אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ניוזלטר | יולי 2020

שלום רב,
גם בימי קורונה אלו חברתנו עמלה ושוקדת רבות על מנת להמשיך ולהביא אליכם פתרונות
איכותיים ומתקדמים לתחום ה.DATA CENTERS-
אנו שמחים לבשר כי חתמנו לאחרונה חוזה הפצה עם ענק התקשורת האמריקאי .SIEMON
מהיום נשמח להציע לכם את הפתרונות המובילים והאיכותיים של החברה.
יחד עם זאת אנו מציעים היום גם את מגוון פסי השקעים האיכותיים של  GEISTלעולם ה
 RACK PDUמבית .VERTIV
נשמח לעמוד לרשותכם ולתת מידע נוסף לגבי האופן בו הפתרונות החדשים שאנו מציעים
יכולים להיות מיושמים בארגון שלכם ולהשיג גמישות מירבית ובמחירים שפויים.
גם ברמת כח אדם גייסנו לשורותינו את מלודי ז'ולי ,אשת מכירות חדשה ונמרצת ללקוחות
 SMBואת ליאור אלאלוף למשרת  .BACK OFFICEנאחל לשתיהן בהזדמנות זאת בהצלחה
רבה בתפקידן.
קריאה מהנה!
דוד לחנה  -מנכ"ל

הפתרונות המתקדמים והאיכותיים מבית SIEMON
לעולם ה  -DATA CENTERעכשיו בישראל!!!
חברת  Siemonשנוסדה בשנת 1903
בקונטיקט שבאר"הב ,מתמחה בתכנון וייצור
של פתרונות ושירותי תשתית  ITאיכותיים
בעלי ביצועים גבוהים עבור ,Data Centers
ועבור רשתות  LANחכמות לבניינים.
החברה משקיעה רבות במחקר ופיתוח
ומחזיקה בלמעלה מ  400-פטנטים בתעשיית
ה  .ITהחברה מובילה גם בתחום של פיתוח
תקנים לתעשייה זו.
פתרונות החברה נמכרים בכ 100--מדינות

בעולם ומציעים את המגוון המקיף ביותר של
מערכות כבילה  -נחושת וסיבים אופטיים,
פתרונות לניהול תשתית ,ארונות ,מתלים,
ניהול כבילה ,כמו גם מערכות חשמל וקירור ל-
.Data Centers
קראו עוד אודות SIEMON

 - GEISTפתרונות מבית  VERTIVבתחום פסי השקעים PDU
חברת  VERTIVאותה אנו מפיצים מזה מספר שנים )לשעבר  ,(Emersonרכשה לפני כשנה
את חברת  GEISTהאמריקאית המתמחה ומתמקצעת בפיתוח וייצור מגוון רחב של פתרונות
בתחום פסי השקעים לארונות שרתים  – rPDU-ובתחום זה בלבד!
החברה מציעה מגוון מאד רחב של פסי שקעים הכוללים מספר פטנטים ופתרונות ייחודיים.
פסי השקעים מגיעים במספר תצורות:
Outlet Managed, Metered , Monitored, Switched ,Basic
פסי השקעים של  GEISTמצויידים בממשק רשת המאפשר שליטה מרחוק ,ניהול והתראות
אוטומטיות ומתן התראות על תנאי סביבה מופרים.
יחידות אלה מציעות תובנות חשובות ביחס לאופן בו ניתן לייעל את צריכת האנרגיה של ה-
 Data Centersתוך כדי מניעה של השבתות.
 5שנות אחריות ב default-לכל מוצר
המוצרים מיוצרים בארה"ב או אנגליה
"נעילת" הכבל שמתחבר לפס השקעים – הנעילה היא מובנית בפס השקעים ,כלומר -ניתן
לבוא על כל כבל פשוט והנעילה תתבצע באמצעות פטנט בשקעים שבפס
הגנה מפני נפילה/עומס
עבודה אמינה גם בסביבת טמפרטורות גבוהות – עד  60מעלות צלזיוס
מגוון מאד רחב של פסי שקעים )מכל סוג יש מספר רב של פסים עם התפלגות שונה של
שקעים ) C13ו(C19-
זמני אספקה מהירים )לרב  2-4שבועות בלבד( .ייצור מהיר באנגליה תוך כשבועיים
במידה ואין במלאי
ניתן לקבל ללא תוספת עלות -את פסי השקעים במגוון צבעים
ניתן לאפיין  PDUלפי דרישה )ייצור מיוחד(
לקריאה נוספת

ניתן להגדיר גם  PDUלפי צורך בקונפיגורטור הבא )במדינה יש לבחור (ANY

יצרן חדש הצטרף לשורותינו
מזה כמה חודשים KINAN -
אנו שמחים לבשר כי חברת  KINANהצטרפה
לסל הפתרונות שלנו לעולם ה.KVM-
אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות KVM
ברמת גימור גבוהה ,תקנים בינלאומיים
,חומרה איכותית וזמני אספקה מהירים ביותר.
פתרונות החברה כבר הותקנו בהצלחה
במספר אתרים של לקוחותינו בישראל וזמינים
במלאי שלנו ובמחירי חדירה אגרסיביים.
צרו עימנו קשר ונשמח לאפיין לכם פתרון
בקרו באתר היצרן
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