
 מ"בע( 1977)שמרד אלקטרוניקה 

 השקט שלך -המקצוענות שלנו 



 חברת אינטגרציה מהוותיקות והמובילות בארץ   

 1977הוקמה בשנת  

 נמצאת בחזית הטכנולוגית 

 TurnKeyמתמחה במתן פתרונות  

 אודות



,     מהנדסים, מנהלי פרויקטים: עובדים 50 -בחברה כ 
 מנהלי לקוחות ומכירות, מתקינים, טכנאים 

 מ"וקבצוותי עבודה ומערך קבלני בית  

עומדת בתקני אבטחת איכות מחמירים ובלוחות   
 זמנים 

 בפריסה ארצית 24/7מערך שירות הכולל מוקד  

 אודות



 ספק מורשה של משרד הביטחון ומשרדי ממשלה 

 של מכון התקנים הישראלי  ISO-9001תקן בעלת  

 של משרד התקשורת ר"נסרישיון  

  הסמכות שותפים טכניים  

 אודות



 "עיר ללא אלימות"–זכיינית המשרד לביטחון פנים 

זכיינית משרד הביטחון למכרז מוביל למערכות מיגון  
 ל"אלקטרוניות עבור כל זרועות צה 

 ס"התקנת מערכות ייחודיות לשב  

מבני , גים"למרלואינטגרציה  פרויקטיביצוע  
 קופות חולים ועוד, בנקים, מפעלי תעשיה, משרדים 

 אודות



 מערכות ביטחון ובקרה מתקדמות 

 תשתיות תקשורת 

 חדרי תקשורת וחוות שרתים 

 אחזקה ושירות 

 מולטימדיה וחדרי ישיבות 

 מערכות צפירה וכריזה עירונית 

 מערכות כריזה והגברה 

 פרויקטים לדוגמא  

 תחומי פעילות



 IP CCTVמערכות  

 VMSמערכת ניהול וידאו  

 נוכחות, בקרת כניסה 

 מערכות גילוי פריצה 

 VMD-ו( אנליטיקה)ניתוח תוכן  

 מערכות בטחון ובקרה מתקדמות



 נחושת וסיבים אופטיים-תשתיות פאסיביות  

 תשתית אחודה לתקשורת  

 תשתיות אקטיביות  

   PTP/PTMPתקשורת אלחוטיות   

 ציוד ומרכזיות, טלפוניה  

 תשתיות תקשורת



 תקשורת וציוד משלים, מסדי שרתים  

מיזוג  , ארונות חשמל, רצפה צפה: בינוי תומך  
 אל פסק ומערכות גילוי וכיבוי אש ,  אוויר 

 מערכות ניהול ובקרה סביבתית  

 חדרי תקשורת וחוות שרתים



 בפריסה ארצית 24/7מחלקת שירות   

 מ"אחזקת מערכות מנ  

  SLA לפי דרישת הלקוח 

 אחזקת מערכות של השותפים הטכניים  

 אחזקה ושירות



 Video Wall-מסכים ו, מערכות תצוגה 

 Video Conference 

 מערכות שליטה ובקרה 

לוחות , מקרנים-עמדות מרצה ועזרי הדרכה 
 חכמים 

 מולטימדיה וחדרי ישיבות



ספק יחיד למערכות כריזה וצפירה עבור משרד  
 הביטחון 

 צופרים ברחבי הארץ 1000מעל  

העורף בפריסה  -תחזוקת מערך הצופרים לפיקוד 
 ארצית 

סגורים   ,מערכות צפירה וכריזה לשטחים פתוחים 
 העורף-ועירוניים לפי מפרט פיקוד 

 מערכות צפירה וכריזה עירונית



 מערכות כריזת חירום למבנים 

 הגברת קול ומוסיקת רקע 

 כריזה וצפירה לרכבי ביטחון והצלה 

 מערכות כריזה והגברה



 פרויקטים לדוגמא
 א"עלרשויות מצלמות  40-כ 

 מגה ג"מרלו 

 מבני תעשיה   

 בן עמי-ד שרקון"משרד עו   

   SCR 

 סילקו   

 אדלקום   

 חיפה גלוברנדס ג"מרלו   

 YAHOOמשרדי  

 MED-1 

 קבוצת פישמן   

 YES ג"מרלו   

 הארגז תימורים   

 רשות שדות התעופה   

 שחם-אלטשולר   

 י"חח   



 תמונות מפרויקטים



 תמונות מפרויקטים



 תמונות מפרויקטים



 תמונות מפרויקטים



 תמונות מפרויקטים



 תמונות מפרויקטים



 סרטון תדמית

 סרטון תדמית שמרד

https://www.youtube.com/watch?v=BN9JiDfDJqo&feature=youtu.be


 גלוברנדס ג"מרלו



 גלוברנדס ג"מרלו

 בקרת כניסה 

 גילוי פריצה 

 והקלטה ס"טממערכות  

 תקשורת מחשבים 

  

 ר"מ 3,800-כ –שטח האתר  

 2012אפריל -ינואר-סיום/תאריך תחילה 



 CADENTמשרדי 



 CADENTמשרדי 
 בקרת כניסה 

 גילוי פריצה 

 והקלטה ס"טממערכות  

 תקשורת מחשבים 

  

 ר"מ 3,000-כ –שטח האתר  

 2012אוגוסט -מאי-סיום/תאריך תחילה 



 Retalixמשרדי 



 Retalixמשרדי 
 קומות תת קרקעיות 5-קומות משרדים ו 7 

 בקרת סביבה וגילוי פריצה, בקרת כניסה 

 והקלטה ס"טממערכות  

 מולטימדיה וחדרי ישיבות חכמים 

 תקשורת מחשבים 

 ר"מ 14,000-כ –שטח האתר  

 2012ספטמבר -תאריך תחילה 

 2013מרץ -תאריך סיום 



 רשימת לקוחות חלקית

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/thumb/f/fa/IDF_new.png/200px-IDF_new.png&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&docid=SRxuyS720CjYCM&tbnid=aWKDu96rtCeBVM&w=200&h=176&ei=NfBjUfD0L8yr0gWc0IGAAw&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=rics
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.supergan.co.il/uploadimages/180/162610.jpg&imgrefurl=http://pschools.haifanet.org.il/shalva/subjects/DocLib3/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA.aspx&docid=z-eRXXFy1-n5IM&tbnid=s4K884PEj00C-M&w=180&h=180&ei=9PBjUdSqJOSc0wWQ6ICACA&ved=0CAUQxiAwAw&iact=rics
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99 %D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA %D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA&source=images&cd=&cad=rja&docid=OB3L0NFj9PfXWM&tbnid=j_I842ncHJjHVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taldor.co.il/list.aspx?id=1095&ei=a_FjUY_MFqH80QX5vIBI&psig=AFQjCNH65rxfOo_oDDqGqc7x-32bUqU1Kw&ust=1365590724163333
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97 %D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&source=images&cd=&docid=uf07ekxe5n4ppM&tbnid=68baFIt39E9P6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myavne.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A3-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94&ei=ofFjUZDvO-Sl0QWgh4DADw&psig=AFQjCNGOffpFRyh1Dj6nC1tzIHh_WCVa8w&ust=1365590797537226
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=ALLOT&source=images&cd=&docid=hPefGa5843xX7M&tbnid=dt1uAwZocgdtsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yedatech.co.il/yt/company.jhtml?value=518&card=4&ei=ffJjUd_QIOib0AXaoYGwDA&psig=AFQjCNHBcGGFQOh9wp0AoLglFir2Zc2tcA&ust=1365591028166122
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=MED-1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IN98X44pDQHeqM&tbnid=x3I8b6a26mq2wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yedatech.co.il/yt/company.jhtml?value=2376&ei=sfJjUf_ULKPM0QXroYGIBQ&psig=AFQjCNGOvkK-u5PanmXtKrpy_9x4mVA2Vg&ust=1365591083016252
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98&source=images&cd=&docid=c7Gn-3SD-y5a5M&tbnid=7Z-hG5rQ1S8CeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mibemall.co.il/StoreHomePage.aspx?MallID=160&BranchID=3216&ei=9fJjUcDHGPGo0wXwwoHwCQ&psig=AFQjCNHMd5af9EZERcSDeBy0AVLMFIaD2g&ust=1365591154715955
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%93%D7%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=RNRGC0NFrLjsIM&tbnid=Iu1m2-kxJgOKBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.netanya-moreshet.org.il/show_item.asp?levelId=45294&ei=VfNjUZymB5OX0AXPvYDgAQ&psig=AFQjCNFfaXos9rlzotq3E3QnD5410dgwIQ&ust=1365591240745541
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F+%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D&source=images&cd=&cad=rja&docid=TAtn6i06USBW-M&tbnid=7V-PZvexB_iTcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.athenafund.org/?categoryId=29127&ei=DvRjUb26Euqw0AW4vYGoCw&psig=AFQjCNEkuwPJDilwW_EdlZrpOTPwSRY2rA&ust=1365591436845451
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&source=images&cd=&cad=rja&docid=9nXCfpJaA5-kzM&tbnid=vJnSgMK8ev_XWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.utime.co.il/&ei=WPRjUfyCAo6Y0QXLwIHABw&psig=AFQjCNGiVKFqeRhDJ6ZgHpOAOo2vFiem7g&ust=1365591500261427
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A8%D7%A4%D7%90"%D7%9C&source=images&cd=&docid=QTHOOwPGWfrUNM&tbnid=w_e4pvWymhAV8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rsa.gov.il/hachshara/nehagimmiktsoieim/noahgimacheretasakim/Pages/AlbetSystem.aspx&ei=hvRjUeuBA-LW0QXv4ICYCQ&psig=AFQjCNExBf71jO0TfrN_mgbJpucHZ_hvYA&ust=1365591555617324
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2+%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D&source=images&cd=&docid=KLTDnq_QuiL_2M&tbnid=TnBtDrwWWWTHDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D&ei=5_RjUeW2GemU0AW7-oDoDw&psig=AFQjCNGzp-uEgOk8Z5UJyXaaRUdwk69qDQ&ust=1365591652612707
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94&source=images&cd=&docid=aGk-C_Tp7IpPAM&tbnid=-o44c-Q0mSa-7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94&ei=GPVjUcWGAcfS0QXOjYHIDA&psig=AFQjCNGapbrok_ZzK7W826RckvWH5yRTpA&ust=1365591701379053
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=cadent&source=images&cd=&docid=WBDbxnRlZoSQNM&tbnid=0gqwfUg2oRyKXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.velocityfg.com/portfolio.htm&ei=ffVjUZuoM4qx0AX434CADA&psig=AFQjCNH3qM9b1aRa8erj6shwacWa0ryYeQ&ust=1365591803911511
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A1&source=images&cd=&docid=2BhelHzJLTbWcM&tbnid=LCkMqVZMb6MYbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://duns100.dundb.co.il/comp_heb_532585684/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A1&ei=wvVjUaCiNOKn0wXF6IGABg&psig=AFQjCNECbiYTMDIB2feobsAns8X8-Q-hHw&ust=1365591865719368
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1&source=images&cd=&docid=PT7Jle2UCFUQaM&tbnid=bCBKnGldjUfDpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yedatech.co.il/yt/company.jhtml?value=36&ei=DPZjUYylDOOg0wWYp4DoCg&psig=AFQjCNHuJYZD5fwdp1skAPrTPa3ZDDg52g&ust=1365591945884279
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D&source=images&cd=&docid=dSYhaIjFgclcQM&tbnid=Ogqw1XXDkhdsCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yedatech.co.il/yt/news.jhtml?value=7304&ei=WPZjUduXK-6r0AXzw4CoBg&psig=AFQjCNGqsYCgu_SgrbOKLF_lXQuStXLeSg&ust=1365592002080677
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D&source=images&cd=&docid=xVynMhBX0DujAM&tbnid=uW-4a3aBrr_YOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.igudbit.org.il/Index.asp?CategoryID=140&ei=j_ZjUb7ON8KL0AW2yYCYBg&psig=AFQjCNG6M4xYd4SWH30qOQiQv-oInx97Xw&ust=1365592076834419
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%AA%D7%93%D7%94%D7%A8&source=images&cd=&docid=6WxYzgZJbpXYfM&tbnid=c-fM5IuxT696HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://yad1.yad2.co.il/?CompanyID=127&ei=_vZjUeLrKOWc0AXFooDoAQ&psig=AFQjCNG_exAlkvfAtYNwy4evRI6WDG3KjQ&ust=1365592180180986


 

 
 שותפים טכניים

http://www.aydindisplays.com/
http://www.avextender.com/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=dvtel&source=images&cd=&docid=ycLf7g2MLwQ1pM&tbnid=9hqw_A7JjfnE1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sesolutions.com.au/Page.php&ei=SQ5kUeaMO9KT0QXd1YH4Aw&psig=AFQjCNGNBVFCi4pASIRgPsp6_ccDVxcyjw&ust=1365598136416703
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=vicon&source=images&cd=&docid=KKAT2ZC0O4qRRM&tbnid=-NlqA9D8-xm4PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vicon-security.com/resources-logos.htm&ei=Wg9kUbDOGKLD0QWBxYGwDA&psig=AFQjCNE2lXDoikP-kkkiL_G-vzKTLqWtHg&ust=1365598374733040
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=vision+hi-tech&source=images&cd=&cad=rja&docid=csHCd2qIjgxVMM&tbnid=9v-NtU1_0UHmdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.securitynewsdesk.com/2011/06/06/vision-hi-tech-set-for-the-uk-cctv-market-after-successful-appearance-at-ifsec/&ei=BBBkUcmDH-SU0AW65IHACw&psig=AFQjCNFJhln932LwMXOgUI6jg__1WMSgcQ&ust=1365598533386431
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=agent+vi&source=images&cd=&docid=hKNx_g-LasKRFM&tbnid=hJGjYp9kPA6FmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sourcesecurity.com/news/articles/co-2214-ga-co-1151-ga-co-3289-ga.3021.html&ei=sBBkUdzKHuas0QW60YHgAg&psig=AFQjCNH5x2NaWb7CKWJnHxiwR4rCKWEKDw&ust=1365598765908405
http://www.mokedan.co.il/index.php?page=clients
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=visonic&source=images&cd=&docid=CgDkRknK1A5ygM&tbnid=RjFiIdahWjaphM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.absoluts.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=81&ei=PxFkUeKZMeHX0QXlvICQBA&psig=AFQjCNGZ1AQEigMvIaIyQvb5mvk5vCbeew&ust=1365598909568259
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=mobotix&source=images&cd=&docid=Gh072xDhLAEcJM&tbnid=uheC35WQUmL-OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.talkwire.co.uk/mobotix-cameras.html&ei=lRFkUefQAuai0QXs54GgBQ&psig=AFQjCNFpY7OzQ4UDKyK9WJjbjexy0AU4yQ&ust=1365598990996672
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA+AXIS&source=images&cd=&docid=-vTqmsg4_RckQM&tbnid=W5-hCc0UCIo-CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alarms4u.co.il/index.php?/articles/view/298.html&ei=ghJkUeP2KYjE0QXmz4GgBw&psig=AFQjCNHU-dba4Oa7O6VMpRnsd74OB80Ykg&ust=1365599220986415
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