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בלעדי בריל אקו סיסטמס:
פתרון  EDGEמבית APC
שילוב של ענן עם פתרון  Edgeבסביבת המשתמש טומן בחובו
אתגרים.
ל Edge by APCיש פתרונות.
על קצה המזלג בנוגע להטמעת שיטות עבודה מומלצות בEdge
קצוות הארגון והסניפים צורכים כיום יותר רוחב פס ומשאבי מחשוב .בין אם מדובר ביישומי ,IoT
סנסורים ,קיוסקים או עמדות שירות עצמי – אלו כולם יישומים הפרוסים בקצוות הארגון .הם
מבצעים עיבוד נתונים בסביבת המשתמש ,והם כולם "רעבים" למשאבי מחשוב ,שהדאטה
סנטרים הארגוניים המסורתיים או מרכזי מחשוב הענן כבר אינם יכולים תמיד לספק .אלא שקצוות
מחשוב אלו –  – Edge Computingלא מקבלים תשומת לב זהה ברמת הגמישות והביטחון
שמרכזי המחשוב המרכזיים של הארגון מקבלים ,או לחילופין מרכזי מחשוב הענן שהארגון פועל
מהם ,עובדה שיכולה להביא להשבתה של היישומים ב .Edgeארגונים ועסקים נדרשים לחשוב
מחדש על רמת היתירות של התשתית הפיסית )חשמל ,קירור ,רשת( שמיושמת בקצוות ,ה
.Edge
 White Paper 256של  APCמבית שניידר אלקטריק ) (Schneider Electricמראה כיצד
שיטות עבודה מומלצות יכולות להיות מיושמות גם באתרי קצה קריטיים .מסמך זה מתאר ומבקר
את נוהלי התשתיות הפיסיות הנפוצים כיום ,ומציע שיטות עבודה מומלצות  כמו גמישות ,אבטחה
וניטור מרחוק  שיכולות להיות מיושמות באתרי קצה קריטיים על מנת להבטיח את המשכיות
העבודה והקישוריות ליישומים הקריטיים בארגון.
נשמח לעמוד לרשותם ולתת מידע נוסף לגבי האופן בו פתרון  Edge by APCמיושם בארגון על
מנת לקבל גמישות מירבית ובמחירים שפויים.

יצרן חדש הצטרף לשורותינו 
KINAN
אנו שמחים לבשר כי חברת KINAN
הצטרפה לסל הפתרונות שלנו לעולם ה
.KVM
אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות KVM
ברמת גימור גבוהה וחומרה איכותית וזמני
אספקה זריזים.
פתרונות החברה כבר זמינים במלאי שלנו
ובמחירי חדירה אגרסיביים .נסו אותנו.

פתרונות אופטיקה מבית RiT
לאחרונה התחלנו בהטמעת פתרונות ייחודיים
של חברת ריט טק במספר פרוייקטים מובילים
בישראל;
באתר הגיבוי של חברת  Payoneerבו
שולבו פתרונות האופטיקה החדשניים מסוג ה
 UHDהייחודיים יחד עם פתרונות הנחושת
של ריט טק.
במרכז הנתונים החדש של בנק ישראל
מתבצעת בימים אלו הטמעת פלטפורמת ה
 XpedITeלניהול חדרי המחשב של חברת
ריט טק מסוג  ,DNIOהדור הבא של מערכות
ה !DCIM

חדש  מדבקות דגל למגשרים
אופטיים
לנוחותכם ,התחדשנו והצטיידנו במדפסת
מדבקות ייעודית להדפסת מדבקות סימון
למגשרי נחושת וגם למגשרים אופטיים.
מעתה תוכלו להזמין יחד עם מגשרים אופטיים
גם מדבקות בסימון מיוחד לפי דרישת הלקוח.
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