
Micro- ניהול אכסון ושירותי ענן אצל הספקים הבולטים בעולם, דוגמת
soft Azure, וכן בארץ (טריפל סי, בזק בינלאומי ונטוויז'ן)

שירותי סיסטם למערכות Microsoft השונות, כולל התמחות מעמיקה 
בתחומי ה-SharePoint, האכסון והתקשורת

ייעוץ בתחומי אבטחת מידע, סיסטם, תקשורת, ארכיטקטורה ועוד
מבדקי עומסים

מבדקי חדירות ובדיקות חוסן
(DBA) ניהול בסיסי נתונים

שירותי IT מקצה לקצה
 ,IT-היא ספקית מובילה של שירותים מקצועיים בתחומי ה Ewave System

אבטחת מידע, תכנון תשתיות ותחזוקת אתרים, אכסון ופתרונות ענן. 
החברה מיישמת מגוון מוצרים בתחומים אלה ומשרתת חלק ניכר 

מהארגונים הגדולים במשק הישראלי.

Ewave System היא חלק מקבוצת Ewave, שמעסיקה כ-1,000 עובדים 
בארץ ובעולם ומהווה שותפת זהב מנוהלת של Microsoft מאז שנת 2006.

:Ewave System השירותים של
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להלן כמה מהמוצרים המובילים שאנו מייצגים בארץ:

לצד שירותיה המקצועיים בתחומי האכסון והתחזוקה,
Ewave System משווקת ומיישמת מוצרים רבים

בתחומי התשתיות ואבטחת המידע.

יישום מוצרי תוכנה וחומרה

IlluminIT
מוצר מידול תהליכים 

עסקיים אוטומטי מבית 
VNT חברת

פתרונות הלבנת 
קבצים

 ODIX ממשפחת מוצרי
 ,ODI של חברת

המספקים רמה גבוהה 
מאוד של ביטחון לצד 
שמירה על הביצועים 

המערכתיים

Correlata
פתרון המאפשר לארגונים 
לעמוד ביעדיהם העסקיים 

והתפעוליים באמצעות 
אכיפה אפקטיבית ושוטפת 

של מדיניות התשתיות 
הארגונית, להצליב מידע 
ממקורות שונים ולהפחית 
את הסיכונים התפעוליים

Tufin
פתרונות לניהול חכם של 
תשתיות אבטחת מידע 

ורשתות בארגונים

Reblaze
מערכת הגנה, שליטה 
ובקרה לפלטפורמות 

Web המספקת מטריית 
הגנה מלאה מקיפה 

וכוללת לאתרי אינטרנט, 
כלי ניהול וניתוח תעבורה 

ותשתיות האצה

AimBetter
מוצר לניטור יעיל 
של מאגרי נתונים 

(Databases)

מוצרי הלבנה 
מבית חברת אבטחת 
המידע הבינלאומית 

OPSWAT

Ayehu
פלטפורמה לאוטומציה 
 AI מתקדמת ומבוססת

IT-של נכסי ה

Cynet
פלטפורמה המאפשרת 
מניעה מוקדמת, איתור 

מדויק ותגובה אוטומטית 
לאיומי אבטחת מידע

רישוי מיקרוסופט
ובתוך כך רישוי

 Microsoft Cloud
Platform System

BackBox
מוצר לגיבוי ושחזור 

תצורה (קונפיגורציה) 
של התקני תקשורת 

ואבטחת מידע

gytpol Validator
אפליקציה ייחודית 

המאפשרת לראשונה 
בקרה יעילה על הטמעה 

 Group-ויישום של ה
Policy לכלל 

המשתמשים ומחשבי 
הארגון, תוך ביצוע 
אנליזה, איתור וזיהוי 

פרצות אבטחת סייבר 
הנובעות מטעויות 

אנוש ותוכנה


