קבוצות שלמה העבירה את מערך שרתי
האחסון שלה לסביבת הענן של ווי אנקור
המעבר לענן אפשר לקבוצת שלמה להגשים את חזונו של מייסדה ולדאוג לסביבת
 DRהכוללת גיבוי תמידי ,מיידי וחי של כל המידע הקיים בקבוצה
קבוצת שלמה היא אחת מחברות ההשקעה המובילות בישראל .לקבוצה השקעות במגוון ענפי תעשייה מתפתחים
בתחומי רכב ,אנרגיה ,ספנות ,לוגיסטיקה ,נדל"ן ,ביטוח ותקשורת .יניב ברנס ,מנהל מערכות המידע של קבוצת שלמה
מספר" :כבר מימיה הראשונים של החברה ,העלה יו"ר ומייסד החברה שלמה שמלצר ז"ל את הצורך והדרישה לגיבוי
מתמיד של הנתונים ,ולזמינות מלאה של המידע .לשמלצר היה חשוב שכל המידע שנמצא בחברה ,החל מהמידע הקריטי
ועד לשולי ביותר ,יקבל אפשרות לגיבוי ולשחזור
מלא .ככל שהחברה גדלה ,התחזקה הדרישה לקיום מערך של גיבוי זמין ,מיידי לכל מקרה של תקלה ובעיה בתשתית
המחשובית".
לפני המעבר לסביבת הענן של ווי אנקור ,היה המידע של הקבוצה מגובה על שרתי החברה ,עם הסכנה המתמדת להרס
הנתונים כתוצאה מתקלות אנושיות ,מחשוביות או מגורמי טבע לא צפויים .לאחר מותו של שמלצר ז"ל הוחלט להוציא
לפועל את צוואתו ולדאוג ל'תעודת ביטוח' לנכס היקר ביותר של הקבוצה  -המידע!

המעבר לסביבת DR
במסגרת המכרז לאיתור החברה המתאימה ,נבחנו התקשרויות עם חברות האינטגרציה המובילות במשק .ברנס מספר
כי "היה חשוב לנו לקבל פתרון שיהיה מותאם ותפור אישית לצרכים הייחודיים לנו ,למומחיות ולשליטה בתחום וכן ליחס
החברה לפרויקט .לאחר שבחנו את ההצעות והחברות המתחרות הבנו שחברת ווי אנקור הינה המתאימה ביותר להטמעת
הפרויקט בקבוצה וזאת לאור השילוב שבין פתרון  - Tailor Madeהחל מכתיבת אפליקציות מותאמות Scripts ,והבנה
מלאה של הצרכים שהעלינו .כמו כן ,ראינו כי ווי אנקור מובילים בארץ את תחום הווירטואליזציה ,ושיחד איתם נוכל לייצר
את הפתרון האופטימלי ביותר לצרכינו".
הפתרון שהורכב מספק גיבוי כמעט חי לנתונים הקריטיים של הקבוצה ,וכן גיבוי אוטומטי כל  4שעות לכלל המידע
הנמצא בחברה .אחד האתגרים העיקריים שהיה צריך להתמודד איתם בעת המעבר היה להגיע לרמת הסנכרון ללא
קיומן של מערכות נלוות ,בלי  SRMובלי כלים של נטאפ  -ועדיין להצליח להעביר את הנתונים למצב של nearly real
.time
לדברי ברנס " העבודה עם ווי אנקור סיפקה מהרגע הראשון תחושה והבנה כי אנו נמצאים בידיים הבטוחות והמקצועיות
ביותר שקיימות בתחום .מעבר לשירותי התמיכה הזמינים והמקצועיים ,נהננו כבר בשלב הפיתוח מיכולתם לרדת
לרזולוציות מאוד מעמיקות של התשתיות ולבניית אפליקציות ,נהלים ותכניות .אנשי ווי אנקור לא התביישו "ללכלך את
הידיים" ולהכין נהלי  DRתוך מתן דגש על הנקודות הקריטיות של קדימויות בהעלאה הנתונים ובגיבוי".
מאז שקבוצת שלמה עלתה עם סביבת ה  DRבענן של ווי אנקור ,ברנס יכול להיות רגוע ולא להתעסק באופן תמידי עם
המערכת ,שכן האוטומציה ,יחד עם הפיקוח והעבודה מול ווי אנקור מאפשרת לו לעסוק בעניינים השוטפים האחרים
שלו .כמו כן ,באופן תמידי קיימת פעילות של בחינה ובקרה ,תוך שיפור והתייעלות ,וזאת כדי לקבל את המערכת
המותאמת ביותר לצרכים המשתנים של הקבוצה.
לאור הצלחת המעבר לסביבת הענן כפיתרון  DRבקבוצה ,הוחלט לאחרונה להעביר גם את סביבת הייצור של אחת
החברות הבנות לעבודה בענן של ווי אנקור .זאת ,לאור האמון והביטחון שמרגישים בעבודה עם החברה לאורך השנים
 וכן עם המבט לעתיד עבור הקבוצה.ברנס מסכם "חשוב לזכור כי בסופו של דבר זו מערכת יחסים .לאורך כל הדרך ווי אנקור הוכיחו שיש עם מי
לדבר .שהם יודעים להקשיב ולתת שירות ושתמיד יהיה שם מישהו שיקבל את השיחה שלנו ויספק פתרון
מקצועי בזמן .זה הדבר שעושה את ההבדל והופך את הבחירה בהם לטבעית כל כך".

