קצת עלינו...

ג'י איי טי סרוויסס בע"מ פועלת מזה כעשור בשוק העסקי ומתמחה במתן שירות כולל בכל תחומי הביטחון ותקשורת למגוון
עסקים בישראל.
בחברתנו מספר תחומים \חטיבות:
חטיבת "פתרונות אבטחה ותקשורת מתקדמים"

חטיבה זו מתמחה בייעוץ ,הקמה והשבחה של מערכות טכנולוגיות המבוססות על תחום מתך נמוך כגון:
תשתיות תקשורת פאסיביות ואקטיביות ,מצלמות אבטחה ,מערכות פריצה וביטחון ,בקרות כניסה ,אינטרקומים ,רשתות
אלחוטיות ועוד מגוון פתרונות מיוחדים.
חטיבת "שיווק והפצת מוצרי אבטחה ותקשורת"
חטיבה זו משווקת ומפיצה מגוון רחב של מוצרי אבטחה ותקשורת לשוק המוסדי ,עסקי והפרטי.
חברתנו מעמידה לקבל לקוחותיה חנות לרכישה מיידית עם מלאי זמין עבור מתקינים ובה ניתן למצוא מערכות אזעקה,
מצלמות אבטחה לסוגיהם  ,אינטרקומים ,כבלים  ,מתגים ,ארונות תקשורת ,מסכים וציוד מתכלה להתקנות ועוד...
חנות לרכישה און-ליין בעלת סליקה מאובטחת בתקן  PCI-DSSבאתר האינטרנט ניתן לרכוש ולקבל עד הבית את
כלל המוצרים המוזכרים לע"יל.
חברתנו חרטה על דיגלה שירות ותמיכה אישי מקצועי ויעיל ובלתי מתפשר ללקוחותיה.
צוותי ועובדי החברה הינם בעלי ידע נרחב בכל התחומים הנדרשים להענקת השירות האיכותי ביותר ללקוחותיה.
עובדי החברה עוברים אסמכות והכשרות תקופתיות עפ"י הנדרש לביצוע עבודות מיוחדות.
מבין לקוחותינו :חברות בניה המובילות במשק ,מלונות ,קניונים חברות אחזקה ועוד.

חטיבת פתרונות אבטחה ותקשורת
תשתיות תקשורת
חברתנו מתמחה בייעוץ ,הקמה ,השבחה ותפעול של תשתיות תקשורת לסוגיהם לרבות תקשורת אחודה ,תשתיות נחושת ואופטיות:
❑תכנון והקמה של תשתיות תקשורת פאסיביות.
❑ הקמה וסידור מחדש של חדרי שרתים.
❑ העתקת תשתיות תקשורת וחדרי מחשב  ,לרבות עמדות קצה מאתר אחד למשנהו.
❑ אספקה והתקנת ציוד תקשורת אקטיבי ופאסיבי מהיצרנים המובילים בעולם.

מצלמות אבטחה
חברתנו נמצאת בחזית הטכנולוגיות בתחום מצלמות האבטחה ,אנו מתמחים בהתאמת מערכות צפיה והקלטה לצרכים המשתנים של הלקוח.
❑פתרונות יחודיים של מצלמות מבוססות רשת  ,IPמצלמות אנלוגיות טורבו באיכות  ,FHDמצלמות בקישור אלחוטי ומבוססות אפליקציות.
❑ ביצוע אינטגרציה של מערכות חדשות וקיימות למערכות היברידיות של המערך הקיים ,תוך התפתחות טכנולוגית מקסימלית ללקוח.

❑ מתמחה בפתרונות מיוחדים לאתרי בניה ,התקנת מצלמות ממונעות וקבועות באיכות  FHDעל עגורנים .פתרונות לצילום התקדמות הבניה ופיקוח
❑ הקמת חדרי בקרה משולבים באינטגציה מלאה.
❑ מערכות לנהול חניונים מבוססי .LPR
❑ משווקת ומפיצה מספר מותגים של מערכות מצלמות המובילות בשוק.

חטיבת פתרונות אבטחה ותקשורת
מערכות אזעקה ופריצה
חברתנו מספקת ומתקינה מערכות פריצה ואזעקות מהמובילות בארץ ,למיגון עסקים ,מלונות ,קניונים מפעלים ובתי עסק.
❑ תכנון משלב ההקמה בשלוב יועצים ומפקחים להגנה מקסימלית של המתחם תוך התחשבות בתנאי הסביבה.
❑ חברתנו מבצעת פרויקטים בשילוב מערכות קוויות ואלחוטיות ,כולל גיבוי קווי בזק לסלולאר.
❑ מתן מענה לתאי סביבה קשים.
❑מערכות מבוססי אפליקציה ושילוב עם בתים חכמים.

מערכות אלחוטיות
חברתנו מספקת פתרונות אלחוטיים למגזרים שונים תוך שמירה על אבטחת מידע ותכני המידע המועברים ברשתות הציבוריות.
❑ תכנון ובניית תוכנית פריסה מדוייקת באמצעות כלים לביצוע סקר אתר  Site Surveyהכולל גרפיים לניתוח הסביבה.
❑ מתן מענה לקישורים אלחוטיים ארוכי טווח להעברת מידע \ וידאו.

❑ פריסת רשת אלחוטיות למקומות הומיי אדם כגון קניונים ומלונות הכוללים בקר וניהול תכנים.
❑ תקשורת עבור מסופונים וקופות לבתי קפה ,מסעדות ,חופים וכדו'.

חטיבת שיווק והפצת מוצרי ביטחון ותקשורת
חנות למתקין
חברתנו מעמידה לרשות לקוחותיה ,חנות עם מלאי זמין ומיידי עבור כלל מערכות הביטחון והתקשורת:
❑ משווקת מורשית של חברת  Univiewוחברת  .Hikvisionמספקת מגוון רחב של מערכות הקלטה וצילום.
❑ מערכות פריצה מבית ריסקו \ פימא והזמנות עפ"י דרישה  ,מערכות משולבות אלחוטי \ קווי ,גלאים ועוד.
❑ מגוון מערכות אינטרקום  ,קודנים ,משולבי ביומטרי.RFID ,
❑מערכות מבוססות שרת כגון .Milestone
❑ מלאי זמין לכל ציוד תקשורת כגון כבלים למצלמות ,רשת  ,אזעקות  ,ארונות תקשורת  ,פטצ'ים ,מגשרי תקשורת.
❑ כל סוגי המחברים  ,כלי עבודה ,קופסאות חיבורים.
❑ מעבדת שירות זמינה במקום.
❑ שעות פתיחה גמישות וחניה ללא הגבלה.

חנות אינטרנט און-ליין
חברתנו מעמידה לרשות לקוחותיה אפשרות רכישה עצמאית לאלפי מוצרים בצורה נוחה ,פרקטית ,ומאובטחת בתקן מחמיר PCI-DDS

❑ אפשרות כניסה למתקינים לקבלת הנחות מיוחדות.
❑ רכישה באתר ומשלוח מהיר עד הבית \ בית העסק.
❑ האתר בהקמה ויעלה בחודש הקרוב....

