Azure ICT
Your private secured cloud
 Azure ICTמספקת פתרונות מחשוב ענן ותקשורת
מלאים ומאובטחים לגופי ה IT-של חברות וארגונים.
פלטפורמת הPrivate cloud and network -
מאפשרת לארגונך למקסם את שירותי הענן
המאובטחים ,ולצוות ה IT-לנהל ענן ארגוני ופרטי
בקלות ,מהירות וב Uptime -מקסימלי.

Secured Cloud & Network

Powered by Y-tech

הפתרון המקיף של  Azure ICTעבור הארגון וצוות הIT-
כולל  5תחומים הכרחיים להתנהלות יעילה ומאובטחת בארגון:

סביבת ענן וירטואלית פרטית
הכוללת הקצאת משאבים
לטובת הקמה עצמאית של
שרתים וירטואליים בסביבה
יתירה ובניהול עצמאי

תקשורת פרטית
בטכנולוגית
 MPLSמאובטחת
מהמשרד לענן

הקמת שרתים "בקליק"
באמצעות מערכת
אוטומציה
מבוססת  Azureמקומי

עמידה בתקנים
כולל תקן ISO 27001
לאבטחת המידע בארגון
ותקן  ISO9001לטובת ניהול
החברה ומערך השירות.
התאמה לתקני SOX,
 PCI-DSS, HIPAAועוד

שליטה עצמאית
בחלוקת משאבי
הענן בין השרתים

בנוסף:
• אנטי וירוס לכל שרת בניהול עצמאי שלך
• שליטה פרסונלית למשתמשים השונים המאפשרת הגדרת רשימת מורשים ושליטה בדרכי התקשורת השונות
לצורך התחברות לממשק הניהול והתשתית באופן מאובטח ,ע"פ רמות ההרשאה תקשורת פנימית Data
• אבטחת  Firewallבשכבות  2/3ברמת שרת ,רשת וData Center-
• ליווי ותמיכה באפיון ,הקמה והדרכה למחלקות ה IT-והפיתוח
•  Marketplaceהכולל פתרונות מגוונים לתמיכה בפעילויות הIT-
• מערכת  Billingמתקדמת הכוללת שליטה מקסימלית בעלויות הפתרון ,כולל הגבלת סכומי רכישה והתראות,
מודל  Fixed PriceוPay-As-You-Go-
• כדאיות עסקית  -איכות מערכת ותמיכה גבוהות מהמקובל כיום ,כולל אחסון  SSDושרתים חזקים עם מעבדי
High Performance
•  APIלאוטומציה ,סביבות פיתוח וDevOps -

אודות Y-tech ICT
 Y-tech ICTהינה חברת ענן ותקשורת מקבוצת  .Y-techהחברה בעלת
רישיון אספקת אינטרנט של משרד התקשורת ותקני אבטחה ושירות לכלל
מערכות הענן והתקשורת .הקבוצה פועלת במגזר העסקי משנת 2005
ומספקת פתרונות ענן ותקשורת למאות ארגונים עסקיים בארץ ובעולם.
 Y-tech ICTמציעה לארגונך את הענן האמין והיציב ביותר מבית
 ,Microsoftעם מערך מחשוב מושלם המותאם לגודל ולצרכי הארגון שלך,
ב Data Center-מקומי כאן בישראל ,כולל תמיכה וליווי בעברית ובאנגלית
ע"י צוות מקצועי ומנוסה במאות פרוייקטי אינטגרציה בסביבות .ICT
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