
Crestron – הפתרון הטכנולוגי לסביבת העבודה 
המודרנית

BE ALL - רשת מתחמי העבודה המתקדמת בישראל, בחרה 
בפתרונות Crestron לניהול מתחמי המשרדים של הרשת.

 
 ,BE ALL בחודש ינואר 2018, נפתח לראשונה מתחם הדגל של רשת

מתחם העבודה הגדול והמתקדם ביותר בישראל במגדלי אלון, ת"א. 
הרשת מתמחה בפתרונות לחברות בכל הגדלים ומציעה סביבת עבודה 

מקצועית, מתקדמת וחדשנית המותאמת לצרכי החברות. המתחם 
החדש, המשתרע על פני למעלה מ-14,000 מטרים רבועים באחד 

ממרכזי העסקים השוקקים של תל-אביב, משלב את מיטב הפתרונות 
הטכנולוגיים העדכניים ביותר של Crestron, עם סביבת עבודה ברמה 

 Unified הגבוהה ביותר.  במתחם למעלה מ-40 חדרי ישיבות, חדרי
Collaboration ואודיטוריום מתקדם, בעלי מאפיינים שונים, אשר  
.Crestron המשותף לכולם הינו השימוש בפתרונות הטכנולוגיים של

מתחם הדגל החדש, הפרוש על פני שבע קומות מציע 2,300 עמדות 
עבודה בתמהילים שונים המתאימים מחברות קטנות, פרילנסרים 

וסטארטאפים בתחילת דרכם, ועד חברות גדולות, מקומיות 
ובינלאומיות, אשר שוכרות שטחים גדולים עבור עובדיהן. 

צילום: אביב אברג'יל

BE ALL

"עוד בשלבים הראשוניים של הקמת הרשת היה לנו
ברור שאנחנו מקימים את הרשת הגדולה והמתקדמת

 ביותר בקטגוריית מתחמי העבודה בכלל ובישראל 
 בפרט. פרויקט בסדר גודל כזה, מצריך שותף לחזון, 
 המבין את הסטנדרט הגבוה שהצבנו ומסוגל להציע 

 את הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר. 
 לכן אני שמח שבחרנו את Crestron כשותפים 

 טכנולוגיים מובילים, אשר ליוו אותנו לאורך כל 
 התהליך, עד להשלמתו בהתאם לציפיותינו. בעזרת 

 הפתרונות של Crestron הצלחנו לייצר סביבת 
 עבודה מקצועית עבור החברות השוכרות משרדים 

 במתחמי הרשת וחווית שימוש ברמה הגבוהה ביותר
 BE ALL עבור כל לקוחותינו. כל אלה מציבים את רשת

 בחזית עם סטנדרט טכנולוגי חדשני, פורץ דרך 
ורמת שירותים מוצעים מהגבוהים בשוק."

שי גבע, סמנכ"ל טכנולוגיות 
BE ALL חברת



פתרון טכנולוגי מוביל

"כאשר פגשנו לראשונה את הצוות המוביל של BE ALL, יחד עם פירמת 
היועצים אשר ליוותה אותם בפרויקט, הבנו מיד כי מדובר יהיה בפרויקט 
ייחודי וחדשני אשר המרכיב הטכנולוגי בו יהיה משמעותי ביותר. הלקוח 
הציב רף טכנולוגי יוצא דופן בנוף המקומי ובסטנדרט אותו ביקש ליצור 
במתחמי הרשת." מספר עומר ברוקשטיין, סמנכ"ל טכני ופיתוח עסקי 
ב-Crestron ישראל, אשר ליווה את הפרויקט באופן אישי. "נוסף על 

כך, האתגר בפרויקט כזה הוא גדול במיוחד, מאחר והמתחם החדש מארח 
מספר רב של לקוחות - מקומיים ובינלאומיים, עם דרישות וצרכים 
טכנולוגיים משתנים, המשתמשים בפלטפורמות שונות לעבודתם - 
 Zoom, Skype for Business חלקם עושים שימוש בפתרונות

 Exchange אחרים לדוגמא, חלקם עובדים בסביבת UC או שירותי
וחלקם בסביבת G-Suite של Google וכדומה. לכן, חשוב היה לנו כבר 

בהתחלה לאפיין פתרון פתוח וגמיש ככל הניתן, אשר יאפשר לכל שוכר 
להפיק את המקסימום מהתשתיות המתקדמות המוצעות."

"פרויקט BE ALL במגדל אלון היה מורכב ביותר 
מסיבות רבות, בהן מספרן הרב ביותר של מערכות 
טכנולוגיות שהיה צורך להפעיל ולמסור בזמן קצר. 

מהיכרותנו עם פתרונות Crestron, הבנו כבר בשלב 
מוקדם כי זו הפלטפורמה הנכונה והמתאימה ביותר 

עבור הלקוח והפרויקט החדשני הזה. מעבר לתמיכה 
של היצרן, ונוכחותו המשמעותית בארץ, אשר מהווים 

יתרון משמעותי בפרויקט מורכב כ"כ, הפתרון 
ההוליסטי של Crestron, המאפשר ללקוח פתרון 

לכל חדר בארגון, ולכל צורך, על גבי אותה פלטפורמה 
".Crestron ומ"בית אחד" – הטו את הכף לטובת

ניר פולטרק, מנכ"ל משותף
 DIT חברת



אינטגרציה מלאה

"הד סינמה מבית Hed Group, הינה אינטגרטור 
מוביל של חברת Crestron בארץ ובעולם ומאחוריה 

מוניטין של אלפי פרויקטים מגוונים מוצלחים. לכל 
פרויקט מורכבות ייחודית, שאנו בהד סינמה יודעים 

להעניק לו את המענה המקצועי ביותר, בהתבסס 
על עשרות שנות הוותק והניסיון שצברנו בתחומי 

המולטימדיה והבקרה. פרויקט BE ALL הינו פרויקט 
מיוחד עבורנו, גם נוכח הסטנדרט הגבוה אותו הציבו 

בעלי החברה וגם בזכות הקשר המיוחד שנרקם 
עימם לאורך הפרויקט. התכנון המפורט שבוצע 

 ,Crestron הפתרון הטכנולוגי של חברת ,DIT ע"י
ורמת הביצוע המקצועית של חברת הד סינמה 

בשטח, אפשרו לנו לבצע גם את הפרויקט המורכב 
הזה, בזמן קצר ובצורה הטובה יותר. והכי חשוב – 

לשביעות רצונו המלאה של הלקוח. התוצאה הסופית 
מרגשת גם אותנו - אנו שותפים ליצירת סטנדרט 
חדש בתחום מתחמי העבודה המשותפים הכולל 

ויזואליות מרהיבה, טכנולוגיה מתקדמת ביותר יחד 
עם פונקציונאליות ואפקטיביות מקסימאלית"

 הוד גמליאל, מנכ"ל ובעלים משותפים
 HED Group חברת

מרגע קבלת ההחלטה והבחירה בפתרונות Crestron, החלה עבודה 
אינטנסיבית של חברת DIT, אשר הייתה היועצת לתשתיות ומערכות 
 BE ALL-ו Crestron המתח הנמוך בפרויקט, בשיתוף נציגי חברת

לטובת אפיון מפורט של הפתרון, בהתאם לדרישות שהוצגו.
"אופן העבודה בו בחרו ב-BE ALL, הנהוג בארגוני Corporate רבים 

בעולם, לפיו ראשית נבחר הסטנדרט והיצרן, ואח"כ הגורם המבצע, אפשר 
לנו להיות מעורבים בפרויקט בשלב הרבה יותר מוקדם מהמקובל בדרך 

כלל בארץ", אומר ברוקשטיין. "היתרון שאנחנו מביאים למשוואה, כאשר 
אנו מעורבים בשלב כה מוקדם בחייו של פרויקט הוא משמעותי ביותר. 
הצוות שלנו מכיר באופן המקיף ביותר את המוצרים של היום, וגם את 
המוצרים הצפויים ב-Roadmap לשנה וחצי הקרובות. היכן שנדרש, 

אנו יודעים גם לערב את צוות המהנדסים שלנו בארה"ב, על מנת לבדוק 
היתכנות של פתרון או לחלופין לבצע התאמה ייחודית עבור הלקוח. 
באופן הזה, אנחנו יכולים לתכנן את המערכות בצורה אולטימטיבית 

ולעיתים קרובות גם לחסוך בציוד וכסף רב. בנוסף, הניסיון הרב שנצבר 
אצלנו בתחום מאפשר לנו להשקיע בתכנון ממשקי משתמש הקצה, יחד 

עם הלקוח - כך שיהיו פשוטים וקלים לתפעול."

הפתרון המפורט של המערכת כלל חלוקה ותכנון לסוגי החדרים השונים 
 ,Wireless Presentation בפרויקט – חדרים קטנים עם מערכות

חדרים בינוניים המשלבים מערכות אלחוטיות וקוויות, חדרי UC בינוניים, 
חדרי ישיבות גדולים מבוססי מערכות All In One, אודיטוריום גדול 

ועוד – כאשר הדגש בכולם היה על חווית משתמש אחידה. בנוסף לחדרי 
ישיבות, כל מערכות בקרת החשמל הינן מתוצרת Crestron וכוללות 

למעלה מ-600 גלאי נוכחות, אלפי מעגלי DALI ומאות אזורי מיזוג אוויר 
הנשלטים כולם ממערכת הבקרה המרכזית, באינטגרציה מלאה.

BE ALL-בחרו ב UC-על מנת להבטיח גמישות מלאה, עבור חדרי ה
בפתרון ה-Mercury של Crestron, אשר מאפשר לכל אחד מלקוחות 

המתחם לעשות שימוש בפתרון ה-UC המועדף על ידו, ועדיין ליהנות 
מאיכות ווידאו ואודיו ללא פשרות. חדרי הישיבות הגדולים צוידו 

במערכות All In One מדגם DMPS3-4K-350-C התומכות 
בתצוגות 4K60. מוסיקת רקע מתנגנת באזורים הציבוריים ממערכות 

ההגברה המבוקרות של Crestron ורמקולי ה-Saros הדקורטיביים  
שולבו באזורים הציבוריים ובאודיטוריום.



 סימני המסחר המופיעים בקטלוג זה לרבות סימני המסחר שאינם רשומים, שמות החברות השונות ושמות המוצרים השונים בקטלוג זה הינם בבעלותם הבלעדית של בעליהם. 
 סימני מסחר מסוימים ושמות שונים המופיעים בקטלוג זה משמשים לתאור הבעלים לסימנים ולשמות אלו או לתיאור המוצרים עצמם. חברת Crestron מצהירה ומוותרת

 ISR04-06-2018 .אינה אחראית לטעויות דפוס או צילום. הודפס בישראל Crestron זאת על כל טענת בעלות לסימן ו/או שם שאינו שייך לה או לאחד ממוצריה. חברת

Crestron ישראל 
התע״ש 14, כפר סבא 4442514 טל׳ 09-768-5556 • פקס׳ 09-768-5558 

office@crestron.co.il • crestron.co.il

העוסקים במלאכה

לקוח
BE ALL

www.be-all.com

אדריכלית
ורד גינדי

www.gindistudio.com

ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקט
DIT חברת

www.dit.co.il

קבלן מבצע
הד סינמה

 מוצרים עיקריים

• Crestron Mercury® Tabletop Conference System  
CCS-UC-1-AV

• 3-Series 4K DigitalMedia Presentation System 350 
DMPS3-4K-350-C

• 10.1" Touch Screen 
TSW-1060

• AirMedia® Presentation Gateway 
AM-101

• 4 Room Audio System  
C2NI-AMP4x100

• FlipTop™ cable management system 
FT-600

• HD Scaling Auto-Switcher & Extender 400 
HD-MD-400-C-E

• Saros 6.5" 2-Way Pendant Speaker 
SAROS PD6T-W-T-EACH

• Crestron Avia™ 12x8 Digital Signal Processor 
DSP-1282

• Sonnex® Multiroom Audio System 
SWAMPI-24x8

• Lighting Control Systems


