
חטיבת התוכנה של TEAM הינה שותף עסקי בכיר לחברות תוכנה ישראליות ובינלאומיות (דוגמת IBM, HP, CA ועוד...)

החטיבה מהווה את זרוע ההפצה והמכירות של Team ומספקת מקור תמיכה וידע, לצד, שירותי יישום ותמיכה

ברמת First Level, באמצעות מוקד תמיכה המאויש ע"י צוות מקצועי מנוסה ומיומן.

חטיבת מוצרי התוכנה של Team משווקת, מיישמת ותומכת במספר רב של פתרונות בתחומי ה- IT, ניטור וניהול

תשתיות בעשרות ומאות ארגונים.

מהותהפתרוןיצרן

ניהול ואבטחת תחנות קצה ושרתים, הפצת עדכוני תוכנה,

שליטה מרחוק, אבטחה, התקנת OS, ניהול מצאי חומרה תוכנה

BIGFIX
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Management

Secure
browsing
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Cyber Defence

העברת קבצים גדולים על ה WAN במהירות ובאבטחה מקסימלית Aspera

פתרון חדשני ומתקדם לגלישה מאובטחת המאפשר בידוד הארגון
מהאינטרנט באמצעות התקנת שרתי גלישה חיצוניים. הפתרון שם

דגש על חווית משתמש מיטבית ואינו דורש התקנת קליינט על תחנות
TS/CAL הקצה או רישוי טרמינל ו

(Deception) מערכת הגנה התקפית על בסיס הטעיה רב שכבתית
לזיהוי וניטרול של איומים ותוקפים בתוך הארגון בזמן אמת

.Active Directory מספקת שירות התאוששות עבור פלטפורמת
הצגת תמונה מלאה של כל הפעולות ב Active Directory עם ניתוח
בזמן אמת ושחזור מלא של Active Directory Forest וקבלת מידע

בזמן אמת על פעילויות שאינן תואמות את מדיניות הארגון

Active Directory 
Protection

SIEM - Security intelligence - הגנת נכסי ה- IT והמידע הארגוני
מפני איומים מתקדמים. ריכוז כלל המידע מרכיבי ההגנה, זיהוי

Multi-tenente ,מתקפות, תחקיר מעמיק, תמיכה בכל הסביבות
QRadar

Security Awareness, פלטפורמת פתרונות חדשנית ליצירת מודעות,

חינוך, ומניעה למתקפות פישינג ארגוניות.
DCOYA

פתרון לאבטחת סביבות מבוססות קונטיינרים, ע"י אכיפת מדיניות

אבטחה כוללת ואכיפת גישה לסביבה
Containers

Security

Team חטיבת מוצרי התוכנה של



לפרטים נוספים
039787402

www.team.co.il

מהותהפתרוןיצרן

ניהול תוכן ארגוני -  מסמכים , מיילים - ארכוב ואחזור,

אתרי SharePoint, SAP, תמיכה ברגולציות מקומיות ובינלאומיות 

הקמה, ניהול וניטור תהליכים עיסקיים חוצי ארגון

human work flows כולל
BPM

אינטגרציה - הקמה, ניהול וניטור ממשקים בין מערכות

מידע ארגוניות כולל לוגיקה עסקית מורכבת
EAI

Middleware

ניהול תשתיתי לסביבת SharePoint - מיגרציה, ביזור,

גרסאות, גיבוי, רפליקציה, אבטחה, מעבר ל 365 ועוד...
DocAve

,self-service ,דוחות, דשבורדים, חיזוי ,Business Intelligence
טיוב נתונים, הפצה, אינטגרציה ל office, יכולות מובייל

WebFOCUS

פתרונות application delivery לניהול חוות טרמינל

ופתרון מתקדם לגלישה מאובטחת
Cockpit

eDocs

IT Monitoring
solutions

BSM שליטה ובקרה - ניטור תקשורת, שרתים ויישומים
Manager Of Managers - MOM

אפליקציית עובדים פנים-ארגונית לצרכי תקשורת, הדרכה,

משאבי אנוש, רווחה, תפעול ועוד. בסביבה ממותגת לארגון,

מודרנית וידידותית למשתמש, ללא צורך במחשב או במייל חברה

Employee
App

איסוף, איחוד, ניהול ואנליזה של לוגים מכל מערכת וסביבה LOG
Analysis


