11.11.20

אקסל סולושנס גרופ משקיעה בחברת  BBT.Liveבנוסף להפצת
מוצריה
אקסל סולושנס גרופ מרחיבה את הסכם שיתוף הפעולה להפצה בלעדית של מוצרי  BBT.liveומשקיעה בה .כזכור ,לאחרונה,
חתמו הצדדים על הסכם לפיו אקסל תשמש כאינטגרטורית וכנציגה בלעדית של  BBT.liveבישראל.
 BBT.liveמפתחת את הדור הבא של פלטפורמת תמסורת אלחוטית מתקדמת .פלטפורמת תוכנה זו מבוססת על SD-WAN
אלחוטי .החברה מוחזקת על ידי מספר משקיעים ,בראשותו של משה לוינסון ,לשעבר סמנכ"ל בכיר בBeeper -
.Communication
 BBT.liveהינה ספקית של פתרונות טכנולוגיה אלחוטית מתקדמת מבוססת  SD-WANאותם היא מפתחת ,מעצבת ,מהנדסת
ומייצרת .הפתרונות הייחודים שלה משרתים כבר היום בסיס לקוחות משמעותי.
משה לוינסון מנכ"ל חברת  BBTאומר" :שיתוף פעולה בין אקסל סולושנס לביננו הוביל לעסקאות מכירה ראשונות למגוון לקוחות
בהיקף של כ 200-אלף דולר ,כולל למשרד הבטחון ,דבר המוכיח את נחיצות פתרונות התוכנה שלנו ללקוחות בארץ ובחו"ל .אלה
הם פתרונות מיוחדים ומתקדמים בעולם בו גוברת הדרישה לתקשורת מאובטחת ,אמינה וקלה לפריסה בכל מקום ומכל מקום".
רונן שור ,מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ אומר" :מעבר משיתוף פעולה עסקי להשקעה היה טבעי ומתבקש לאור העובדה שהשוק
בו פועלת  BBTמעניין אותנו מאוד והפוטנציאל הבינלאומי שלו גדול .השקעה זו מתיישבת גם עם מדיניות הרכישות שלנו שנועדה
להרחיב את היקפי הפעילות מעבר לגידול האורגני".
לאחרונה חתמה  BBT.liveעל הסכם הבנות עם אחת החברות הגדולות באיחוד האמירויות לצורך גיבוש שיתוף פעולה שעניינו
זכות הפצה של מוצרי התוכנה של  ,BBT.liveכאשר הם משולבים בפלטפורמות חומרה שונות ,לצורך חיבוריות בין סניפים ,זאת
מעבר לשימושי תמסורת בין סניפי החברה עצמה.
בנוסף BBT.live ,חתמה לאחרונה על הסכם טכנולוגי עם חברת מוצרי תקשורת בינלאומית ,במסגרתו תשולב תוכנת הSD- -
 WANשל  ,BBT.liveבאופן בלעדי ,במגוון מוצרים של החברה הבינלאומית.
בין לקוחותיה של  BBT.liveבישראל נכללים :סלקום ,עיריית תל אביב ,רכבת ישראל  ,צה"ל בכלל ופיקוד העורף הישראלי בפרט.
אודות קבוצת אקסל סולושנס:
פעילות קבוצת אקסל סולושנס כוללת ייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום
הטלקומוניקציה ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית ,אלחוטית ואופטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי אינטרנט של
דברים (" ,)"IOTשירותי אבטחת מידע ושירותי ענן .בין לקוחות החברה נמנות כל חברות התקשורת בישראל.
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