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 מיליארד שקלים 5-ל 2152-בהכנסות קבוצת בינת ב 51%עליה של 

צור, -"זהו גידול אורגני, לא נגזר מרכישות", הסביר מנכ"ל בינת תקשורת מחשבים, אלון בן

 3182הישראלי בשנת   IT-שהזהיר מצמיחה שלילית בשוק ה

 

מיליארד שקלים )ללא הכנסות חברת  6.4-הסתכמו בכ 3183בינת בשנת -הכנסות קבוצת רד

Radvision שנמכרה ל-Avaya )–  כך נחשף היום בכנס "בינת אקספו" שנערך בתל אביב. קבוצת
-בינת, הניבה הכנסות בסך כמיליארד שקלים, נתון המהווה גידול של כ-בינת, חלק מקבוצת רד

 .3188לעומת שנת  85%

אקספו" שקיימה היום בינת תקשורת מחשבים בתל משתפים פקדו היום את כנס "בינת  6,111-כ
, המתקיים זו השנה והתקשורת המידע טכנולוגיות בתעשיית ביותר הגדול האירועזהו  אביב.

 העשירית. 

, וזאת בהסתמך על גידול אורגני 3188לעומת שנת  36%"בשוק הישראלי הציגה בינת צמיחה של 
, במסיבת עיתונאים ל בינת תקשורת מחשביםצור, מנכ"-", הוסיף אלון בןבלבד, ללא רכישות

 לסיים הצליחו  IT-ה חברות שכן, יחסית טובה לשנה נחשבה עוד 3183 שנת". שנערכה באירוע

 .", הזהירשלילית צמיחה להציג הישראלי  IT-ה שוק צפוי השנה אך, מסויים רווח עם אותה

 של החברה, שמעותייםהמ הצמיחה ממנועי אחד את המהווה, הבינלאומית הפעילות במסגרת
. עוד בברזיל תקשורת בתעשיית הרכבות מפרוייקטי דולר מיליון 81 בסך להכנסות בינת מצפה
צור כי בשנה האחרונה, במסגרת הרחבת פעילותה מחוץ לגבולות ישראל, החלה בינת -בןחשף 

תחם הפעילות במ, והיא מבצעת את ישראליות ובינלאומיות מובילותלחברות  OEMלספק שירותי 
 בניו ג'רזי, בנוסף למפעל קיים בעין כרמל. 

שמקימה קבוצת בינת   DATA CENTER-יחל ה 3186צור כי ברבעון הראשון של -בנוסף מסר בן
מ"ר  86,111מ"ר מתוך  8,711-בירושלים לספק שירותים ללקוחותיו הראשונים, כאשר כ

 המיועדים לו כבר יופעלו. 

את השינוי שעוברות החברות הגדולות בהתייחסותן למערכי הטכנולוגיה המניעים צור תאר -בן

יותר ערך עסקי, ולכן ראינו מגמה  IT-"המנכ"לים דורשים בשנים האחרונות ממחלקות ה -אותן 
נרחבת של החלפת מנמ"רים בחברות רבות. עם זאת, המנכ"לים מסרבים להגדיל את ההשקעות 

 את המנמ"רים להתמודדות במציאות קשה ומאתגרת".בתחומים אלו, וכך הם דנים 

 

 

 

 

 



 אודות בינת תקשורת מחשבים

בינת, מציעה ללקוחותיה שירותי יעוץ, תכנון, יישום -בינת תקשורת מחשבים, מקבוצת רד
והטמעה של פתרונות מקיפים בתחום רשתות התקשורת, מחשוב ואבטחת מידע. החברה 

יו/ וידאו, אבטחה, יישומים ניידים, טלפוניה ומערכות , ענן ,קול, אודIP-מתמקדת בתחומי ה
,  נמנים מאות ארגונים בכל הגדלים, במגזרי 8775מחשוב. על לקוחות החברה, שהוקמה בשנת 

הביטחון, התעשייה, הטלקום, התשתיות, הממשלה, הבריאות, התקשורת, הפיננסים, האקדמיה 
 ועוד. 

ומביאה עמה לפרויקטים השונים את ניסיון בינת תקשורת מחשבים מעסיקה מאות עובדים, 
. RADהאינטגרציה של חברות קבוצת בינת ואת יכולות פיתוח הטכנולוגיה של חברות קבוצת 

החברה היא שותף מוסמך בדרגות הגבוהות ביותר של ספקיות החומרה והתוכנה המובילות 
 ,Cisco, VMware, Polycom ,Symantec, Dell, HP,  EMC, Microsoft, Juniperבעולם, בהן:

McAfee  ו-RAD Group. 
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