
 
 
 

 ! ( er LeasevSer" ) סרבר ליס"מסלול השכרת שרתים 
 
 

 תשכרההמאפשר לעסקים  ( Server Lease)  "סרבר ליס"מסלול את אופיקס מ.ש.ל. בע"מ מציעה 
: לכלול חבילת ההשכרה באפשרות .  להצבה באתר הלקוח ולשימושו הבלעדי ייעודי פיזישרת 

בתוספת חבילת שרות לשרת ולרשת  .משלימים ומוצרי תקשורת רשת רישוי  ,תוכנה חומרה , 
 "  !!!מלא ליסינג מחשובי המחשוב  של העסק , המסלול יוצר " 

 
שאינם מציע אפשרויות באתר הלקוח ,  יייעודשרת ,שמציב  ( Server Lease" ) סרבר ליס"מסלול 

שירותים משלימים: מוצע עם מגוון רחב של  ציודהוירטואלי בענן .  באחסוןאו  שיתופי באחסוןישימות 
ניהול תיבות , , אחסון אתרים מרוחק  שירותי גיבויתוכנות ו, בקרה מרוחקת תחזוקה ושרות מלאים , 

 .  היקפיציוד תקשורת וציוד ,   Exchangeשרותי  מיילים ,
 

 שרת בענן ! שרת מקומי מול או :  ( eer LeasvSer" ) סרבר ליס"מתאימה חבילת  למי 
 

 :ו מכמה סיבות לא מתאים עבור או שרת וירטואלי מרוחק אחד אשר אחסון שיתופי השירות מתאים לכל
 

  מעבד ,זיכרון ,אחסון (.  ת הרבה מאוד משאבי שרתוהדורשתוכנות על השרת יותקנו( 

  מטעמים של תקשורת , חיבור זמין  , מרוחק על גבי שרת מסוימותתוכנות לא ניתן יהיה להפעיל
 וכדומה . טה בגיבויים , אבטחת מידע , שליקבוע

  על השרת והתוכנות דרושה נגישות ומהירות עבודה למשתמשים המקומיים. 

 התלות בתקשורת אינטרנט חיצונית . את נתק הלקוח מעוניין ל 

  מידע שיתופי מטעמים של אבטחתרצוי שרת חיצוני לא.  

  חיבור ציוד מילוי צרכים מקומיים ומשימות נוספות מהשרת כמו : שיתוף מדפסות , שיתוף סורקים ,
 וכדומה .  פקסים שליחה וקבלתנילווה לשרת , 

 
 איזה מוצרים מוצעים להשכרה ? 

 
 .  בחברתנוובתאום עם המוצרים המשווקים מובילים בלבד המהמותגים ותוכנה ניתן להשכיר חומרה 

 

 רט התפור בתאום עם הלקוח וע"פ צרכיו מהמותגים המובילים בלבד : שרתי במפ שרתHP  שרתי ,
DELL  ושרתיIBM  . בלבד 

 תוכנות ניהול , גיבוי ואנטי וירוס מהמותגים הגלובליים , ת הפעלה ורישוי של מיקרוסופט ומערכ
 והמקצועיים בלבד . 

  מוצרי תקשורת מקצועיים מהמותגים המובילים בלבד(Fortigate , Check Point, Cisco  Atera    ) 

  אופיקס מ.ש.ל. בע"מ .ומיכון משרדי בהתאם למותגים המשווקים ע"י  היקפיציוד  
 

נשארות לשימוש העסק ומותאמות אישית לו . , המכילות בסיס נתונים פרטי  ייעודיותתוכנות  - לא ניתן לשכור
 , תוכנות מידע יעודי לסקטור וכדומה .    CRMלקוחות  , הנהלת חשבונות ומלאי , ניהול ERPלדוגמא : תוכנות 

 
 (. eer LeasvSer"סרבר ליס" ) במסלול ת השרות וחביל

 
מיקור בשרות הנרשמים לשרות בריטיינר חודשי או מוצעת ללקוחות  ( Server Lease" ) סרבר ליס" עסקת

באופן המיטבי  ותפקודועל הציוד  חוץ . באופן זה נשמר אינטרס משוטף של הלקוח ושל חברת אופיקס לשמור
 ולאורך כל התקופה בה הוא משמש את הלקוח . 

 
 ! ונשמח לעזור  התקשרלפרטים נוספים 

 


