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הצעת מחיר עבור פתרון Check Point Sandblast Agent
עבור חברה" :

"

שלום רב,
אני מתכבד להגיש לך את הצעתנו לשירותי .Check Point Sandblast Agent
ההצעה הותאמה לצרכיך כפי שהועלו בשיחה מקדימה בנושא והיא מכילה מפרט מלא של איכויות
השירות ,הטכנולוגיות המתקדמות והיתרונות הנלווים ,כפי שבזק בינלאומי מעניקה ללקוחותיה
כחברת האינטגרציה וה IT-המובילה בישראל.
כחברה מובילה ,המעמידה את הלקוח במרכז ,מציעה בזק בינלאומי שירותי תקשורת ומחשוב
מתקדמים ובכלל זה אינטרנט ורשתות  Dataבינלאומיות ,אבטחת מידע וסייבר ,פתרונות IT
ואינטגרציה ,שירותי  ,Data Center & DR ,CLOUDמרכזיות ושירותי  UCמתקדמים ,שירותי
 OUTSOURCINGו ,HELP DESK -שירותי  VPRNו MPLS-ועוד.
בזק בינלאומי משקיעה בפיתוח והוספת שירותים מתקדמים שיאפשרו ללקוחותיה לעמוד בקדמת
הטכנולוגיה העולמית .לרשות לקוחות החברה עומד רוחב הפס הייעודי ,המאפשר ללקוח את תנאי
הגלישה הטובים ביותר ,במהירות הגבוהה ביותר.

מתוך ההבנה כי מערכות המחשוב הינם מרכיב חיוני ורגיש בפעילות העסקית של חברתך ,אנו
מתחייבים לספק לך שירותים באופן שיבטיח יציבות ורציפות עסקית מלאה.
כלקוחות של בזק בינלאומי הנהנים משירות אישי ומקצועי ,אנו מבטיחים להמשיך ולהציע לכם את
מיטב החידושים ,ההטבות ומכלול הערכים המוספים בתחום התקשורת והמחשוב.
תוקף ההצעה –  14יום מיום הפקתה.
יש לשמור על סודיות הפרטים בהצעה זו.
לשירותך בכל עת,
מנהל לקוחות עסקיים
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פתרון Check Point Sandblast Agent
מתקפות סייבר בארץ ובעולם נמצאות בעליה מסחררת .כמות המתקפות גדלה וסוגי המתקפות
התרחבו .כמעט כל יום אנו שומעים אודות ארגון שהותקף ומתקפה חדשה שהתגלתה .המודעות
גדלה ואיתה ההבנה שכל ארגון ,קטן כגדול ,טכנולוגי או תעשייתי ,יכול להיות הקורבן של מתקפה
הבאה.
כחלק ממגמה זו ,הפכו נקודות הקצה ( )PCלנקודות חדירה פריצה הנפוצה לאיומים רבים .פושעי
סייבר תוקפים את נקודות הקצה של העובדים כדי לחדור ולהדביק את המערכות הארגון כולה.
בפועל ,העובדים עשויים להפוך ללא ידיעתם לקורבן של התקפות כופרה ,פישינג והנדסה חברתית
שיכולות לגרום להפסדים כספיים ניכרים ,לחדירה לנתונים ולאובדן תפוקה.
ככל שהאיומים מתפתחים ,כך חייבים הארגונים להגן ,לגלות ולמנוע במהירות התקפות שונות.
לכן ,חברת  Check Pointפיתחה מוצר חדשני SandBlast Agent :פתרון אבטחה רב שכבתי
עבור לקוחות עסקיים המגן על נקודת הקצה ( )PCגם כשהמחשב אינו מחובר לרשת האינטרנט
הארגונית .המוצר מונע איומים ומבוסס על טכנולוגיית של ניתוח התנהגות ,זיהוי תוכנות זדוניות,
חסימתן והסרתן.
הפתרון כולל:


אמולציית איומים  -פתרון  sandboxשעמיד בפני ניסיונות התחמקות של פוגעניים ומאפשר
זיהוי פוגעני .Zero Day.



חילוץ איומים  -הסרת איומים מקבצים ומסמכים בזמן אמת.



אנטי כופר – מניעה תקיפות של נוזקות מסוג כופר ושחזור קבצים מוצפנים.



 - Anti-Malware & zero dayמניעה וחסימת תוכנות זדוניות מוכרות וחדשות.



פישינג  – Zeroחסימת אתרי פישינג והתראה על שימוש בסיסמאות באתרים מתחזים.



 – Anti-Botזיהוי ובידוד תחנות נגועות (על ידי חסימת ערוצי בקרה ושליטה).



יכולות  – Forensicsניתוח אירועים והפקת דוחות שוטפים.



הגנה על המידע שעל המחשב

הטמעה ושילוב עם פתרונות אבטחה נוספים
הטמעת הרישוי היא לא-חודרנית בעלת תקורה נמוכה המשתמשת בטכנולוגיית  Sandboxמרוחק
של  Sandblastהפועל כשירות ,תוך השפעה מזערית על הביצועים המקומיים ותאימות מלאה
ליישומים המותקנים.
כמו כן ,ה Sandblast -עובד בשיתוף מלא עם תוכנות אנטי-וירוס ופתרונות אבטחה של יצרנים
אחרים .התוסף משפר את יכולת הגילוי של מוצרי אנטי-וירוס קיימים ,מאפשר הגנה מפני איומים
מתקדמים ומספק ניתוח אירוע שמאפשר לנקוט פעולה.

3

פרטי הזמנה :Check Point Sandblast Agent
אנו מבקשים רישוי עבור  Xמשתמשים במחיר של  20ש"ח למשתמש לחודש ,בתוספת מע"מ.
הרישוי

עלות לרישוי

כמות

עלות חודשית
ללקוח ללא
מע"מ

:Check Point Sandblast Agent

₪ 20

 XXXש"ח

 XXXש"ח

*המחירים הם ללא מע"מ.

דרישות מקדימות




התקנת ה  Clientנתמכת במכונות  Windowsבלבד בגרסה  7ומעלה.
המוצר לא נתמך במחשבי MAC
תמיכה בדפדפנים Chrome , Firefox , Explorer

הערות ותנאים כללים:
 .1המחירים בטופס זה אינם כוללים מע"מ.
 .2הצעה זו תקפה ל  14יום בלבד.
 .3חיוב הלקוח בגין השירותים ייעשה החל ממועד רכישת השירות על ידי הלקוח.
 .4הסכם זה יעמוד בתוקפו עד אשר יודיע אחד מהצדדים ,לצד השני ,על רצונו לסיים ההתקשרות.
הודעה לפי סעיף זה תהא בכתב( 14 ,ארבע עשר) ימים לפני המועד המבוקש לסיום.
 .5על אף האמור ,הלקוח מסכים ומאשר כי השימוש בשירות כפוף למגבלות להם כפופה בזק
בינלאומי ,לרבות תנאי השימוש אשר נקבעו על ידי יצרן התוכנה .לפיכך ,ידוע ללקוח כי במקרה
בו תוגבל זכותה של בזק בינלאומי להעניק את השירות ו/או במקרה בו יוחלט על ידי יצרן התוכנה
על הפסקת השירות ,תהיה בזק בינלאומי רשאית להפסיק הסכם זה באופן מידי ,וללקוח לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך .
 .6הלקוח יפצה את בזק בינלאומי בגין כל נזק ,הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו לה ,כתוצאה מהפרת
הלקוח ו/או מי מטעמו את תנאי יצרן התוכנה.
 .7התאמת ציוד הקצה ,סביבת העבודה והרשת המקומית של הלקוח לשירות הינם באחריות
הלקוח.
 .8השירות מסופק על בסיס  "As Is",ובזק בינלאומי אינה יוצרת מצג כלשהו ,מפורש ו/או משתמע,
לרבות בדבר ו/או בקשר עם מסחריות השירות ו/או התאמתו למטרה ספציפית ,או כי הינו מתאים
ועונה לדרישות ולצרכי הלקוח ,או כי יסופק ללא כל הפרעה או טעות ,ואינה אחראית לתוצאות
השימוש בו .
 .9בכל מקרה לא תישא בזק בינלאומי באחריות להפסד ,הוצאה ו/או נזק ,ישיר ו/או עקיף ,לרבות
נזק נלווה ,מיוחד או תוצאתי (ובכלל זה ,הפסד עבודה ,הפסד ו/או אובדן רווחים ,הפסד ו/או
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איבוד מידע ופגיעה במוניטין) ,אשר נגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ,בעקבות ו/או בקשר עם
השירות.
 .10בכל מקרה ,אחריותה הבלעדית של בזק בינלאומי לתשלום נזקים מכל עילה שהיא ,נזיקית,
חוזית ו/או אחרת ,לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה על ידי הלקוח בפועל בגין השירות,
במהלך ששת החודשים אשר קדמו למועד הדרישה .
 .11בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב באספקת השירות ,שמקורו בגורמים
שאינם בשליטתה ,לרבות תקלות שמקורן בספק התשתית לחיבור לרשת האינטרנט
(בזק/כבלים) ו/או בבעיות תקשורת באתר הלקוח ו/או אי סדירות בפעולת הרשת המקומית
המשמשת את הלקוח ,או כתוצאה מאי מסירת פרטים או המצאת מסמכים מתאימים לצורך
הזמנת השירות.
 .12השימוש בשירותי  Check Point Sandblast Agentשנרכשו מבזק בינלאומי הינם בהתאם
ובכפוף

לתנאי

השימוש

שנקבעו

על

ידי

יצרן

התוכנה,

הניתנים

לעיון

בכתובת:

https://www.checkpoint.com/support-services/software-license-agreement limited-hardware-warrantyכפי שיעודכנו מעת לעת.
 .13כל שינוי ,תוספת ,התאמה ו/או החרגה שיבוצעו בשירות ובהגדרותיו על ידי הלקוח בעת האקטוב
והשימוש במוצר ,וכל חריגה מתנאי השימוש או להוראות שיקבל הלקוח מעת לעת ,עלולים
להוביל להיותו של השירות לא אפקטיבי ,לא מאובטח וניתן לפריצה ,והלקוח לבדו יהיה אחראי
לכל נזק שייגרם לו בשל מעשה כאמור.
 .14רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת ,לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא
לאספקת השירות.
 .15מועד משוער לאספקת השירות – בתוך  5ימי עסקים מאישור ההזמנה על ידי בזק בינלאומי.
 .16כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח ,תשמש את בזק בינלאומי ככתובת למשלוח הודעות
ועדכונים בקשר עם השירות ,ולמשלוח חומר פרסומי ו/או שיווקי.
 .17אנו הח"מ _________________ מתחייבים בזאת לכל ההתניות ומסכימים לקבל על עצמינו
את כל ההתחייבויות הכלולות בטופס זה ובתנאים הכלליים לרכישת/השכרת ולתחזוקת ציוד,
המפורסם בכתובת

https://www.bezeqint.net/כפי שיעודכן מעת לעת ,ובהסכמים/תנאים

כלליים המתאימים של בזק בינלאומי לכל אחד מהשירותים המתאימים המהווים חלק בלתי נפרד
מטופס זה.
שם מורשה חתימה
מספר לקוח משלם XXXXXXXX

חתימה וחותמת

מוקדי שירות ותמיכה

מוקד שירות לקוחות עסקיים :בטלפון  *5514או 1700-555-222
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076-5614741 -  פקסBusinesSupport@bezeqint.co.il - מייל
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