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רבס טלקום היא חברה יבואנית ומפיצה פתרונות ומוצרי טלקום, תקשורת ומתח נמוך 
מהמובילות בישראל, הצומחת במהירות בעשרות אחוזים בשנים האחרונות.

רבס פעילה בתחומי תשתיות התקשורת, רשתות תקשורת, מצלמות, מתח נמוך 
והרחקות וידאו ועושה הכל כדי להוביל בכל אחד מתחומי פעילויות אלו

פעילות החברה מתרכזת בשלושה סגמנטים עיקריים

 חברות הטלקום - רבס מובילה סגמנט זה עם מוצרים חדשניים הנבנים 
במיוחד לכל אחד מחברות הטלקום השונות בהתאם לדרישותם 

יועצים ואינטגרטורים��סיוע בתכנון הפרויקטים וסקרי אתר בכל תחומי הפעילות 
תקשורת מתח נמוך ומצלמות, רשתות תקשורת, אודיו וידאו ותשתיות 

חנויות ומשווקי מתח נמוך - המפיצים המובילים בישראל, בגדה המערבית 
וברצועת עזה.

 ,Pre-Sale השונים, מתן שירותי IP -רבס טלקום מתמחה ביצוג חברות מהעולם בעולמות ה  
Post-Sale הפצה ומתן שירותי

המרכז הלוגיסטי שלנו מספק מערכת הפצה מנוהלת ובדיקות איכות בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר על פי דרישות הלקוח תוך שמירה על מלא זמין ושרשרת אספקה   
מהירה
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 צמיחה של 30%  
משנת 2019 

אחת החברות המובילות בתחום 
בישראל

מתמחה ביצוג מותגים מהעולם.

טופ 5 מספקי הטלקום 
הישראל

מעל 14 שנות 
נסיון 

30 145
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רבס טלקום 
במספרים
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מטה רבס-טלקום
מטה אחד המנהל את כל העסק

הנהלת חשבונות ושכר

רכש, יבוא 
ושיווק

טכנולוגיות, הנדסה ופיתוח 
עסקי

מרכז לוגיסטי ואספקה
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One Stop Shop

תפיסת עולם אסטרטגית המובילה 
  IP-למגוון מוצרים מעולמות ה

השונים המדברים אחד עם השני 
באינטגרציה ובכך מספקים פתרון 

שלם ומלא ללקוח בכל תחומי 
הפעילות :

תשתיות תקשורת - נחושת ואופטיקה
רשתות תקשורת, חשמל ואנר' ירוקה

מצלמות אבטחה ומתח נמוך
HDMI-הרחקות וידאו ו
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נציגויות אסטרטגיות

רשתות תקשורת, 
חשמל ואנרגיה ירוקה

 מצלמות אבטחה 
ומתח נמוך

הרחקות וידאו

 תשתיות תקשורת -
נחושת ואופטיקה
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חדשנות ואסטרטגיה
רבס טלקום תמיד מחפשת את "הטכנולוגיה הבאה"  

עם מחשבה יתרה.

דוגמא טובה היא הנציגות הצ'כית של רבס בתחום 
 .NAZITRAP - המתח הנמוך ומצלמות אבטחה

הנותנת פתרון של ניהול וידאו בענן - SaaSV,  הכולל 
בית חכם, גיבוי הקלטות בענן, ניהול הקלטות בענן, 

אינטרקומים, בקרות כניסה ואנליטיקות. 
המחשבה היא תמיד איך ניתן לשלב יותר מוצרים של 

רבס מהסגמנטים השונים בתוך הפרויקט.
 ,BoostLink של POE מתגי ,PPC מפתרון הסיבים של

מצלמות כולל VSaaS של PARTIZAN הצ'כים, כבלי 
 FormRack הטורקי וארונות  Recber של LAN

הטורקי. מטריה רחבה של שלל מוצרים ברמה הגבוה 
ביותר העובדים יחד.



לקוחות אסטרטגיים
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ערכי יסוד 
ברבס טלקום

יושרה מצויינות נאמנות
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חוזקות
מותגים

יצרנים מהטובים בעולם

יעילות ניהולית 
ניהול מטה ולוגיסטיקה 

חיצונית עצמתית

פיננסי            
עצמה כלכלית

אתיקה עסקית

מוצרים
מגוון רחב של מוצרים

“One-stop shop”

חדשנות 
טכנולוגיות בראש

מקצוענות                 
נסיון רחב במתן שירותי 

קדם מכירה ואחר מכירה 
הנדסיים
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תודה!




