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תוכנות לעסק | שירותי יעוץ ופתרונות ענן
אמצעי אחסון למחשב

מחשבים נייחים
מחשבים מהירים מבוססי מעבד  INTELוכוח עיבוד גרפי עוצמתי.
חיסכון בכבלים ,חיסכון במקום וקישוריות מלאה
• - CUBIמיני מחשב חסכוני במקום ובחשמל

•מיקרו מחשבים עוצמתיים עם מעבדי INTEL I3/I5/I7
•כרטיס מסך תומך 4K

•עד  3שנות אחריות איסוף והחזרה
•ניתן להרכבה לפי דרישת לקוח
•מקבל עד  2אמצעי אחסון
		 סדרת CUBI | CUBIN | CUBI2

מחשבים ניידים

- Slim Series
ניידים עסקיים דקים במיוחד

•החל ממסך  "14ועד "17.3
•מעבדי אינטל ארבע ליבות וכרטיס מסך
מקצועיים GTX
•עד  3שנות אחריות בבית הלקוח
סדרת GS
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- Workstation Series

ניידים רבי עוצמה NVIDIA QUADRO -

•מחשבים עוצמתיים הכוללים כרטיסי מסך QUDRO

•מיועדים לפיתוח ועבודה מול חברות כגון אוטקאד וכו
•מפרטים גבוהים הניתנים לבנייה לפי דרישה
•גדלים "17.3" /15.6
•עד  3שנות אחריות בבית הלקוח

סדרת WS | WT

מחשוב
פתרונות חשמל ורכיבים
 FSPחברת טיוואנית המייצרת משנת  1993ספקי כוח ,אל פסק ופתרונות חשמל -
אנרגיה ירוקה ,פתרונות לתעשייה הרפואית ,ואנרגיה סולארית.

אל פסק

אל פסק המיועד עבור בית/עסק/שרתים

LINE/ON LINE/RACK

ספקי כוח מקצועיים

ספקי כוח

לכריית מטבעות דיגיטאליים

מגוון עצום של ספקי כוח לתעשיית
המחשבים/שרתים/ביטחון

ספקי כוח אוניברסאליים
למחשב נייד

מזוודות חשמל

עבור מחשבים ניידים ממגוון יצרנים ,מגיע
עם מספר רב של מחשבים תואמים

אנרגיה ירוקה להפעלה בשטח ,כולל אפשרות
להטענה סולארית

מארזי מחשב

מארז ללא ספק/מארז כולל ספק ,מגוון רחב
של מארזים לבניית מחשב מקצועי

קירור למחשב

מאווררים למעבדי INTEL/AMD
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להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo@getter.co.il :

תוכנות לעסק
גטר היא אחת מספקיות התוכנה הגדולות בישראל .לחברה הסכמי שיווק והפצה עם חברות תוכנה בינלאומיות
בתחומים הבאים :מערכות הפעלה ,כלי פיתוח ,תוכנות גרפיות ,תוכנות עזר ,שרתים ,אבטחה וגיבוי.
כמו כן גטר הינה  LSP- LICENSE SOLUTION PROVIDERו  GOLD PARTNERשל מיקרוסופט ומובילה את מכירות
מיקרוסופט בישראל לארגונים ועסקים.

שירותי יעוץ ופתרונות ענן
חברת אמרסט מקבוצת גטר ,הינה החברה הותיקה והמובילה בישראל בתחום ניהול נכסי תוכנה ()Software Asset Management
עם התמחות ברישוי של ספקי התוכנה המובילים בעולם ביניהם  VMware, Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Questואחרים.
בנוסף אמרסט מציעה שירותי ייעוץ ותכנון במעבר ל Microsoft 365 & Microsoft Azure
וכן שירותי  Cost Management & Cost Optimizationל .Azure & AWS

ייעוץ ותכנון מעבר לMicrosoft office 365 -
הערכת מצב  ITקיים לקראת מעבר ל Microsoft Azure
שירותי  Cost Optimization Servicesל Microsoft Azure & AWS
שירותי  Cost Planning & Managementעבור סביבת Microsoft Azure
הכנה לביקורת רישוי תוכנה Software Audit Readiness -
ליווי בסגירת הסכמי רישוי תוכנה – EA & ELA negotiation assistance
ניהול נכסי תוכנה ופתרונות :SAM
פתרונות מבית אמרסט ,ניהול נכסי תוכנה ארגוניים-
 Snow SoftwareוLicense Dashboard -
Cloud Management and Cost Optimization
Spotinst ,Cloudamize ,ValueBlue
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מחשוב
אמצעי אחסון למחשב

דיסקים  SSDלמחשב

•מגוון טכנולוגיותMLC/ TLC/ 3D NAND/ M.2 SATA /M.2 NVME PCIE :

זיכרונות למחשב

•זיכרונות למחשבים נייחים ,ניידים ושרתים DIMM, U-DIMM
• DDR/DDR2/DDR3/DDR4בנפחים ומהירויות גבוהים ומהמובילים בשוק
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אמצעי אחסון למחשב
•עמידות למים ,נפילות ,אבק
•חיבור USB 3.0
• 4TBעד 1TB

דגםHD710 :

דיסקים קשיחים חיצוניים מוקשחים

דגםHD650 :

דגםHD700 :

דיסקים קשיחים חיצוניים
•חיבור USB 3.0
•מגיע בנפחים עד 4TB

•דקים וקלים במיוחד ( 11מ"מ עובי)

דגםHD620S :

דגםHD660 :

דיסקים חיצוניים SSD

•טכנולוגיות 3D NAND / TLC NAND
•חיבור USB 3.1

דגםSD700 :
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דגםSD660H :

דגםSE730H :

מחשוב
אמצעי אחסון למחשב

דיסק און קי

USB 2.0

דגםUD310 :

דגםUV110 :

דגםUV220/230 :

דגםUV130 :

USB 3.1

דגםUE700 :

דגםUV310 :

דגםUV320 :

דגםUV140 :

כרטיסי זיכרון פלאש
•תמיכה עד  8Kוידאו
•מהירות עד  290MBלשניה

SD Card

Micro SD Card
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