
 

 

 מוביסק טכנולוגיות

 קצה ילהתקנחברת מומחים ליישום פתרונות ניהול ואבטחה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ומסייעת לארגונים להגביר את  2011משנת בישראל הנה חברת שירותי מומחה הפועלת  מוביסק טכנולוגיות  מי אנחנו

השימוש בהתקני הקצה מכל סוג )טלפונים חכמים, מחשבי לוח, מחשבים שולחניים וניידים, מכשירים מוקשחים וכד'( לצורך יצירת 
 ערך תפעולי ועסקי ממשי בסביבת עבודה דיגיטלית.

 

 מה אנחנו עושים
בתכנון, יישום ותחזוקה של מוביסק טכנולוגיות מתמחה 

 פתרונות לניהול ואבטחה של התקני קצה.
החברה הנה שותפה מקצועית של יצרנים מובילים בתעשייה 

 ,VMware, Checkpoint, Symantec, Blackberryכגון 

SentinelOne, Zebra  ומתמחה ביישום פתרונות לעולם ה– 
Endpoint .של יצרנים אלה בארגונים 

אלה, אנו מאפשרים לארגונים מובילים באמצעות פתרונות 
לנהל ולאבטח את התקני הקצה, להנגיש באופן מאובטח כל 

 .משאב מחשוב או אפליקציה או שירות
באופן קל ושקוף למשתמשי הארגון אנו מאפשרים 

להשתמש בכל סוג של התקן עם כל סוג של מערכת 
לפעול על  הפעלה, להפעיל כל יישום )בין אם הוא נועד

פלטפורמה ספציפית או לא( ולהתחבר מכל מקום תוך כדי 
רמת אבטחה גבוהה, הזדהות חזקה והגנה  בקרה, שמירה על

 על נכסי המידע הארגוני ובהתאם למדיניות הארגון.
אנחנו מיישמים הלכה למעשה את התשתית הנדרשת 

 ליצירת סביבת עבודה דיגיטלית ועושים זאת על בסיס יומי.
 

 הזדמנותה /הצורך 
כחלק מהמהפכה הדיגיטלית שארגונים רבים נמצאים כבר 

במהלכה ואחרים נמצאים בתחילתה, גם תפיסת העולם של 

 עוברת שינוי. בארגון משתמשי המחשב

באופן הדרגתי מתבצע מעבר משימוש קשוח ומוגבל 

מקובעות לצורך ממשי של ארגוניות ובעמדות עבודה 

הארגון בנגישות מתמדת למערכות המחשוב העובדים ושל 

והמידע הארגוניות, הנגישות נדרשת סביב השעון מכל מקום 

 ובאמצעות כל סוג של התקן.

ארגונים רבים מבינים את הצורך אך חוששים מאנרכיה או 

אובדן שליטה על 

מערכות המידע 

וחוששים בצדק 

מסיכוני אבטחת 

 מידע

פוטנציאליים 

 רבים.

 



 

 

 נולוגיתמדוע מוביסק טכ
 ארגונים 70פעילה כיום ביותר מ  מוביסק טכנולוגיות

החברה המנוסה ביותר בתחום ניהול  ו, אנמובילים בישראל

התקנים ניידים בישראל והאחראים הישירים לבסיס 

בישראל,  VMware Airwatchההתקנות הגדול מאוד של 

הנה החברה  2011שפועלת בתחום זה משנת  מוביסק

 50,000ומנהלת מעל  המזוהה ביותר עם תחום זה בתעשייה

 .התקנים בארגונים בישראל

 VMwareשל חברת  Enterprise, שותף מוביסק טכנולוגיות

 .SEMEAוקבלן משנה רשמי של היצרן בכל אזור 

והקמת פתרונות  בתכנוןמוביסק טכנולוגיות מתמחה 

וירטואליזציה לעמדות הקצה ולאפליקציות וחיבורן למערכות 

 ניהול הניידות הארגונית.

מיישמת שנים רבות פתרונות להגנה על  מוביסק טכנולוגיות

ומנוסה ביצוע אינטגרציה  התקנים ניידים מפני איומים

למערכות ניהול ניידות, כשותפה של יצרנים גדולים ומובילים 

מוביסק מנוסה ביישום פתרונות  Checkpoint, Symantecכגון 

 ההגנה למובייל המובילים בתעשייה.

הנה הגוף המוביל ישראל בתכנון, הקמה  מוביסק טכנולוגיות

והטמעה של הפתרון העוצמתי לשיתוף מאובטח של 

 90%ואחראית ליותר מ  Blackberry Workspacesמסמכים 

מההתקנות הרבות של המוצר במגזר הפיננסי בישראל 

 בכלל.

 Next –הנה גם שותפה של פתרון ה  מוביסק טכנולוגיות

Generation Antivirus  הנחשב לפתרון הטוב בעולם

SentinelOne מוביסק מתמחה בתכנון ויישם הפתרון של ,

יצרן זה שפיתח מערכת הגנה מודרנית ובעלת יכולות לא 

והנו גם היצרן היחיד המתחייב לפצות ארגון שיפגע  שגרתיות

 ת כופרה כלשהי כשהמערכת מותקנת על המחשבים.מתוכנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוביסק טכנולוגיות כרטיס ביקור

 2011 שנת הקמה:

 גדי גילאון מייסד:

 גדי גילאון, מולי נעים בעלים:

 מערכות מידע תעשייה:

תכנון יישום ותחזוקה של פתרונות לניהול  תחום עיסוק:

 והגנה על התקני קצה

 שירותי מומחה סוג חברה:

ארגונים מובילים בישראל מכל מגזרי  70מעל  לקוחות:

 המשק, פיננסים, תעשייה, תחבורה, ביטחון, הייטק ועוד

 50,000 –כ  כמות התקני קצה מנוהלים:

 ,VMware, Symantec, Checkpoint שותפים עסקים:

Blackberry, SentinelOne, Zebra 

 VMware South EMEA region קבלני משנה:

 וכן חו"ל ישראל פעילות:אזור 

 אבי הוכמןיו"ר: 

 צביקה ישראלי מנכ"ל:

 אמיר בן צבי מנהל הטכנולוגיות:

 

 

 

 

 

 

 

 


