיות פסיבי 
  GPON אופטי פסיבי, חסכון מידי בהקמה ואחזקה של 

 מערכות תקשורת העיר חכמה, בתי ספר, ומבנים 

 אקטיבי זה טוב
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Giga Passive Optical Network 

GPON רשת אופטית פסיבית
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GPON רשת אופטית פסיבית

רשת תקשורת אופטית פסיבית  בקצב של 2 גיגה ביט לשנייה להעברת 
נתונים, טלפוניה, מצלמות אבטחה. חסכון מהיום הראשון.
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רשת אופטית פסיבית חסכונית
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 הדור הבא של רשתות התקשורת -רשת תקשורת אופטית פסיבית 

 מערכת ניהול אחודה לכל רשת התקשורת

 Passive Optical LAN 

 
 

 הדור הבא של רשתות התקשורת -רשת תקשורת אופטית פסיבית 

 מערכת ניהול אחודה לכל רשת התקשורת

 Passive Optical LAN 

רשת תקשורת אופטית פסיבית - הדור הבא של רשתות התקשורת

יתרונות הרשת האופטית הפסיבית:
תשתית מבוססת סיב אופטי בלבד, ללא מגבלות מרחק, ניתן לפרוס נקודות 

עד מרחק של 20 ק"מ.
ארון תקשורת מרכזי אחד בלבד עבור מאות ואלפי נקודות גישה.

מתג מרכזי אחד השולט במאות נקודות גישה או מתגים פסיביים המותקנים 
במשרד בכיתה או עמוד תקשורת חיצוני.

תוכנת ניהול אחודה לניהול רשת התקשורת האופטית, נקודות הקצה, 
.WIFI מתגים וכן רשת ה

התשתית האופטית היא השקעה לעשרות שנים עם יכולת גידול בקיבולת 
הסיב, לעשרות מגה ביט סימטרי.

.POE :רכיבי הקצה שקטים, ללא מאוררים כלל, כל הפורטים הם
חיבור הסיבים באתר הוא פסיבי בלבד

)ע"י רכיב אופטי פסיבי שאינו מחובר למקור מתח(
אין צורך בארונות תקשורת לאורך הרשת ואין צורך במתגי תקשורת,

פרט למתג המרכזי.
ניתן להוסיף בכל מקום נקודות תקשורת נוספות, ע"י הוספת

מפצל אופטי פסיבי. חסכון ניכר בהקמה ואחזקה של חשמל, קירור,
תמיכה טכנית, תחזוקה.
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POL-PON-GPON :הסבר קצר על טכנולוגיית ה
סיבים  כבלי  מבוססת  תקשורת  רשת  היא   GPON Gigabyte Passive Optical Network רשת 
אופטיים להעברת מידע. ניתן לפצל את הסיב האופטי עד ל 64 סיבים וכך להגיע אל משתמש הקצה 
ללא צורך במתגי תקשורת. רשת ה GPON יעילה וחסכונית בחשמל, עד כדי 95 אחוז ביחס לפתרון 

רשת נחושת סטנדרטית ולכן נחשבת פתרון ירוק.
בשם  קצה  יחידות   ,Optical Line Terminals בשם  אחת  מרכזית  מיחידה  מורכבת   GPON רשת 
Optical Network Unit ומפצלים אופטיים לאורך תוואי הכבילה. המפצל האופטי מחלק את קרן 
האור למספר סיבים באופן שווה ) חלוקה אופטית פיזיקלית ( תקן ה GPON מעביר תעבורת אתרנט 
בשני אורכי גל שונים בו זמנית: אחד עבור זרם הנתונים היורד 1490 ננומטר ואחד עבור זרם הנתונים 
העולה 1550 ננומטר. רוחב הסרט עבור כל נקודת קצה של משתמש הוא: 2.4 גיגה ביט לשנייה בזרם 

היורד ו 1.2 מגה ביט לשנייה בזרם העולה. ישנם תקנים נוספים בעלי קיבלת גבוה יותר.
TDMA הזרם היורד משודר לכולם בו זמנית והזרם העולה משתמש בחלונות זמן לפי שיטת

השכבה הראשונה ברשת ה GPON היא ה OLT, זה המוח של המערכת והוא מספק שירותים של 
מתג שכבה Layer 3 זרם הנתונים היורד משודר בשיטת TDM Time Division Multiplexing  זרם 

 Time Division Multiple Access TDMA   :הנתונים העולה משודר בשיטת
מתג ה OLT מנהל את הניתוב בין הרשתות הווירטואליות VLAN , מנהל את התקשורת בתוך

ה VLAN, את איכות השירות COS וכן את נושא האבטחה.
המפצל האופטי הפסיבי המאפשר פיצול האות האופטי,  משמש כמתג שכבה Layer 2 למרות שהוא 

יכול לשרת בפועל הרבה יותר לקוחות ממתג רגיל.
הרכיב השלישי ברשת ה GPON הוא יחידת ה ONT  שהיא יחידת הקצה אליה ניתן להתחבר ישירות 
או לחבר ציוד קצה בעל ממשק אתרנט. מגוון יחידות ה ONT רחב והוא כולל בין היתר יחידות פנים 

POE חוץ וגם מתח
אחד ההבדלים המשמעותיים בין רשת מתגים רגילה ורשת GPON הוא נושא אבטחת המידע: בעוד 
שברשת רגילה ניתן בקלות לאסוף מידע  כגון: ARP, CDP, HSRP וגם STP, ברשת GPON לא עובד 

מידע זה וכלל הרשת הרבה יותר שקטה. 
האזנה לתקשורת בין ה OLT וה ONT ברשת GPON לא ישים בשיטות האזנה סטנדרטיות. כל יחידת 
ONT רשומה בבקר הOLT  כך שלא ניתן להתחזות עם יחידת ONT מזויפת ברשת. תעבורת הנתונים 

 AES128 מוצפנת ברמת התקן ע"י הצפנת
טכנולוגיית ה GPON מספקת פתרון תקשורת מתקדם, חסכוני בהקמה ואחזקה, החוסך מקום, שקט 

לחלוטין ובר הרחבה ללא צורך בתכנון מחודש של הרשת.
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פיצולים  04עד  מפצל אופטי פסיבי
 למפצל
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ISP-SMBIT  קווי תקשורת ורשתות תמסורות

אספקת כל סוגי החיבורים לאינטרנט על גבי תשתיות: הוט, בזק, סלקום או 
פרטנר, במחירים הטובים ביותר, חיבור קישוריות אינטרנט מאובטח ומסונן.

כולל נתבי אבטחה חיבורי VPN ועוד.
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הכוללת  וירטואלית  תקשוב  תשתית   Hyper-converged Infrastructure
וירטואלית.  וירטואלית ותשתית רשת  וירטואלי, תשתית אחסון  רכיבי מחשוב 
הפתרון מבוסס מעבדי X86 הכוללים את יכולות החישוב והאחסון של שרתים 
סטנדרטיים, יחד עם מערך תוכנות עם יכולות אינטליגנציה מלאכותית ולמידה 
של  הישנים  הפתרונות  את  המחליף  פתרון  המייצרת  מתקדמת  אוטומטית 
HCI ניתן  שרתים, מערכי זכרון ותשתית אחסון נפרדים. בעזרת טכנולוגית ה 

ליצר פתרון גמיש, יציב, מאובטח ושריד. 

better life by IT
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 .AHV נקראת  והיא  נוטניקס  שפתחה  הריטואליזציה  שכבת  היא   Acropolis
אקרופוליס מנהלת את חלוקת המידע ברכיבי הזיכרון והווירטואליזציה וכן את 

היכולת להעביר אפליקציות בין מכונות ובעתיד גם בין עננים.
 

Prism היא מערכת ניהול מבוזרת העושה שימוש ביכולות אנליטיקה ויוריסטיקה 
ורכיבי  בין השרתים, רשת האחסון  ויעיל של עומסי עבודה  ניהול קל  לטובת 
הזיכרון השונים. העברת שרתי אפליקציה מסביבה ישנה אחרת מתבצע בקלות 

ובמהירות. 
אבני  )צומת(, שהם  חומרה  ספור שרתי  אין  לחבר  ניתן    NUTANIX לאשכול 
הבניין של האשכול, לפתרון אין נקודת כשל אחת או בעיית צוואר בקבוק. כל 
יחידת מידע של הלקוח משוכפלת לשלושה מופעים בו זמנית, שכפול מידע 
זה מאפשר להתגבר על 2 תקלות חומרה בו זמניות, לדוגמא כשל של דיסק 
וכשל שרת באשכול המתרחשים בו זמנית, בשרתים נפרדים. גם כשל במערכת 
באשכול,  בכל שרת  המידע.  זמינות  על  אינו משפיע  בזמן שדרוג,  או  הניהול 

קיים העתק של ניהול המידע.
53

077-6001070 | info@smbit.co.il | www.smbit.co.il



better life by IT

54

www.smbit.co.il | info@smbit.co.il | 077-6001070

8פתרון קל ומהיר להכפלת סיב עד פי   

יותר  8מרבב פסיבי, עד פי 
 תעבורה על סיב יחיד

 סיב קיים

‘מתג צד א ‘מתג צד ב   

 

 CWDMי מרבב אופטי “סיבים על גבי סיב אחד. ע 8יחידה פסיבית המאפשרת שילוב עד 
 01-21ניתן לשלב מידע משמונה מקורות שונים, לחברם יחד על סיב בודד ולמרחק של 

י הפרדת אורך גל )צבע שונה( “מ. פתרון מצוין כאשר רוצים הפרדה בין סוגי תעבורה ע“ק
 י ציוד פסיבי שאינו צורך חשמל.“או כאשר אין מספיק סיבים. התקנה קלה ומהירה ע

פתרון קל ומהיר להכפלת סיב עד פי 8

יחידה פסיבית המאפשרת שילוב עד 8 סיבים על גבי סיב אחד. ע“י מרבב 
אופטי CWDM ניתן לשלב מידע משמונה מקורות שונים, לחברם יחד על 
סיב בודד ולמרחק של 10-40 ק“מ. פתרון מצוין כאשר רוצים הפרדה בין 

סוגי תעבורה ע“י הפרדת אורך גל )צבע שונה( או כאשר אין מספיק סיבים. 
התקנה קלה ומהירה ע“י ציוד פסיבי שאינו צורך חשמל.
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 יואב לודמר
 SMBITל “מנכ

אס.אם.בי.אי.טי בע"מ  היא חברת שילוב מערכות תקשוב הנושאת  
מתכבדת להציג את     ISO  1001:   5012בגאווה את תקן איכות:  

 עיקרי אמנת השירות ללקוחותיה ומתחייבת בזאת:

 לפעול לפי ערכי החברה: אחריות, מקצועיות, זמינות וכבוד הדדי.
 להעניק את השירות הטוב ביותר,  במהירות ותוך כדי שיפור מתמיד.

 לעשות כל מאמץ להבין את צרכי הלקוח ולהציע מענה מתאים.  
 למסור ללקוחותינו מידע אמין, מקצועי ומדויק.

 להגן על האינטרסים של לקוחותינו.
 להיות ראויים לאמון לקוחותינו ולהוות דוגמה ליושר אישי.

 לנהוג כלפי לקוחותינו ביחס של כבוד והערכה.





מצלמות

תקשורת

בקרת מבנה

רשת אלחוטית

IOT עיר חכמה

חיבור אינטרנט

טלפוניה

כל מה
בעיר

 ניהול עיר חכמהשקורה
מערכת של מערכות

 תשתית סיבים אופטיים
GPON הדור הבא


