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G e t t e r  T e c h  c l o u d

פתרונות ענן 
GTC - Getter Tech Cloud עוסקת בניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים בתחום המעבר לענן. 

היחידה כוללת צוות מומחים טכניים המספקים Professional Services ברמה הגבוהה ביותר. 
בין שירותינו:

GTC PACK- מרכז תמיכה ושירות ללקוחות הענן	 
 	MICROSOFT 365 & AZURE ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים במעבר ל
סקרי לקוח 	 
VECTOR- לוח מחוונים לאופטימיזציה של השימושים שלך בענן	 

GTC חטיבת התוכנה

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.

גטר הינה Lsp- License Solution Provider ו Gold Partner של מיקרוסופט ומובילה את מכירות 
מיקרוסופט בישראל לארגונים ועסקים.

שירותי ייעוץ לרישוי תוכנה 
ייעוץ ע"י מומחי הרישוי שלנו, מקנה כלים אסטרטגיים למו"מ,

מאפשר אופטימיזציה של הסכמי הרישוי ועוזר בצמצום עלויות רישוי.
הכנה לביקורת רישוי תוכנה	 
ליווי בסגירת הסכמי רישוי תוכנה	 
 	SAM ניהול נכסי תוכנה ופתרונות

http://emerset.com/he/
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מחשבים מהירים מבוססי מעבד INTEL וכוח עיבוד גרפי עוצמתי.
חיסכון בכבלים, חיסכון במקום וקישוריות מלאה 

מחשבים נייחים

מסכי מחשב קעורים
 	R1800 מסכי מחשב קעורים
 	 ms/144Hz/165Hz1
 	srgb 115%
רגל מתכווננת	 
 	RGB תאורת

מחשבים ניידים

- SLIM SERIES  
ניידים עסקיים דקים במיוחד  

החל ממסך 14" ועד 17.3"	 
 	RTX מעבדי אינטל ארבע ליבות וכרטיס מסך מקצועיים
מחשבי מנהלים אקסלוסיביים לפי הזמנה אישית ויעודית לכל לקוח	 
עד 3 שנות אחריות בבית הלקוח	 

GS סדרת

WORKSTATION SERIES  
NVIDIA QUADRO - ניידים רבי עוצמה  

 	 QUDRO מחשבים עוצמתיים הכוללים כרטיסי מסך
מיועדים לפיתוח ועבודה מול חברות כגון אוטקאד וכו	 
מפרטים גבוהים הניתנים לבנייה לפי דרישה	 
גדלים "15.6/ "17.3	 
עד 3 שנות אחריות בבית הלקוח	 

WS | WT סדרת
     

     CUBI - מיני מחשב חסכוני במקום ובחשמל 
 	 INTEL I3/I5/I7 מיקרו מחשבים עוצמתיים עם מעבדי
 	4K כרטיס מסך תומך
עד 3 שנות אחריות איסוף והחזרה	 
ניתן להרכבה לפי דרישת לקוח	 
מקבל עד 2 אמצעי אחסון	 

CUBIN | CUBI 3S סדרת   
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 FSP חברת טיוואנית המייצרת משנת 1993 ספקי כוח,
אל פסק ופתרונות חשמל - אנרגיה ירוקה, פתרונות 

לתעשייה הרפואית, ואנרגיה סולארית.

פתרונות חשמל ורכיבים

 OFFLINE   
אל פסק קומפקטי הניתן לתלייה	 
מיועד להחזיק מחשב ביתי/ קונסולה, מדפסת, מקרן, מסך	 
 	   600/800VA מגיע בדגמי
דגם 600 תומך במחשב ומסך עד 7 דקות	 
 דגם 800 תומך במחשב 	 

ומסך טלוויזיה 65" עד 5 דקות

ONLINE- הפתרון העסקי הטוב ביותר!    
מסדרת CHAMP אל פסק עוצמתי במארז קטן וקומפקטי	 
 	ECO חסכני בחשמל כולל מצב
תחום מתח רחב 	 
 	1KVA/2KVA/3KVA
USB and RS-232 לשליטה ובקרה	 

 LINE INTERACTIVE   
סדרת FP היא סדרת הפרימיום לבית ולעסק הקטן	 
 	 600VA/800VA/1K -נפחים
קטן מימדים, בעל הגנה מנחשולי מתח	 
הפעלה אוטומטית מחדש	 
טעינה במצב לא פעיל	 

     

 CHAMP RM ONLINE   
 	RACK MOUNT 1K/2K/3K/6K/10K
מתאים לארונות שרתים ותקשורת	 
שליטה ובקרה כולל תוכנה מותאמת	 
תחום מתח רחב	 

     

TWINKLE 65W   
ספק הכח הקטן  

ביותר בשוק  
משקל  100 גרם בלבד!	 
7 ס"מ בלבד	 
 	19V- 65W
מעולה לנסיעות!	 

NB SLIM 90W/120W   
ספק הכח הקטן  

ביותר בשוק  
משקל 233 גרם בלבד!	 
 	19V- 90W
דק במיוחד-2.5 ס"מ	 

אל פסק

ספקי כח אוניברסאליים לניידים
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מיקרו ספק כח    
 DAGGER  

 	Gold 90% 80+
 	600W
 	FULL MODULAR
מאוורר 80	 

TWINS 700W   
SWAPPABLE  

 	700W*2
 	Gold 90% 80+
 ייחודי לשרתים ומערכות	 

מחשב מורכבות
 החלפת ספק כח בזמ	 

פעולת המחשב

HYDRO PTM   
 	Platinum 92% 80+
 	 650/750W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

HYPER K   
 	WHITH 85% 80+
 	 500/600/700W
 	 FIXED CABLE
מאוורר 120	 

HAMMER   
 	 500/600W
 	FULL MODULAR
מאוורר 120	 

 HYDRO MX   
 	BRONZE 88% 80+
 	 550/650/750W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

HYDRO GE   
 	BRONZE 90% 80+
 	 550/650W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

פתרונות חשמל ורכיבים

CMT520   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

דלתות זכוכית מחוסמת*2	 
 	 RGB 4 מאווררי
 	MSI/ASUS/GIGABYTE CYNC

CMT110A   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

דלת צד שקופה באופן מלא	 
 תמיכה בתקן החדש	 

של אינטל

CMT510   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

FULL TOWER מארז גיימינג  
דלתות זכוכית מחוסמת*3	 
 	RGB 4 מאווררי

CMT240   
מארז גיימינג  

MID TOWER  
כולל תאורת לד	 
דלת צד שקופה	 
 	 RGB 4 מאווררי

מארזי מחשב

ספקי כח למחשב
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MLC/ TLC/ 3D NAND/ M.2 SATA /M.2 NVME PCIE :מגוון טכנולוגיות

אמצעי אחסון למחשב

SSD 2.5

SSD M.2 PCIE

PC זיכרונות למחשבי

זיכרונות למחשבי גיימינג
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אמצעי אחסון למחשב

HD710 :דגםHD680 :דגם

HD330 :דגם
HD830 :דגם

עומד בלחץ של 3,000 ק"ג HD700 :דגםHD650 :דגם

5TB עד 1TB	 עמידות למים, נפילות, אבק	 דיסקים קשיחים חיצוניים מוקשחים  	USB 3.0 חיבור

 HD320 :דגם
מארז חיצוני מוקשח

SSD/HDD "2.5 לדיסקיHD660 :דגם HD620S :דגם      HD300 :דגם

 	USB 3.0 חיבור
 	4TB מגיע בנפחים עד
דיסקים במגוון צבעים	 
דקים וקלים במיוחד )8 מ"מ עובי(	 
3 שנות אחריות	 

דיסקים קשיחים חיצוניים
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אמצעי אחסון למחשב

USB 3.1דיסק און קי

UE700 :דגםUV310 :דגםUV140 :דגם

SD CARDMICRO SD CARD

מהירות עד 290MB לשניה 	 תמיכה עד 8K וידאו	 כרטיסי זיכרון פלאש

 	3D NAND / TLC NAND טכנולוגיות
 	USB 3.1 חיבור

SD700 :דגםSD660H :דגםSE730H :דגם

SSD דיסקים חיצוניים


