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SW & HW Professionals

אודות
חברת  RACHIPפועלת מ 2007כמרכז  R&Dמולטי-דיציפלינרי המספק שירותי
פיתוח תוכנה וחומרה ומהווה זרוע טכנולוגית לארגונים בארץ ובעולם .מקימים
ומנהלים צוותי מו"פ עבור הלקוחות ,מספקים שירותי מומחים בתחומם ובונים צוותים
מקצועיים למשימות ייעודיות .חטיבת החומרה כוללת צוותי פיתוח צ'יפים (כל ה)flow
וכן מומחי  FPGAמערכות משובצות ( ,)Embeddedאוטומציה ובדיקות .חטיבת
התוכנה כוללת התמחות ופרויקטים בתחומי הווב ,המובייל ,המערכות הארגוניות ()BI
והבדיקות.
ברייצ'יפ צוות מקצועי ומוכשר של יותר כ  120מהנדסות והנדסאיות מהמגזר החרדי
בשני מרכזי פיתוח בבני ברק ובחיפה.
החברה מוסמכת ל 2תקני  ISOלאבטחת איכות ואבטחת מידע ובעלת מספר ספק
מורשה במשרד הביטחון.

לקוחות
הלקוחות שלנו  -חברות רב לאומיות ,חברות בטחוניות ,מדיקל וסטארטאפים ,עובדים
איתנו במודלים גמישים של שרות מנוהל ,פרויקטלי ומיקור חוץ .אנחנו מסייעים להם
להוריד את העומס בפרויייקטים ,עלויות הפיתוח ,מחסור בכח אדם ומרוויחים תוך כדי
גם גיוון של ההון האנושי.

יתרונות וערך מוסף ללקוחות
	•התמחות מיוחדת בתחומים בהם חסרים מהנדסים מיומנים לתעשייה
המקומית והעולמית
	•מגוון תחומי התמחות המאפשרים ללקוח עבודה עם ספק אחד וחסכון בעלויות
	•מנהלי פרויקטים מבכירי התעשייה בארץ ובעולם
	•ראשי צוותים מיומנים מקרב המתכנתות החרדיות שצמחו בחברה
	•שימור עובדים נדיר בתעשיה המאפשר שימור הידע ללקוחות
	•יכולת ניוד בין הסניפים המאפשרת קירבה למרכזי הפיתוח של הלקוחות
בעלי מספר סניפים בארץ
	•מוניטין ונסיון בעבודה והתנהלות מול קונצרנים רב-לאומיים ,גופים בטחוניים
וגם סטרטאפים
	•מחירים תחרותיים וגמישות תפעולית

Software
Rachip software development team is experienced in object-oriented
design and programming, real-time applications and device drivers, as
well as SW systems, mobile, and web applications.
Firmware, Embedded and Real Time
Software

Systems

• Image processing

• Medical devices

• Computer vision

• Unmanned and Autonomous System

• Machine learning

• Ground vehicles

• Data and information fusion

• Drones

• Object oriented design and
programming

• Robotics

• Real time applications
• Device drivers and Kernel modules

• IoT

• Control, navigation and data
acquisition

• Embedded

Web and Mobile Applications

• Multicore DSP SW Design (Ceva, TI,
Freescale, etc)

• HTML5, CSS3
• JavaScript, Ajax, jQuery

• Firmware Verification
** C, C++, C#, .Net, Java, Perl, Python

• Angular, NodeJS, REACT
• PHP, C#, ASP.NET
• iOS, Android Applications
• DevOps - CI/CM, JIRA, GIT

QA & AUTOMATION
• Manual testing
• black and white box tests
• Automation development
** Selenium, Appium, Junit, JSystem,
TestNG

Hardware
The Rachip team has been involved in more than 100 tape outs
in recent years, and has the capability to deliver a chip, from
architecture and design to full manufacturing.
The Rachip teams are well versed in system architecture design and can carry out RTL coding
for a wide range of ASIC and FPGA chips. Services may include Design Analysis, Routing
and Signal Integrity tests, and Synthesis & Static Timing analysis throughout the product’s
development lifecycle.
The Rachip verification team carries out SoC verification development and testing, utilizing
advanced methodologies for a wide range of hardware development projects across many
market sectors, such as Telecomm, Network Processing, Data Storage and various Consumer
Electronics disciplines, while most processes are usually automated, through the additional
development of complex and useful scripts.

ASIC/FPGA Design Services:
• System architecture

VALIDATION & SYSTEM LEVEL
TESTING

• RTL coding Verilog & VHDL

• C#, Labview, Teststand, VBA

• Synthesis

• Advanced Lab Tools:

• SystemC Modeling

• Multi vendor high-end Scopes

• FPGA - Altera / Xilinx

• High Frequency High resolution
spectrum analyzers

SoC/Asic/FPGA Verification
Services:

• PXIes, Network analyzer, Flex TC,
AWG, DMMs and Power Supply

• SoC verification development and
testing

• Layout and Backend Services:

• Coverage driven verification

• LVS / PDK/ DRC libraries
development

• UVM / eRM / OVM / VMM
environments

• Physical design and synthesis

• SystemC Modeling

• Place and route

• Legacy language migration and
maintenance
** e / Specman / System Verilog /
SVA

• Static timing analysis
• Development of clocking and reset
architectures
• Development of timing constraints
• Logic Synthesis
• Timing closure of Design
• Logic Equivalence Checking DFT
** Assura, Calibre, IC Compiler,
Virtuoso.
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Contact us

Rachip Sales:
sales@rachip.com

Rachip R&D Centers:
Kahaneman Street, Bnei-Brak, Israel 111
Tel: +972-74-7184000 Fax: +972-74-7184030

Bialik street, Haifa, Israel 3
info@rachip.com | www.rachip.com

