
מ.ד. מערכות חשמל ותקשורת

פתרונות תקשורת לעסקים

הכל בטלפון אחד! 1800-65-64-63   

360

מרכזיית טלפונים

אינטרקום
ובקרת כניסה

מצלמות 
אבטחה ואזעקה

מערכות כריזה

תשתיות תקשורת 
חדרי ישיבותורשת מחשבים
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מ.ד מערכות חשמל ותקשורת חרטה על דגלה להיות אחת 
החברות המובילות במתן פתרונות 360 לעסקים, הכל בטלפון 

אחד בלי תירוצים ובלי כאב ראש, ספק אחד - אחריות אחת.
אנחנו במ.ד מערכות נלווה אותך משלב התכנון היעוץ וההקמה, 
דרך פריסת התשתיות עד לאינטגרציה מלאה בין כל המערכות, 
תנו לנו לקחת אחריות על התכנון ועל הביצוע ולכם יהיה ראש 

נקי להקים את העסק על הצד הטוב ביותר.
לנו נסיון של מעל 10 שנים בליווי עשרות פרויקטים ורשימת 

ממליצים רחבה מגופים רבים בישראל.
צוותים מנוסים במתן פתרונות תקשורת מתקדמים באיכות 

ובאמינות ללא פשרות.

אודות החברה
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מקימים עסק?  משרד?  מפעל חדש?
אתם כבר לא צריכים להתקשר ל-

טכנאי מחשבים, חשמלאי, טכנאי בזק, 
מתקין  ואזעקה,  מיגון  מערכות  טכנאי 
מתקין  קריזה,  מערכות  מתקין  אש,  גילוי 
מתקין  רשתות,  טכנאי  אינטרנט,  ספק  מולטימדיה, 

אינטרקום, הזמנת קווי טלפון, תוכנות מחשבים, ציוד מחשבים...

 אין צורך לתאם בין כל נותני השירות

 חוסכים לך כאב ראש

 לא תיפלו בין הכיסאות

 תחסכו הרבה כסף!!!

הכל בטלפון אחד! 1-800-65-64-63   
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נחבר את כולכם
למרכזיית טלפונים מתקדמת

ייעוץ, תכנון והקמה של כל סוגי 
מרכזיות הטלפון לעסקים

נתב שיחות מובנה	 
תיבות קוליות	 
שלוחות מרוחקות	 
פקס to מייל	 
קבלת הודעות במייל	 
הקלטת שיחות	 

מרכזיית טלפון

צלצול מקביל בסלולרי	 
 	ERP -ו CRM -התממשקות ל
ממשק ניהול פשוט ומתקדם	 
ניצול תשתית קיימת	 
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נקים את תשתית רשת 
המחשבים שלכם

ייעוץ, תכנון והקמת תשתיות רשת, 
ארונות תקשורת, אינטרנט אלחוטי 

wifi, תשתיות פאסיביות ואקטיביות, 
מחשוב, תוכנות הפעלה וציוד נלווה.

ראוטרים	 
סוויטשים	 
לינקים אלחוטיים	 
תשתיות אקטיביות	 
סיבים אופטיים	 
ארונות מחשוב	 

רשת מחשבים וציוד נלווה
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ייעוץ, תכנון והתקנת מצלמות 
אבטחה, מערכות מיגון ואזעקה 

ומערכות גילוי אש ועשן.

התקנת מצלמות IP ואנלוגיות	 
שליטה מהסלולר	 
 	LIVE וצפייה ב LIVE הקלטה
זיהוי תנועה	 
זיהוי לוחיות רישוי	 
מעקב חכם	 

מצלמות אבטחה ואזעקה

נדאג לביטחון העסק שלך

התראות לנייד ולמייל	 
צילום בתנאי לילה/ ערפל	 
עמידות בכל תנאי מזג האוויר	 
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התקנת מערכות אינטרקום	 
התקנת בקרת כניסה	 
התקנת מנעול חשמלי	 
התקנת אלקטרו-מגנט	 
שליטה מהסלולרי	 
התאמה למרכזיה	 
התאמה לטלפון הביתי	 

האינטרקום שלנו
 יקבל את פני 
הלקוחות שלך

ייעוץ, תכנון והתקנה של מערכות בקרת 
כניסה, אינטרקום, מנעולים חשמליים, 

מגנטים וקודנים.

אינטרקום
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בעזרתנו תמיד
ישמעו אותך

ייעוץ, תכנון והתקנת מערכות 
כריזה בחירום, ומערכות 

צלצולים לבתי ספר ומוסדות

מערכות כריזה והגברה	 
מערכת צלצולים לבתי ספר ומוסדות חינוך	 
מערכות כריזה באמצעות טלפון מרחוק	 
כריזה באמצעות מרכזיית הטלפונים	 
רמקולים לתנאי חוץ ופנים	 
מיקרופונים שולחניים	 

מערכת כריזה

בעזרתנו תציג את 
המוצרים שלך
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בעזרתנו תמיד
ישמעו אותך

מקרנים	 
מערכות הגברה	 
קופסאות חיבורים	 
מסכים נגללים	 
מסכי פלאזמה	 
מצלמות לשיחות וידאו	 
טלפונים ייעודים לחדרי ישיבות	 

בעזרתנו תציג את 
המוצרים שלך

תכנון והקמת חדרי ישיבות, 
מקרנים, פלזמות, מערכות 

מולטימדיה, טלפון ועידה

חדרי ישיבות
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נחסוך לך כסף והרבה כאב ראש

מ.ד. שותפה עסקית של מפעילי 
התקשורת )המפ"א( בישראל.

ייעוץ, תכנון ואינגרציה בין מפעילי התקשורת 
בהתאם לצרכי הלקוח 

במחירים הנמוכים בשוק

מ.ד. מערכות חשמל ותקשורת
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מבין לקוחותנו:

 שירות יעיל מהיר ומקצועי. צוות הטכנאים אדיב וקשוב 
לבעיות ופותר את התקלות במקצועיות. החברה נותנת 

מענה מהיר ומקצועי ומנכ"ל החברה זמין ומסייע לכל 
צרכינו.  

פיני, עומרי, וצוות האחזקה

 נדיר למצוא בארץ עובדים שמבצעים עבודה 
ברמת איכות גבוהה כל כך כמו העובדים של מ.ד. 

תקשורת. רמת הדיוק, שמירה על אסתטיקה, 
מקצועיות ו"ראש גדול" במציאת פתרונות לבעיות 

טכניות שהתעוררו תוך כדי עבודה.  

אייל אטיס
ראש נציגות הדיירים, דגניה 8 חולון

 קשה למצוא אנשים שהם גם מקצועיים וגם 
יודעים לתת שירות איכותי. בשיחה איתך הבנת 

את מצוקותיי וגרמת לדברים להיות פשוטים 
וכמעט שקופים למשתמש.  

רם און לוקוב
מנהל מחשוב ושיווק

 שירות ותמיכה יוצאים מהכלל. ותודה אישית 
לאריאל על העבודה המקיפה וההסברים. אין ספק 

שנמשיך לעבוד איתכם בהמשך הדרך  

עודד
להבה ניהול תיקי השקעות

לקוחותנו מספרים:



משרד: 03-9080333

פקס: 072-2200250 

www.md-com.co.il :אתר

 office@md-com.co.il :דוא"ל

כתובת: חלמיש ד.נ. מודיעין 7194500 מ.ד. מערכות חשמל ותקשורת

מוקד שירות: 1-800-65-64-63   
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