
"כאשר ניגשנו לתכנן את המבנה החדש ברעננה, בחנו 
מגוון רחב מאוד של טכנולוגיות, ובין היתר פגשנו את 
צוות Crestron ישראל. היה לנו חשוב מאוד לאפשר 

לעובדי החברה סביבת עבודה מודרנית וחדשנית, 
אשר תתמוך במגוון הטכנולוגיות העכשוויות, 

אולם תאפשר לנו גם להמשיך ולהתפתח בעתיד, 
ולאמץ טכנולוגיות חדישות כאשר אלו יהיו זמינות. 

ב-Crestron מצאנו גם את הפתרונות הטובים 
 והמתאימים ביותר לצרכינו, אבל חשוב מכך –

שותף אמיתי לתהליך, שתמך וליווה אותנו טרם 
הפרוייקט, ולכל אורכו. אני סמוך ובטוח ששיתוף 
הפעולה שלנו עם Crestron, אשר מתקיים בכל 

העולם, ימשיך ואף יתרחב."

 עפר טננבוים
GRF EMEA Head of Projects, SAP 

SAP

 Enterprise-הבחירה של ה

במהלך אפריל 2017 אכלסה חברת SAP את משרדיה החדשים 
ברעננה. בעוד שמרבית משרדיה הפרוסים בעולם של SAP הינם בחוזי 

שכירות, בחרה החברה באופן חריג להקים את מבנה SAP בישראל 
על שטח בבעלותה, מתוך מחויבותה לישראל, והכרתה בתרומה של 

המשרד הישראלי לפעילותה הגלובאלית. עבור חדרי הישיבות, חדרי 
 SAP המרשים של החברה, בחרה Experience Center-ההדרכה וה

בפתרונות Crestron עבור פתרונות מיתוג ה-AV, השליטה והבקרה.

צילום: עוזי פורת



"פרוייקט המבנה החדש של SAP ברעננה הינו 
אחד הפרויקטים המרשימים בהם היינו מעורבים 

כחברה. לא רק בשל העיצוב והנראות הייחודית של 
הפרוייקט, אלא גם, ואולי בעיקר בשל המגוון הרחב 

של הטכנולוגיות אשר שולבו במבנה החדש מתוצרת 
חברת Crestron, והפכו את הבניין לאחד מבנייני 

המשרדים המתקדמים בישראל, ובוודאי גם בעולם. 
SAP ישראל הינה לקוח של חברת DM מזה זמן רב, 

עוד במשרדיה הישנים, כך שהעבודה המשותפת 
הייתה עניין טבעי עבורנו, ואני שמח שיכולנו לקחת 

חלק בפרוייקט חשוב זה של SAP בישראל."

 דורון משה, מנכ"ל
DM הנדסה

פתרון טכנולוגי מוביל

הפתרון המפורט של המערכת כלל חלוקה ותכנון לסוגי החדרים השונים 
בפרויקט – חדרים קטנים, בינוניים, חדרי UC וחדרי ישיבות גדולים 

מבוססי מערכות All In One, אודיטוריום מרשים ועוד – כאשר הדגש 
בכולם היה על חווית משתמש אחידה. בנוסף לחדרי ישיבות, כולל בניין 
המשרדים החדש מתחם חוויתי מרשים ומתקדם המבוסס גם הוא על 

.Crestron פתרונות



המתחם החווייתי

כחלק מתכנון המבנה בין ה-15,000 מ"ר, תוכנן בקומת הקרקע מרכז 
לקוחות חוויתי ע"י חברת Breeze Creative. המרכז המרשים 

כולל חדר Videoconferencing עבור אורחי החברה בארץ, 
אודיטוריום המשמש לאירוח אורחים מהעולם ולאירועי החברה בארץ, 

וכן חדר הדגמות מרשים המאפשר לצוות המקומי להדגים בצורה 
אינטראקטיבית את המערכות השונות אותן מוכרת SAP ללקוחותיה.

"חלל קבלת הפנים הייחודי שתכננו עבור SAP מהווה כרטיס 
ביקור מרשים לחברה תוך מתן פתרונות אירוח ייחודיים. 

 Videowall אפשרויות תצוגה מודולארית של החברה על גבי
מרשים, אפשרות להתנסות אינטראקטיבית במערכות החברה 

בחלל סימולציה ייעודי וחדר ישיבות מרשים הבנוי לאירוח 
קבוצה גדולה של אורחים – כל אלו הופכים את המרכז החוויתי 

של SAP למיוחד ומרשים במיוחד. אני חושב שהתוצאה 
מדברת בעד עצמה, ושמח שהייתה לנו ההזדמנות לקחת חלק 

בפרוייקט מיוחד כל-כך."

שגיא יחזקאל, מנכ"ל 
Breeze Creative
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מוצרים עיקריים

• DigitalMedia Presentation Systems 
DMPS3-300-C 
DMPS3-4K-150-C

• DigitalMedia Matrix Switcher 
DM-MD16x16

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

• Touch Screen 
TSW-760

• 3-Series® Control System

• 4 Room Audio System 
C2NI-AMP4x100

• Saros® Pendant Speakers

• Saros Soundbar

• Cameo® Keypads

• Sonnex® Multi-Room Audio System


