
 יתרונות מעבר לענן 

 העבר את הארגון שלך לענן! שפר ביצועים, חסוך עלויות ותתיעל! 

 

  

 זמינות, גמישות מכל מקום ועבודה משותפת  - 1

יכולים לעבוד מהבית ומכל מקום בעולם תוך שימוש בכל מכשיר, בכל זמן כל עובדי החברה 
ועם התוכנות הארגוניות ובסיסי הנתונים של העסק וכל זאת בתנאי אבטחה מחמירים  

 . 24/7ובשירות הכולל ניטור ותמיכה 

הענן מאפשר עבודה משותפת של מספר גדול של משתמשים וצוותים בו זמנית. כך לדוגמא 
 גון יכולים לשתף מסמכים ולערוך אותם בכל עת, מכל מקום בצורה מיטבית.משתמשי האר

  

 חסכון בעלויות וציוד  - 2

 - מחירים נוחים בהתאם להיקף המחשוב לו זקוק הארגון 

התשלום הנו עבור מה שנעשה בו שימוש בלבד ומתעדכן מידי חודש בהתאם למספר 
 העובדים וצרכי הארגון המשתנים.

 של שרתים במשרד שלכם ולא צריך להקצות יותר חדר שרתים. אין צורך באחסון 

 אין עלויות חשמל וקירור השרתים.

 אין צורך בתחזוקה או בטיפול בתקלות חומרה שרתים )אין בלאי לציוד(. 

 אין צורך ברכישות חדשות או שדרוגים של שרתים באלפי שקלים. 

  

 באופן מיידי  גמישות לשינויים אירגוניים - 3

ם להוסיף או להוריד באופן מיידי את משאבי החומרה בהתאם לגודל החברה אתם יכולי
ובהתאם לתקופות עמוסות יותר או פחות. השינוי הוא מיידי ואין צורך יותר בהמתנה ארוכה 

מול ספקי תשתיות החומרה. הענן מאפשר שינוי בהיקפים ובמשתמשים במערכות באופן  
 כמעט מיידי. 

  

 ות התאוששות מהירה מתקל - 4

 יכולים להמשיך לעבוד מהבית רגיל גם כשאין אינטרנט או נפל החשמל במשרד שלכם.

 מובטח וגישה מכל מקום. Uptime 99.9% תשתית בענן שרידה עם

 מחקתם בטעות קבצים? שחזור קבצים מהיר ומיידי. 

לעובד בארגון? אין צורך בהמתנה והתקנה ארוכה במשך שעות של  התקלקל המחשב 
התקנת מחשב חדש עם כל התוכנות וההגדרות של העובד. פשוט לוקחים מחשב אחר,  

מחברים מקלדת ועכבר והעובד חוזר לעבוד באופן מיידי בדיוק מאותו מקום ועם אותן תוכנות 
 והגדרות שהיו לו בענן. 

  



 אבטחת מידע  - 5

אבטחת מידע בתקנים וברמת עדכון מהמתקדמים בעולם עם מערכת הגנה מרכזית הכוללת 
, סינון וירוסים ודוא"ל, הגנה מפני התקפות, VPN עדכוני גירסה שוטפים, חומת אש וחיבורי

 ועוד...  Data אבטחת דוא"ל, אבטחת

מת אבטחה שהייתה נחלתם של  באמצעות הענן ארגונים קטנים ובינוניים נהנים לראשונה מר
ארגוני ענק בלבד כולל עמידה בתקנים ודרישות רגולטוריות שונות בזכות תשתיות של ספקי 

 הענן שמעודכנות בתקציבי ענק.

  

 גיבוי - 6

 שלושת הדברים החשובים ביותר לעסק הם: גיבוי, גיבוי וגיבוי! 

ם לנכס החשוב ביותר של היתרון המשמעותי ביותר של שרתי הענן הוא ההגנה שהם מספקי
 כל עסק: המידע שלו.

בענן המידע שלכם מגובה באופן רציף למספר שרתים ובאופן יומי המאפשר לעסק שלכם 
 להתאושש במהירות במקרה שאירע אסון.  לשחזר קבצים באופן מיידי או

  

 מוקד תמיכה און ליין  - 7

ם שלכם ולפתור תקלות תמיכה מקוונת המאפשרת לצוות התמיכה להתחבר מרחוק למחשבי
 בתוך זמן קצר, על מנת שתוכלו לחזור לשגרת הפעילות השוטפת.

לעסקים זהו אחד משירותי הקצה היעילים והמועילים ביותר שקיימים. היכולת הזו חוסכת את 
 הצורך לחכות לטכנאי או לעצור את פעילותו של העסק.

מכל הגדלים ומכל תחומי   הצוות המקצועי שלנו מעניק שירותי תמיכה מקוונת לעסקים
 הפעילות, תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה והקפדה על שירות זמין, אדיב ויעיל.

  

  

 ניתן להעביר רק חלק מהמערכות או את כולם, להתחיל בקטן ולגדול תוך כדי ובהתאם לצורך. 

 לענן.   לדוגמא, ניתן להתחיל להעביר רק את שירותי הדוא"ל או להעביר את כל חדר השרתים 

 אתה מוזמן להיפגש עם אחד המומחים שלנו לפגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות! 

  

 info@150.co.il צור איתנו קשר במייל 
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