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בנוסף להפצת   BBT.Liveמשקיעה בחברת  גרופ אקסל סולושנס 

 מוצריה 

לאחרונה,    ,. כזכורבה  שקיעהמוBBT.live   להפצה בלעדית של מוצרי  מרחיבה את הסכם שיתוף הפעולה גרופ  אקסל סולושנס  

 .בישראל  BBT.liveשל  בלעדית  נציגהכואינטגרטורית תשמש כ חתמו הצדדים על הסכם לפיו אקסל

BBT.live    פלטפורמת תוכנה זו מבוססת על   מתקדמת.    תאת הדור הבא של פלטפורמת תמסורת אלחוטימפתחתSD-WAN  

מספראלחוטי.   ידי  על  מוחזקת  בכיר  החברה  סמנכ"ל  לשעבר  לוינסון,  משה  של  בראשותו   Beeper   -ב   משקיעים, 

Communication . 

BBT.live   מתקדמת מבוססת   ספקית של פתרונות טכנולוגיה אלחוטית  הינה SD-WAN   היא מפתחת, מעצבת, מהנדסת  אותם

 . בסיס לקוחות משמעותי כבר היום משרתים  ומייצרת. הפתרונות הייחודים שלה

  ות למגוון לקוחות ראשונ מכירה    אות אקסל סולושנס לביננו הוביל לעסק  בין"שיתוף פעולה  אומר:    BBTלוינסון מנכ"ל חברת    משה

שלנו ללקוחות בארץ ובחו"ל. אלה   הפתרונות התוכנ   נחיצות למשרד הבטחון, דבר המוכיח את    , כוללאלף דולר  200-בהיקף של כ

  ". מקום   ומכל  מקום   בכל  לפריסה  וקלה  אמינה,  מאובטחת   לתקשורת   הדרישה  גוברת הם פתרונות מיוחדים ומתקדמים בעולם בו  

להשקעה היה טבעי ומתבקש לאור העובדה שהשוק    עסקי  מעבר משיתוף פעולה"  : אומרגרופ  רונן שור, מנכ"ל אקסל סולושנס  

שנועדה  גם עם מדיניות הרכישות שלנו  מתיישבת  . השקעה זו  גדול והפוטנציאל הבינלאומי שלו    מאוד   מעניין אותנו  BBTבו פועלת  

 ורגני". להרחיב את היקפי הפעילות מעבר לגידול הא

לצורך גיבוש שיתוף פעולה שעניינו    אמירויות איחוד הב  הגדולות ת  ואחת החבר  עם הבנות    הסכם על    BBT.live  חתמהלאחרונה  

, זאת  ם סניפי  בין  חיבוריות   לצורך,  שונות   חומרה  בפלטפורמות   משולבים   הם   כאשר,   BBT.live  של  התוכנהמוצרי  זכות הפצה של  

 .סניפי החברה עצמהמעבר לשימושי תמסורת בין  

-SD    - תוכנת ה  תשולב  ובמסגרת   ,נלאומית בי  תקשורת   מוצריעל הסכם טכנולוגי עם חברת    לאחרונה  חתמה  BBT.live,  בנוסף

WAN  של  BBT.live ,ם של החברה הבינלאומית מוצרימגוון בבלעדי,   באופן . 

 .בפרט  פיקוד העורף הישראליבכלל ו  , צה"ל  רכבת ישראל  אביב,עיריית תל    ,סלקום :  ללים נכבישראל    BBT.live  ה של  קוחותיבין ל

 :סולושנס אקסלקבוצת אודות 

ייבוא  סולושנסאקסל  קבוצת  עילות  פ  בתחום    ,כוללת  מתקדמות  טכנולוגיות  מבוססי  ושירותים  מוצרים  של  ואינטגרציה  הפצה 

אלחוטית ואופטית, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של    הטלקומוניקציה ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית, 

 התקשורת בישראל.  חברות  כל שירותי אבטחת מידע ושירותי ענן. בין לקוחות החברה נמנות , "( IOTדברים )"
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