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כתובת למכתבים :ת.ד 1398 .חיפה11413 ,
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 .2תאור תחום העיסוק:
חברת גלבוע ייעוץ הנדסי בע"מ נוסדה בשנת  2818ע"י דן גלבוע ,ומטרותיה בין היתר:





מתן שירותי הנדסת מערכת.
רכש רכיבים ובדגש על חלקי מחשב  /רכיבי מחשב שהם אובסוליט ( obsolete computer parts, obsolete
. ) computer components
ייצוג חברות.
פעילויות נוספות כפי שמופיעות בתקנון ובאתר החברה.

 .1יתרונות החברה בתחום רכש רכיבים וציוד מחשוב


חסכון בזמן ומשאבים ללקוח
 oפעילות איתור ,מו"מ ,רכש ובדיקת החלקים  /רכיבים מבוצע על ידינו.
 oגוף הרכש וההנדסה  /ייצור של הלקוח חוסך זמן רב ומשקיע את זמנו בפעילות הליבה של הארגון.
 oהלקוח מקבל את הרכיבים בדוקים ,עם אחריות מלאה ובזמן קצר.



סבלנות באיתור רכיבים  /כרטיסים  -ניהול צרכים ידועים של לקוחות
 oאנו שולחים לינקים לכרטיסים ורכיבים שלא ניתן לאתרם .אנו בוחנים את המידע המתקבל באופן
מחזורי.
 oלחברה היסטוריה של איתור פריטים לאחר מספר חודשים ואף לאחר שנה מרגע הדרישה .לקוחותינו
כבר התייאשו מאיתור הפריטים אבל הידע בצורך שלהם באיתור הפריטים הוזן ובדיקות המחזוריות
אותן אנו עורכים עד שצפו הפריטים בשוק העולמי.



מקצועיות  /הנדסת רכיבים
 oפעילות איתור הרכיב ,זיהוי שלו ,השגת המפרטים שלו נעשית ע"י גורם אחד  -מהנדס אלקטרוניקה
הבקיא ברכיבים ,שיטות איתור ובדיקה ,ובהבנת הדרישות.
 oהלקוח מגדיר או מוסר דוגמה של החומרה אותה הוא מבקש לרכוש .אנו מבצעים את הבדיקה המקיפה
לזיהוי חד-חד ערכי של הפריט על מנת לוודא רכש מתאים.
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אנו מסוגלים לאתר רכיבים זהים של היצרן מדגמים מגרסאות מתקדמות יותר אשר מהווים תחליף מלא
לרכיב  /חלק הנדרש.
אנו מזהים כאשר קו ייצור נמכר מחברה אחת לאחרת והייצור של הרכיבים  /חלקים ממשיך תחת שם
אחר ולעיתים מק"ט אחר.
כאשר אנו מציעים רכיב  /חלק שהוא מגרסה שונה ללקוח ,אנו מספקים את הניירת המקורית של היצרן
לאישור הלקוח.



אחריות  21 -חודשים כסטנדרט
 oאנו נותנים אחריות סטנדרטית של  12חודשים לכל חלק  /רכיב אותו אנו מספקים.
 oהחברה משתדלת להצטייד במלאי לתקופת האחריות בכדי לתמוך בלקוח.



בדיקות
o
o
o
o
o
o
o

אנו בודקים  188%מהסחורה לפני אספקתה ללקוח!
אנו נערכים עם עמדת בדיקה מתאימה לפריט הנדרש.
במידה והמאמץ להקמת עמדת בדיקה גבוה ,ובידי הלקוח אמצעי בדיקה אנו בשיתוף פעולה עם הלקוח
בודקים את הסחורה לשביעות רצונו.
המיקוד שלנו הוא בכרטיסי מחשב שאותם ניתן לבדוק ע"י הקמת מערך בדיקה מתאים (כמובן עם
מאמץ בהתאם לגיל הכרטיס) .לכן האמינות הגבוהה של הכרטיסים אותם אנו מספקים.
בנוסף אנו מספקים רכיבי מחשב ,כגון מעבדים  CPUשאותם גם ניתן לבדוק ע"י הרכבה בכרטיסי מחשב
מתאימים.
אנו כותבים מסמכי בדיקות  ATPותוצאות  ATRומספקים אותם ללקוח כחלק מהאספקות.
התופעה של רכיבים מזוייפים  counterfeit componentsהיא נרחבת ,ולמרות הדרישה לקבלת רכיבים
עם תעודות  -לא ניתן לקבלם .לכן אנו מבצעים בדיקות מלאות לכל הרכיבים אותם אנו מספקים (כאשר
ניתן לבצע בדיקה ללא פגיעה ברכיב) ,החל מבדיקות ויזואליות ,השוואה לרכיבים דומים ובדיקות
פונקציונליות .במידה ונדרש ניתן לבצע גם בדיקות מעבדה (דרך קבלן משנה).



ניסיון ותמיכה בלקוח
 oניסיון של למעלה מ  28 -שנה בהנדסת אלקטרוניקה.
 oניסיון בהנדסת מערכת ,כתיבת מפרטים למערכות ותתי מערכות ,אינטגרציה ,בדיקות וניסויים פנימיים
במפעל וחיצוניים מול לקוחות.
 oניסיון רב באיפיון ובדיקות מערכות משובצות מחשב.
 oאנו מסייעים ללקוחותינו לאתר בישראל  /בעולם פתרונות ,רכיבים ,או חלקים .במידה והפריטים זמינים
בישראל ,המידע מסופק ללקוח ללא תמורה.
 oבמידה והלקוח נדרש לכתיבת מפרט  -אנו מסייעים וכותבים לו מפרט ,מספקים לו דפי מידע data
 sheetוכו' ,על מנת שיוכל לקדם את רכש הפריטים.



גמישות מול הלקוח
 oלא נדרשת הזמנה בכדי לבקש מאיתנו פעולה לאיתור חלקים או רכיבים ,מספיק לשלוח אימייל  /שיחת
טלפון עם הפרטים הנדרשים.
 oכל הזמנה זוכה לטיפול דומה ולא משנה מה היקפה.
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רכש מהיר  /זמינות  / 12//פעילות ONLINE
 oאנו פועלים מול ספקים במזרח בשעות הבוקר המוקדמות ,ספקים באירופה במהלך היום וספקים
בארה"ב וקנדה בשעות הערב המאוחרות.
 oאנו מסוגלים לסגור עסקה תוך שעות בודדות :מסיימים את התכתובות עם הספקים עוד באותו היום.
 oיכולות מציאה ואיתור של חלקים בכל רחבי העולם.
 oאנו פועלים מול ספקים באירופה (צרפת ,בריטניה ,צ'כיה ,גרמניה ,אוסטריה ,דנמרק ,ישראל) ,ארה"ב,
אוסטרליה ,ניוזילנד ,ובמזרח (סין ,הונג-קונג ,טיוואן ,דרום-קוריאה).
 oבמידה ונדרשים פריטים בדחיפות ,אנו מסוגלים לאתרם ולספקם בזמן קצר.

 .9לקוחות




תעשיות ביטחוניות
תעשיות מסורתיות (תעשייה כבדה ,תעשיית מים ,תעשיית דלקים ,תעשיית כימיקלים)
לקוחות חו"ל – תמיכה בשירותי לקוח
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