
 

 

  

  רופיל חברה מקוצרפ - ב.ר.ל.י. טכנולוגיות בע"מ. 
  

  ע"י שמעון רביב. 1988חברת ב.ר.ל.י. טכנולוגיות בע"מ הוקמה בשנת 
  

  פתרונות ממוחשבים בעסקים קטנים ובינוניים. םהחברה הוקמה במטרה להציע ולייש
  

ישירות למערכות מחשבים,  בהתבסס על הרקע הטכני הרחב, והניסיון  שנצבר בתחומי טכנולוגיה רבים הקשורים
מהמחשב האישי ועד מחשבי על, כולל ציוד היקפי מגוון הנקשר אליהם, ומערכות התשתית שנדרשו לניהולם 

  והפעלתם באותה תקופה.
  

בשנותיה הראשונים עסקה החברה בעיקר ביבוא, שרות והטמעה של מחשבים אישיים ותוכנות אפליקציה,  לרוב 
  בתחום עיבוד הנתונים.

  
חדשניות  תיפול בתוכנות, ציוד ופתרונות בתחומי הגרפיקה ההנדסית, ומערכות גראפיוט - משך, שולבו בהדרגה בה

, הדמיות  ארכיטקטוניות, העושות שימוש בציוד היקפי ממוחשב, הכולל יומורכבות הכוללות שילוט דיגיטאל
  ולייזרים. פלוטרים לשרטוט, פלוטרים להדפסה, שולחנות כרסום בטכנולוגיות מגוונות

  
מתחילת דרכה נבנתה החברה על התפיסה הבסיסית בה ניתן דגש מיוחד ליישום הציוד בסביבת הלקוח, על טיב  

  השרות לאחר המכירה לאורך שנים, בנוסף לאמינות והגינות בתהליך המכירה.
  

  לקוח מרוצה מתפקוד מערכותיו ימליץ לעמיתיו עלינו, ויהיה איש המכירות שלנו בפועל. . 1
ק רב לבד ציוד מהיצרן או מאיזה סוכן בחו"ל., אולם ספ אאינטרנט וכו', אין בעיה לייב –דן העולם הקטן בעי . 2

אם ללקוח רציני כדאי להתמודד עם בעיות יישום ובעיות טכניות, שהם כורח המציאות בעולם הטכני שנהיה 
 מורכב יותר ויותר עם השתכללות הציוד.

  

מ"ר במושב מגשימים, (על כביש פ"ת שדה התעופה)  200מ"ר, עם מחסנים של כ  600לחברה מבנה  משרדים  של כ 
יות חנייה בשפע, ציוד הדגמה זמין לרוב המוצרים וצוות מקצועי מיומן לטיפול לא רק בציוד הנמכר, אלא גם  ובתשת

  .ועוד ר,  מערכות אוורור מיזוג וקירוהאלקטרוניקה, בקרת חשמל, פנאומטיקה, הידראוליק –כמו 
  

 מפעילות החברה, הוא פיתוח וייצור שכלולים  ואביזרים למערכות הנמכרות לטובת נוחיות פעילות יחלק אינטגראל
הלקוחות והוזלת עלויות תפעולם. אולם כל זה נעשה בזהירות יתר, על מנת שלא לפגום באמינות התפעולית של 

  המערכת כולה.
  

  ברות מובילות בתחומי עיסוקיה, וביניהם:בארץ מספר ח תב.ר.ל.י. טכנולוגיות בע"מ מייצג
  

           
  
  

           
  
  

ג, לייט, תיצו לינרו ברק הדפסות, בטרפלסט, בין לקוחותינו, קמפוס לדפוס דיגיטלי, מיקו שיווק,
   יםועוד רבים אחר מיכל נגרין, דיגיטל גרפיטי, אל על, קרגל, ברודי, ז. לחוביץ, צה"ל, רפא"ל,

  
צור , שילוט,  ייצור מערכות תצוגה, ייצור אריזות, ייצור מודלים, ייתבתחומי הדפסה דיגיטאלי  

 פרסום ספורט, הדפסותומזכרות, ייצור אופנה,  תכשיטים תבניות לואקום פורמינג, ייצור מתנות
  טקסטיל, הדפסות דגלים, ועוד.

 
  


