
עולם שלם של פתרונות מחשוב - תשתיות, IoT, אחסון וגיבוי בענן, 
אבטחת מידע, תוכניות לשחזור מידע, המשכיות עסקית והתאוששות 

מהירה מאסון ועוד

קונסיסט מספקת שירותים מקיפים בתחום המחשוב בסביבות מגוונות ובהיקפים המותאמים 
לדרישות הלקוח, החל מרמת השרת וסביבת ההפעלה וכלה בפרויקטים מקיפים חוצי ארגון, הקמת 
מערכות אמינות ויציבות, פרויקטים תשתיתיים מורכבים הכוללים פלטפורמות וירטואליות ושדרוג 

מערכי מחשוב קיימים - הן באתר הלקוח והן באתרים מרוחקים. 

כל פרוייקט מתבצע תוך הקפדה על לוחות זמנים ומסגרת התקציב, ושימוש בטכנולוגיה עשירה 
ומתקדמת. המטרה שלנו היא למקסם את יעילות התפקוד הארגוני, לבסס ולחזק את רמת ההגנה 
על הידע והמידע, לאפשר ניהול מיטבי של המערכות מנקודת השקפה עסקית ולשפר משמעותית 

את יכולת התגובה לתנאי השוק המשתנים.

 פיתוח, אינטגרציה ותחזוקה של תשתיות מחשוב;
אחסון וגיבוי בענן ואבטחת מידע



תכנון, הקמה ותפעול של מערכות המחשוב בארגון
קונסיסט מספקת שירותי IT מקיפים הכוללים את כלל השירותים הקשורים לתכנון, הקמה ותפעול של מערכות  	

המחשוב בארגון.

אנו מאפיינים את הצרכים והמטרות העסקיות של הארגון, מנתחים את סביבת העבודה הקיימת, תשתיות החומרה  	

והתקשורת, רמת האבטחה, היקף התחזוקה והשירותים הנדרשים ומתכננים מערכת שתתאים את מערכות מחשוב 

לארגון ולמטרותיו. פתרונות אלו כוללים:

פתרונות אינטגרציה ותשתיות מקיפים
קונסיסט מבצעת יעוץ ואפיון צרכים ויישום פתרון אינדיבידואלי וגמיש המותאם במיוחד לדרישות המחשוב והתקשורת  	

בארגון, בכפוף ליכולותיו התקציביות. מטרת התהליך הנה למפות את התועלות העסקיות אל מול רמת הבשלות של 

הארגון ולהכין מפת דרכים של כניסת הארגון לתהליך אופטימיזציה של המערכת בצד הגדרת תרחישים עסקיים 

שבהם שיפור מסוג זה עשוי לתרום לארגון. כמו כן מספק התהליך הנחיות להקמת תשתיות במוכנות עתידית לשילובן 

במערכות החדשות.

תשתיות מתקדמות מאפשרות לנהל את המערכות מנקודת השקפה עסקית ולהוסיף עומק ורוחב לפתרונות ולתהליכי  	

העבודה. יועצי קונסיסט יגיעו למשרדי ארגונכם, ימפו את הצרכים שלו, יתכננו עבורכם מערך תשתיתי שיתאים לצרכיו, 

וימליצו לכם על מוצרי התשתית הקיימים בשוק והמתאימים ביותר עבורכם.

אחסון וגיבוי בענן, רציפות עסקית ואבטחת מידע
החזרת הארגון לפעילות מלאה במהירות מקסימלית מתאפשרת באמצעות גיבוש מראש של תכנית מקיפה  	

להתאוששות מאסון )שריפה, רעידת אדמה, מלחמה, תקיפת סייבר וכדומה( על-מנת להבטיח רציפות עסקית. יישום 

התכנית מתבצע על-ידי יצירת פתרונות אחסון וגיבוי בענן, גיבושן של תוכניות להמשכיות עסקית, איחוד המידע 

בארגון והגנה עליו, זיהוי המערכות הקריטיות והקצאת משאבי מחשוב שיאפשרו לאפליקציות והנתונים של הארגון 

לחזור לפעילות מקוונת במהירות, ועוד.

הפתרונות מתבססים על זיהוי מרב ההשלכות האפשריות במקרה של אסון או פגיעה בארגון ו/ או במערכות המידע  	

שלו, במטרה לשמר את פעילותו הרציפה עם לקוחותיו, ספקיו ושותפיו.

וירטואליזציה ואיחוד שרתים )קונסולידציה(
	  VMware פתרונות הוירטואליזציה של קונסיסט מבוססים על הטכנולוגיות של החברות המובילות בעולם כגון

ו-Hyper-V. הפתרונות שאנו מספקים מאפשרים להקים ולשדרג סביבות עבודה חדשות במהירות וביעילות במטרה 

לאפשר לארגון להשיג הרבה יותר בהרבה פחות, למנף במהירות הזדמנויות עסקיות חדשות ולשמר צמיחה עסקית 

לאורך זמן. הסבת השרתים הפיזיים למכונות ווירטואליות מאפשרת האחדתם )קונסולידציה( תחת מספר מופחת של 

שרתים פיזיים. פעולה זו מביאה להתייעלות וחסכון משמעותי בהוצאות של מערך ה IT. החיסכון בא לידי ביטוי הן 

בעלויות הרכישה והן בעלויות התחזוקה.

תחזוקה, ניטור ותמיכה
הצוות המקצועי בקונסיסט מלווה את הארגון לכל אורך פעילותו העסקית ומספק מערך שירותים ומוצרים מקיף  	

הכולל מיפוי של המערך הממוחשב, ניתוח צרכים, ניתוח סיכונים, ניהול ותחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב 

במשרד, ניטור ובקרה של שרתים ותהליכים ממוחשבים, שדרוג מערכות קיימות, הקמת מערך גיבויים למידע הארגוני, 

אבטחת מידע וארגון מחדש של תקציבי המחשוב.

פתרונות אינטגרציה ותשתיות מקיפים 	

תכנון והקמת מערכות 	

תחזוקה, ניטור ותמיכה 	

רציפות עסקית ואבטחת מידע 	

וירטואליזציה ואיחוד שרתים  	

אחסון וגיבוי בענן של מערכות מידע 	

תשתיות תקשורת ורשתות 	

חומרה, תוכנה ומוצרים 	
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אודות קונסיסט
קונסיסט הנה חברת הייטק/טכנולוגיית מידע בינלאומית מובילה ועתירת ניסיון, המספקת פתרונות, מוצרים  	

ושירותים ליותר מ-700 לקוחות בישראל, בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים: בנקים וחברות 
פיננסיות, רשתות שיווק מובילות, חברות אנרגיה מובילות, חברות ביטוח, המרכזים הרפואיים הגדולים, 

מוסדות אקדמים, ארגונים מובילים בתחום התחבורה, חברות מזון ומשקאות מובילות ועוד. 

לקונסיסט תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק והטמעה של מערכות מחשוב, פיתוח ואינטגרציה של תוכנות  	
ומערכות מידע, פיתוח ותחזוקה של תשתיות מחשוב, שירותי גיוס לעובדי היי-טק במודל של מיקור חוץ, 

השמה ושירותים מנוהלים ועוד. לקונסיסט עשרות שנות ניסיון בהטמעה ותחזוקה של מערכות ופתרונות 
מחשוב.

 קונסיסט מפעילה צוות של עשרות מיישמים, מפתחים ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות, תמיכה, אפיון 	
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחותיה. לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה טכנית 

המספקים שירות ללקוחות המערכת.

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים  	
ומרכזי פיתוח בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי 

פיתוח - בפתח-תקוה, אשדוד, לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ-370 עובדים.

 משרד ראש הממשלה • משרד הבריאות • משרד החינוך • משרד הפנים • משרד המשפטים • 	
 משרד הכלכלה • רשות הסייבר הלאומית • רשות התקשוב הממשלתית • משרד התחבורה •
רשות האוכלוסין • רשות מקרקעי ישראל • הביטוח הלאומי • ועוד משרדים, גופי סמך ורשויות

מקצת מלקוחות קונסיסט
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