בינת : 3102 EXPOנספח מציגים ומוצרים נבחרים
בתערוכה ניתן יהיה להתרשם ממגוון רחב של חידושים טכנולוגיים ,בהם:


מכשיר ה Z10-החדש של חברת בלאקברי שיושק בישראל



מל"ט צילום של חברת  ,Aleppoאשר יטוס מעל המתחם וישדר אלחוטית צילומי וידאו
באיכות  HDלמערכות הפצת תוכן של סיסקו.



"חייל דיגיטלי" – פתרונות תקשורת אלחוטית המתאימים לחייל בשדה הקרב ,אפוד עם
פתרונות טכנולוגיים מובנים ,טאבלט מוקשח ועוד.



פתרונות  BIעבור ניתוח אירועים ברשתות חברתיות והקפצת התראות למוקדי שירות.



פתרונות  Telepresenceמתקדמים של סיסקו ,כולל שידור מחדר שקוף מול אתרים
שונים בעולם .בנוסף תציג סיסקו גישה חדשה בתפישת הרשת הארגונית ( ,)LANפתרון
גישה אחודה לרשת התקשורת ,שרתי  UCSמתקדמים המנוהלים באמצעות מערכות
בקרה ואוטומציה ( ,)Cloupiaמערכות וידאו מתקדמות ופתרונות הפצת תכני וידאו
לסביבת ספקי שירותים.



פתרונות בינת – מגוון פתרונות משולבים שפיתחה בינת בהתאמה לצרכים ודרישות של
שווקים שונים – בין השאר יוצגו חדרי הדרכה חכמים כפי שיוקמו בעיר הבה"דים בנגב,
פרויקט שזכתה בו בינת יחד עם מנרב ואלקטרה .בנוסף ,יוצגו פתרונות ייעודיים
לתעשיות הרפואה והביטחון ,שחלקם כבר מיושמים בישראל ובעולם.



הדגמת יכולות ה Data Center-של בינת ,אשר נבנה בימים אלה
ירושלים.

בהר חוצבים,



מערכות  AVותצוגה מהמתקדמות בעולם הכוללות פתרונות של חברות ,NEC
 Extron ,Hiperwallו.Kremer-



מערכות הגנה על טלפונים סלולריים ואמצעים ניידים נוספים.



פתרון מתקדם למוקדי שירות הכולל יכולות אימות קולי ,קבלת פקודות קוליות ,קישור
למערכות  CRMועוד.



 VMwareתציג פתרונות וירטואליזציה מתקדמים החל מרמת ה DataCenter -וכלה
ברמת המשתמש הסופי.



בינת יישום מערכות תציג  Data Centerבשיתוף חברת  APCמבית שניידר
אלקטריק ,אשר יכיל שדרת ארונות שרתים ויציג את מגוון הטכנולוגיות החדישות
בתחום כדוגמת פתרונות קירור ,חשמל וחבילה אינטגרטיבית של תוכנה לניהול Data
 Centerהמיועדת לניהול רוחבי של מרכזי מידע בארגונים.



כמו כן תציג בינת יישום מערכות את מערכת ה  - "Bynet Smart Gate" -מערכת
אוטומטית לשינוע של משאיות ,שקילה והנפקת תעודת משלוח ללא מגע יד אדם; וכן
מערכת סימולציה ותחקור עבור ניהול הדרכות כחלק ממערך חירום .בנוסף יוצגו
פתרונות בתחום מערכות האבטחה ,בקרה ובטחון.



בינת סמך תציג את שירותי המעטפת שהיא מציעה ללקוחותיה ,בין השאר צ'אט במוקדי
שירות לקוחות ושיתוף פעולה עם חברת  ,e-Vigloהמציע מערכת מסר קבוצתי לטובת
עיריות וארגונים גדולים.
בינת מערכות תוכנה תציג פתרונות פיתוח תוכנה כוללת לניהול אירועים (כדוגמת "העיר
הבטוחה")" ,הלבנת" קבצים הנשלחים למערכות מחשוב במוסדות ביטחוניים ,ומגוון
אפשרויות אבטחת תוכנה באמצעות מסנני תוכן חדשניים .בנוסף יוצג פרויקט ניהול
מערכת הטלפונים לאסירים בשב"ס ,ומגוון פתרונות לתחום ה Big Data -הכוללים
ניהול רוחבי ,החלפת שרתים וניהול תוכנה בשיתוף חברת .EMC



פוליקום תציג את מערכות הווידאו המתקדמות שהוכרזו בשנה האחרונה ואת שירותי
הענן המתקדמים ,המאפשרים לארגונים שונים לתקשר ביניהם על גבי רשת האינטרנט
ובאמצעות כל התקן (עמדת  ,VCמחשב או אמצעי נייד).



 EMCתציג את פתרונות ה Non Stop VPLEX-והSoftware Defined Storage -
 VIRPהמתקדמים .כמו כן יוצג ה - VBlock-פתרון ענן המשלב בין  Cisco ,EMCו-
.VMware



 Checkpointתציג גישה חדשה להגנה על אמצעים ניידים .כמו כן יוצגו פתרונות
מתקדמים להגנה על  DataCenterבעלי קצבים גבוהים.



ג'וניפר נטוורקס תציג פתרונות מיתוג וניתוב להקמת רשתות  Data Centerוקמפוס
מתקדמות ,המבוססות על סדרת מתגי ה EX-וה ,MX-עם חשיפה ראשונה של מתג
הליבה  .EX9200בנוסף יוצגו פתרונות מתקדמים בעולם אבטחת המידע ,וסדרות
מוצרים חדשות לסביבת ספקי השירות (בדגש על שירותי ניידות).



 Netappתציג מערכות פלאש שהשיקה לאחרונה ,מערכת ההפעלה החדשה והמתקדמת
 Ontap Clusterומוצרי ה.FlexPOD-



 – Extronתציג את מערכות מיתוג הווידאו המתקדמות שיותקנו בפרויקט עיר
הבה"דים.



