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שלום רב,
חברת בזק תשמח להגיש מענה לפנייך בנושא בחירת חללי אירוח מסדי שרתים.
הפתרון המוצע ע"י בזק ,נועד לאפשר לך ליהנות ממירב היתרונות:
 .1פתרון ייחודי המבטיח מענה איכותי לצרכיך ,ובסטנדרטים הגבוהים ביותר.
 .2ספק שירותי אירוח בעל ניסיון תקשורתי ומקצועי רב .בזק מפעילה מערך של אלפי
שרתים במספר תצורות שירות ,ובין עובדי החברה אנשי מקצוע ותחזוקה בעלי היכולת
והניסיון הגדולים במדינה.
 .3ניסיון רב בביצוע פרויקטים ומתן שירותים .בשלבי התכנון ,הביצוע והתפעול השוטף.
המענה המוצע ,נבנה באופן שיאפשר לך להשיא את התועלות בטווח המידי ,וכן לשנים
רבות קדימה.
כשותף אסטרטגי ,בזק יכולה להבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של השירותים המקצועיים
הנדרשים לך .בזק מוגדרת כחלק מ"משק לשעת חירום" .כגוף מונחה ,בזק עומדת בכל
הקריטריונים המחמירים של רשויות המדינה לנושא המשכיות ושרידות השירות ,ועמידה
בקריטריונים מחמירים של אבטחת סייבר.
בזק מתחייבת לתמוך בצרכים העסקיים שלך לשנים רבות ,ובטוחה כי שיתוף הפעולה בין
הצדדים יישא פרי !

בכבוד רב,
בזק-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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כללי

בזק ,חברת התקשורת המובילה בישראל ,מספקת פתרונות תקשורת מבוססי תשתיות טכנולוגיות
מתקדמות ואמינות .תמהיל השירותים מתאפשר הודות לשימוש ברשתות הנדסיות מובילות,
התחדשות טכנולוגית מתמדת והון אנושי בעל ידע ,ותק וניסיון מצטברים .כל אלה ,מאפשרים
ללקוחותיה של בזק לי הנות מקידמה טכנולוגית ומעושר מוצרים ושירותים בסטנדרטים הגבוהים ביותר
של אמינות ,תפעול ושירות.
בזק עומדת בסטנדרטים המחמירים של ת"י  ISO 9001:2000בשיווק ,במכירות ובאספקת שירותים
ופתרונות תקשורת למגזר הלקוחות הפרטיים ,העסקיים וספקי התקשורת בישראל .בזק מפוקחת
בשוטף על ידי מכון התקנים הישראלי באמצעות מבדקים חיצוניים.
בזק ,נמצאת בהתחדשות טכנולוגית מתמדת ,וכיום אחת מחברות התקשורת המובילות בעולם ובעלת
רשת תקשורת מהדור המתקדם מסוגו בעולם-רשת ה .(Next Generation Network) NGN -הרשת,
מבוססת על פתרון  IPאותו הובילה בזק בשנים האחרונות כפרוטוקול סטנדרטי ונפוץ .לקוחות בזק
העסקיים נהנים משדרוג משמעותי של תשתיות התקשורת הקיימות במחירים אטרקטיביים ובקצבים
אולטרה מהירים .הרשת מאפשרת ליהנות מרוחבי פס של  10Gומהווה פלטפורמה לשירותים
וטכנולוגיות חדשניות ומתקדמות ,תוך מענה לכל צרכי הלקוחות בשירותים קיימים ,לרבות שירותי
הטלפוניה על רשת ה.PSTN -
בזק היא חברת התקשורת המובילה בישראל המשקיעה ברשת לטובת לקוחותיה ,ובכך בזק ממשיכה
להוביל את שוק התקשורת בישראל ולהגדיר סטנדרטים חדשים .
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יתרונות הצעת חברת בזק -
 בזק הינה חברת התקשורת המובילה בישראל ובעלת ניסיון רב באספקת שירותי תקשורת ,עבור
למעלה מ –  2מיליון לקוחות.
 איתנות פיננסית של חברה ותיקה ומובילה בשוק התקשורת הישראלי  -חברת בזק היא חברת
התקשורת הגדולה בישראל ,בעלת ניסיון נרחב בבניית חדרי תקשורת וחוות שרתים.
 מוקד בקרה ארצי המאויש  24/7/365ומנטר את כלל מערכות המתקן .
 מערך אנרגיה חדיש.
 התאמה מיטבית לכלל דרישותיך.
 קרבה לליבת התקשורת חברת בזק  -המבנה שמוקצה לך מכיל בתוכו את אחד מאתרי הליבה של
בזק מה שמבטיח לך את רמת השירות והתחזוקה הגבוהים ביותר ,הן מבחינה תקשורתית והן מבחינת
מערכות אלקטרומכניות.
 מערך תמיכה טכנית ( תקשורתית ואלקטרו-מכאנית ) המקצועי והגדול בישראל -בזק מעסיקה אגף
תחזוקה ובקרה ארצית (גוף ייחודי ) מה שמבטיח רמת שרידות גבוהה (לא תלויים בחברות חיצוניות
שיגיעו לאתר) .
 בזק מחזיקה מלאי של רכיבי מערכות אלקטרו מכניות למצב שבר כגון :שנאים ,צילרים וכו' .
 התכנון יהיה מודולרי ויבוצע בהתאם לדרישותיך להתרחבות.
 המתקן יתוכנן ללא כל  SPOFבמערך האנרגיה המתכונן.
 רמת המתקן הינה  Tier 3לפי דרישות  Uptime instituteבהתבסס על תצורה פשוטה לתפעול
ותחזוקה ( אלמנטים מסוימים במערך החשמל והמיזוג מבוצעים מעבר לדרישות .) Tier3
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