בזמנים אלו ,בהם העובדים בארגונים רבים עברו לעבוד מהבית ,ישנה
חשיבות רבה לנוחות ומהירות העבודה מול קבצי הארגון ,תוך שמירה
קפדנית על אבטחת המידע והנתונים ,סנכרון עם שרתי הארגון ואפשרויות
לשיחות וידאו ושיתוף מסכים.
חברת סופט-מאסטר מציעה את "כונן  USBבענן"-מערכת מתקדמת
לעבודה מהבית  -לאחסון והעברה מהירה ובטוחה של קבצים
לעבוד מהבית  -לתפקד כמו במשרד
 מערכת ייעודית לרשויות מקומיות
 המערכת נותנת פתרון לעמידה בדרישות רגולטוריות להעברת קבצים בצורה מאובטחת ,גם
לעובדים מהבית
 מענה מלא לדרישה של חסימת  USBבמחשבי הארגון ,לצורך בהעברת קבצים בין גורמים שונים,
ללא שימוש באימייל וגם קבצים גדולים
 מאפשרת אחסון וגישה לקבצים מרשת העירייה ומחוצה לה בצורה מאובטחת
הפתרון כולל:
 העברת קבצים מאובטחת ומוצפנת
 הגנת  antivirusכולל תהליך הגנה נגד כופר והלבנת קבצים
 אפשרות לניהול משתמשים וסיסמאות מול  ADשל הארגון
 מערכת ניהול סיסמאות למשאבים חיצונים
 בקרת גישה לקבצים
 אפשרות לשיחות ועידה בין משתמשים ,כולל שתוף מסכים
 גישה לסביבת האחסון אישית ממחשב רגיל דרך דפדפן או אפליקציה על גבי המחשב או
טלפון נייד ()Android/iOS
 אפשרות לשיתוף מאובטח של קבצים לגורמי חוץ

בין לקוחותינו – עיריות ,ארגונים עסקיים ומוסדות אחרים בארץ ובעולם.
לפרטים נוספים צרו קשר:
יבגני חסקלברג ,מנכ"ל סופט-מאסטר בע"מ
054-2082228 | sales@soft-master.com
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על חברת סופט-מאסטר
חברת  Soft Masterנוסדה בשנת  1993ומתמחה במתן שירותי  ITלמגזר העסקי ,תוך שימת דגש על איכות
השירות ,זמינות ומתן פתרון מקצועי המותאם במיוחד לצרכי העסק.

החברה מעסיקה אנשי מקצוע מנוסים ,אשר עברו הכשרה והסמכה מקצועית במתן פתרונות מחשוב.
אנו מלווים את הלקוח משלב האפיון והתאמת הפתרון דרך שלב ההתקנה והאינטגרציה לשלב שבו המערכות
פועלות באופן רציף ולאחר מכן אנו דואגים שהמערכות יפעלו היטב לאורך חיי העסק.

פעילויות החברה
 מתן פתרונות בתחום ה IT-לעסקים גדולים ,בינוניים וקטנים
 תכנון  ,ייעוץ והגדרת צרכים טכנולוגים
 אינטגרציה וניהול פרויקטים מורכבים
 חבילות שרות לעסקים בהתאמה אישית
 הקמת מערכי שרתים עם דגש על רמת אבטחת מידע גבוהה וניצול מקסימלי של משאבי המערכת
 הקמת מערכות וירטואליות לצורכי גיבוי ושימוש אקטיבי
 הקמה של מערכות לשרידות גבוהה ע"י שימוש במערכות מתקדמות
 ניהול וניתוח מערכי  ITבסביבות קיימות פיזיות ווירטואליות ובכל מערכות ההפעלה
 שרותי Private & Public cloud
 הקמת מערכת טלפוניה מבוססת Voice Over IP
 תקשורת ואבטחת מידע
 התקלנה וניהול מערכת ניטור רשתות ,שליטה ובקרה
אנו מספקים ללקוחותינו מערך תמיכה מקצועי הכולל טכנאים ומנהלי רשתות ,מומחי אבטחת מידע ,טלפוניה
ו system -אשר נותנים מענה מהיר ומקצועי בזמן אמת.
מספקים שרותי  help deskהן באמצעות שליטה מרחוק והן פרונטלית באתר הלקוח.
מחשוב ענן ואירוח
שירותי מחשוב ענן  Private & Public cloudבאמצעות שרתים בטכנולוגיה המתקדמת בעולם אשר
מאוחסנים בחוות שרתים מאובטחת באמצעי ההגנה המתקדמים ביותר ומצוידות באמצעי ניטור מתוחכמים.
מחשוב ענן של  Soft Masterמאפשר לבצע גיבוי מרחוק ,שירותי תיבות דואר מתקדמות ,שירותי
וירטואליזציה מתקדמים ,אירוח אתרים ,אירוח שרתים ומסדי נתונים והכול בהתאם לדרישת הלקוח ובהתאמה
אישית לצרכיו.
תכנון והקמת מערכת גיבויים
הקמת מערך גיבוי אוטומטי ,שיחזור נתונים ,התאוששות לאחר אסון תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות
בענף.

סופט מאסטר בע"מ |  | www.soft-master.comטל074-7140700 :

אבטחת מידע
הקמה של מערכי אבטחת מידע בתחום התוכנה והחומרה .ניהול מערכות מידע קיימות ,תחזוקה וניטור של
מערכות המידע בשוטף.
טלפוניה ותקשורת

בחירת המערכת המועדפת והכדאית ביותר לארגון הכוללים מרכזיות  IPוטלפוניה .Voice Over IP
היתרונות בבחירת Soft Master


עשרות שנות ניסיון בעולם המחשוב



שירות ויחס מועדף לכל לקוח



מינימום הוצאות ומקסימום תוצאות במתן פתרונות מתקדמים



ליווי אישי של כל לקוח עד למטרה הסופית ושמירת המצב הקיים לאורך חיי העסק

בין לקוחותינו

ועוד..
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