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העתיד  והינו  כיום,  בשוק  ביותר  הנדרשים  המחשוב  מפתרונות  אחד  הוא  ענן  מחשוב 
בתחום מערכות המחשוב בעולם העסקי. המעבר למחשוב ענן היא החלטה בלתי נמנעת, וזו 

רק שאלה של זמן עד שלקוחותיך ידרשו זאת ממך. 
השאלה הגדולה והמתחייבת היא:

כיצד תעשה זאת נכון?
 ,Private Cloud as a Service מציעה לך, האינטגרטור, פתרון מקצה לקצה בדמות פלטפורמה של Y-tech

שתאפשר לך לספק את שירותי הענן שלך ולהעביר את לקוחותיך להתנהלות מלאה בענן שלך בקלות, 
במהירות וב-Uptime מקסימלי. 

ווירטואלית פרטית ומאובטחת הכוללת  הפתרון המקיף של Y-tech עבורך כולל: סביבת ענן 
תקשורת פרטית מאובטחת מהמשרד לענן, הקמת שרתים "בקליק" באמצעות מערכת 

אוטומציה מבוססת Azure, ליווי ותמיכה באפיון, הקמה והדרכה למחלקת המכירות 

והשיווק כולל כלי מכירה ייעודיים עבורך.

Azure מערכת ניהול שירותי ענן מבוססת
מערכת ניהול שירותי ענן מתקדמת ונוחה לשימוש, 

אשר מאגדת בתוכה את כל המוצרים המובילים 
בהתאם לדרישות הספציפיות של כל לקוח שלך

White Label פתרון שקוף ללקוח הקצה
ההתנהלות מול הלקוח שלך תבוצע על ידך, 

באופן בלעדי ומלא

24 שעות לענן משלך - מהירות ביישום הפתרון
תוך 24 שעות יהיה באפשרותך להציע ללקוחותיך שירותי ענן, 

זאת במחירים תחרותיים וללא פשרות באיכות התוצר הסופי ם?
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ליווי צמוד 
Y-tech תלווה אותך כל הדרך עד לרכישת עצמאות מלאה בעולם הענן, על מנת שתוכל לרכוש 

ידע טכני ומכירתי מלא בתחום מלא בתחום תמיכה באפיון לקוחותיך ובתהליך ההטמעה

סיוע באפיון לקוחותיך ובתהליך ההטמעה 
ניצול זמן יעיל יותר שיאפשר לך להעניק שירותים נוספים ללקוחות נוספים

הצטרפות לתוכנית שותפים 
כולל הענקת "תעודת שותף" לאחר תוכנית הסמכה מיוחדת שנבנתה עבורך 

לקבלת רישוון לשימוש בפלטפורמה

סביבה נפרדת לכל אחד מלקוחותיך השונים 
בהתאמה מלאה לצרכים של כל ארגון וארגון 

ובשליטה מלאה שלך 

 Private
 Cloud as
a Service



הגדלת סל השירותים שלך  
הזדמנות להציע ללקוחותיך שירותים נוספים, ובד בבד להוסיף לקוחות חדשים המעוניינים 

בפתרון ענן

חיזוק הקשר עם הלקוח  
הרחבת היצע השירותים ללקוחותיך תחזק את הקשר עמם ותיצור 

רבדים נוספים במסגרת ההתקשרות ביניכם

תמיכה בשיווק ובמכירות  
תמיכה מלאה במחלקת השיווק והמכירות שלך באמצעות Sales Kits שנבנה עבורך ויסייע לך 

למכור את שירותי הענן ללקוחותיך 

מחירים תחרותיים לצד איכות גבוהה  
מחירים אטרקטיביים במיוחד בהשוואה לאלטרנטיבות וזאת לצד 
 SSD איכות מערכת ותמיכה גבוהות מהמקובל כיום, כולל אחסון

.Intel E5-2690v3 כברירת מחדל ושרתים חזקים עם מעבדי

? Y-tech למה
שלך.                    ללקוחות  שלך  הענן  את  למכור  תוכל  בעזרתה   ,White Label פלטפורמת  לך  מציעה 
.Azure Pack זמן ההקמה הינו מינימלי )תוך 24 שעות( ונעשה על ידי ממשק ניהול ואוטומציה מבוסס

ומעניקה  נמוכה,  מאפשרת לך כדאיות עסקית, בדמות הגדלת ההכנסות שלך בהשקעה   Y-tech
לך את היכולת לספק ללקוחותיך פתרון טכנולוגי מקצה לקצה, הכולל תקשורת מאובטחת וענן, 

ביצועים גבוהים כברירת מחדל, יציבות ואבטחה.

Y-tech רואה עצמה שותפה לדרך שלך ותספק לך תמיכה בשקיפות מלאה עד לרכישת עצמאות 
וליווי בתהליכי  וליווי בתהליכי הגירה לענן, תמיכה במודל התמחור  ייעוץ  מלאה בעולם הענן כולל 

המכירה – כי ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו.
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•  מעבר לענן מעניק ROI של תשתיות ענן לעומת 
OPEX-ל CAPEX חומרה. מעבר ממודל

חומרה   עם  בהתנהלות  הצורך  את  מנטרל  לענן  מעבר    •
החל מהפסקות חשמל, דרך הוצאות על שטחי אחסון, חשמל, 

גיבוי וקירור

•  מעבר לענן מאפשר חיסכון בעלויות – ניצול משאבים מודולרי 

•  מעבר לענן מונע "הפתעות" – חומרה תקולה, עלויות חשמל, תקורות רלוונטיות 
כגון זמני השבתה, התשלום החודשי קבוע וצפוי מראש

•  קיצור תהליכי הטמעה של צרכיIT  חדשים בארגון – הקמת שרתים תוך דקות, חיבור סניפים 
באופן גמיש ומידי

•  כל שרת בענן נהנה מיתירות אוטומטית, תשתית יציבה ומאובטחת, SLA  ברור ל- UPTIME וביצועים גבוהים

יתרונות 
ללקוחותיך 
במעבר לענן 



הלקוחות שלך 
מבקשים פתרון 

ענן? עכשיו 
תוכל לספק 

להם אותו!

www.azure-il.com  |  073-2566626 .טל. 073-2566625  |  פקס  |  info@azure-il.com

Standard Plan
(Standard Plan)

10 X Compute Unit (Total of 20 vCPU + 40GB RAM)
10 X Secured VM (Including 5Nine Security)
7 X SSD Storage Unit (Total of 716GB)
8 X Internet IP
4 X Networks
1 X VRF (IPVPN)
2 X Secured Link (IPVPN)
1 X 100mbps Symmetric Statistic Bandwidth

Compute Plan
(Compute Intensive Plan)

15 X Compute Unit (Total of 30 vCPU + 60 GB RAM)
5 X Secured VM (Including 5Nine Security)
5 X SSD Storage Unit (Total of 512GB)
8 X Internet IP
4 X Networks
1 X VRF (IPVPN)
2 X Secured Link (IPVPN)
1 X 100mbps Symmetric Statistic Bandwidth

Storage Plan
(Storage Intensive Plan)

5 X Compute Unit (Total of 10 vCPU + 20 GB RAM)
5 X Secured VM (Including 5Nine Security)
14 X SSD Storage Unit (Total of 1433GB)
8 X Internet IP
4 X Networks
1 X VRF (IPVPN)
2 X Secured Link (IPVPN)
1 X 100mbps Symmetric Statistic Bandwidth


