
חטיבת תשתיות מחשוב וסיסטם בקונסיסט מספקת מגוון רחב מאוד של 
פתרונות אחסון וגיבוי בענן, כולל גיבוש תכניות ומערכות להתאוששות 
מהירה מאסון במטרה להבטיח את ביטחונו של המידע הארגוני שלך ואת 

רציפות השירות.

מגוון הפתרונות כולל שירותים מקיפים בתחום המחשוב בסביבות מגוונות ובהיקפים המותאמים 
לדרישות הלקוח. פתרונות אלו מספקים מענה מקיף לצרכי הארגון, החל מרמת השרת וסביבת 
ויציבות; פרויקטים  וכלה בפרויקטים מקיפים חוצי ארגון; הקמת מערכות אמינות  ההפעלה 
תשתיתיים מורכבים הכוללים פלטפורמות וירטואליות ושדרוג מערכי מחשוב קיימים - הן באתר 

הלקוח והן באתרים מרוחקים, ועוד. 

 אחסון וגיבוי בענן ואבטחת מידע
של מערכות מידע ושרתים



תכנון, הקמה ותפעול של שרתים מנוהלים בענן
קונסיסט מספקת שירותי IT מקיפים הכוללים את כלל השירותים הקשורים לאחסון וגיבוי 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. 

גיבוי בענן של אתרים ומערכות מידע באתר מרוחק
לעתים, איבוד מידע נובע מתרחישים קיצוניים כגון הצפה, שריפה, תקיפת סייבר ועוד. גיבוי המידע הארגוני הקריטי  	

במיקום מרוחק מספק "רשת ביטחון" עבור החברה והמידע שברשותה, כדי שניתן יהיה לשחזר ולהתאושש בזמן קצר 

ולאפשר לעסק להמשיך בעבודה השוטפת. קונסיסט מספקת פתרון Offsite Backup מתקדם, הכולל גיבוי קבצים, 

תיקיות ויישומים כגון תיבות דואר ובסיסי נתונים.

פתרונות תקשורת, אבטחת מידע ושכפול, להתאוששות מהירה מאסון
תשתיות Consist Cloud מספקות פתרונות תקשורת, אינטרנט, אבטחת מידע, שיכפול וסנכרון המידע למערך ייחודי 

מרוחק, המיועד במיוחד לתרחישי אסון אשר מהווה את אתר המחשוב החליפי שזמין להמשך עבודה רציפה ובטוחה.

חלוקת עומסים וגיבוי "חם" של קווי התקשורת
מרכז התקשורת בו ממוקם Consist Cloud תומך במגוון רחב של פתרונות תקשורת ומאפשר יכולות שרידות וגיבוי  	

"חם" בעת כשל של אחד מקווי התקשורת. בגיבוי "חם" הכוונה היא שהארגון עובר לעבוד מול קו משני בצורה 

"שקופה" ואוטומטית ומתריע על כשל למנהל המערכת.

 Infrastructure as a Service - שירותי תשתית ארגונית
אחד מהשירותים המרכזיים ב- Consist Cloud הנו הקמת מרכזי מחשוב ייעודיים ללקוחותינו על-ידי תכנון מפורט  	

 Consist Cloud-והקצאת תשתיות מותאמות אישית לצורכי הלקוח על גבי ה"ענן". הפלטפורמה הווירטואלית ב

המושתת על פתרונות VMware מספקת מגוון שירותים מתקדמים המאפשרים הקמה של שרת וירטואלי המשלב 

את יתרונות השרת הפיסי ללא עלויות האחזקה והתפעול. השרתים הווירטואליים רצים על חומרת שרתים מתקדמת 

ומערכות אחסון מרכזי על מנת לספק את כוח המחשוב, יכולות השרידות והמהירות הנדרשים.
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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.



במסגרת שירותי אחסון וגיבוי המערכות בענן, נוכל לספק לכם סביבת עבודה 
המורכבת מהשירותים הבאים:

שירותי דומיין מקומי )Active Directory(, ניהול משתמשי מחשוב והרשאות, הגדרת מדיניות מחשוב )GPO( ועוד. 	

	 .)File Server( שירותי אחסון וניהול קבצים

	 .)Print Server( שירותי הדפסה

	 .)Exchange Server/Office 365( שירותי דואר אלקטרוני

	 .)MSSQL 'שירותי בסיס נתונים )לדוג

בעת תכנון הפרוייקט נאפיין עבורכים פתרונות נוספים, וכן נספק מעטפת אבטחת מידע ייעודית ומתקדמת ורשתות 

תקשורת נפרדות )VLAN’s( בהתאם לצרכים העסקיים והטכנולוגיים של לקוחותינו.

מוקד התמיכה והתחזוקה המקצועי של קונסיסט - Help Desk - לשירותכם!
קונסיסט מעמידה לרשות לקוחותיה מוקד תמיכה טלפונית  - Help Desk  - אמין ומקצועי הפועל בכל ימות 	 

השבוע ומעניק מענה טלפוני בעזרת מומחי מחשוב מוסמכים. ה- Help Desk של קונסיסט מאויש על ידי 
צוות תמיכה מקצועי המאבחן ומטפל בתקלות ומצויד בכלים ובתוכנות חדישות ומתקדמות המאפשרות טיפול, 
מעקב ובקרה שוטפת. קריאות השירות נפתחות ומתועדות במערכת מידע ממוחשבת מתקדמת והלקוח 
מעודכן בדוא”ל לגבי אישור פתיחת הקריאה והסטאטוס שלה עם גישה מלאה לכל מידע דרך אתר החברה. 

הצוות 
אנשי צוות האינטגרציה של קונסיסט פועלים יחד כ-20 שנה, דבר שאין לו כמעט אח ורע בעולם המחשוב. 	 

חבורה מנוסה זו היא בעלת יכולות ביצוע מוכחות בתחום התכנון והביצוע של פרויקטים בכל תחומי המחשוב, 
בפלטפורמות שונות ובכל סדרי הגודל האפשריים. קונסיסט מספקת אחריות כוללת לאורך כל מחזור החיים 
של הפרויקט והפתרון המיושם, וכפי שיעידו לקוחות החברה, העבודה והליווי של הצוות מקונסיסט הינם חוויה 

בפני עצמה.
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Pushing IT Forward!

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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