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אפרידר מקבוצת אלעזרא העבירה את תשתיות המחשוב
לסביבת הענן של ווי אנקור
העברת תשתיות המחשוב לענן סיפקה לחברת אפרידר חיסכון בהוצאות ,נגישות משופרת למערכות
המידע ,זמינות עסקית גבוהה ,ומתן מענה מיידי לצרכי המחשוב בשטח
חברת אפרידר מקבוצת אלעזרא עוסקת ביזום ,תכנון ,פיתוח ,הקמה ,ביצוע ,שיווק ומכירה של יחידות
דיור למגורים ,משרדים ושטחי מסחר .אפרידר צברה מוניטין כחברת בנייה מובילה עם ניסיון מצטבר
של עשרות שנים תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של תכנון וביצוע עד מסירת המבנה ללקוח.
במשך השנים בנתה החברה אלפי יחידות דיור והתמחתה בבנייה למגורים ,מרכזים מסחריים
ומשרדים.

צורך בזמינות ושרידות עסקית
בעבר ,התבסס מערך המחשוב של חברת אפרידר על שרתים פיזיים במטה החברה שהיו מחוברים
לשרת המרכזי של חברת אלבר .צורה זו של עבודה העמידה את אפרידר מול סיכוני שרידות וזמינות,
כפי שהתברר לאחר מכן באירוע שריפה ,שפרצה במשרדים וכילתה את השרתים על תוכנם .אירוע
דרמטי זה היווה את הצומת בה החליטה החברה כי יש לבצע את המעבר לשירותי ענן ובכך להגדיל
מקצה לקצה את זמינות מערך המחשוב.
ציון וטורי ,מנהל לוגיסטיקה ונכסים מניבים באפרידר ,מספר" :אופן העבודה של אפרידר,
הכולל צוותים רבים בשטחי הבנייה ופעילות פרויקטלית בשטח בכל רחבי הארץ ,יצר קושי משמעותי
בעבודה מול שרתים פיזיים וביכולת לייצר מולם תקשורת אמינה .המעבר לענן נראה מתבקש .היה
ברור לנו כי מעבר כזה יכול לאפשר לנו שיפור דרמטי בזמינות המערכות ,לספק יכולת התאוששות
מאסון באופן מהיר ,ויתרה מכך לאפשר גישה למערכות המידע של החברה מכל פרויקט בשטח,
ללא צורך להקים תשתיות תקשורת יקרות".

ניסיון מוצלח מפרויקטים קודמים
וטורי מציין כי הניסיון המוצלח של חברת אלבר מקבוצת אלעזרא בעבודה עם הענן של ווי אנקור
הפכה את הבחירה בענן זה לטבעית לחלוטין עבורם.
"הצוותים של ווי אנקור אכן הצדיקו את המוניטין הטוב שלהם והקימו עבורנו את מערך השרתים בענן
בצורה מהירה וחלקה ,תוך מתן מענה לכל אתגר מקצועי ועסקי שהעלינו" ,מספר וטורי" .בנושא זה,
ראוי לציין את עזרתו הרבה של אורן קאופמן  ,מנהל תשתיות ואבטחת מידע באלבר ,שהניסיון הרב
שלו בעבודה מול מערכות מחשוב בענן ,סללו עבורנו את הדרך לעולם חדש זה בצורה חלקה ונטולת
עיכובים".

ציון וטורי,
מנהל לוגיסטיקה ונכסים
מניבים באפרידר

"יתרונה הגדול של ווי
אנקור אינו מסתכם רק
במתן מענה מקצועי הולם
לצרכים שלנו ,אלא גם
ביכולתם לקדם אותנו
באופן תמידי לעידן
הטכנולוגי הבא"

""הצוותים של ווי אנקור אכן הצדיקו את המוניטין הטוב שלהם והקימו עבורנו את מערך השרתים בענן בצורה מהירה וחלקה ,תוך מתן
מענה לכל אתגר מקצועי ועסקי שהעלינו" ,מספר וטורי" .בנושא זה ,ראוי לציין את עזרתו הרבה של אורן קאופמן ,מנהל תשתיות
ואבטחת מידע באלבר  ,שהניסיון הרב שלו בעבודה מול מערכות מחשוב בענן ,סללו עבורנו את הדרך לעולם חדש זה בצורה חלקה
ונטולת עיכובים".
לדברי וטורי ,המעבר לענן סיפק ל חברת אפרידר שורת יתרונות משמעותיים בהשוואה לעבודה עם השרתים הפיזיים" .המעבר לענן
אפשר לנו לחסוך את הצורך בשטח פיזי מאובטח וממוגן לשרתים ,את העלות השוטפת של שטח כזה ואת כל ההוצאות הנלוות אליו,
החל מתשתיות חומרה ,חשמל ומיזוג ,דרך מיגונים פיזיים ועד למערכות ת וכנה למיניהן" ,מסביר וטורי" .מעבר לכך ,וכאן מצוי היתרון
החשוב ביותר ,המעבר לענן מאפשר לכל מנהל פרויקט בשטח לגשת למערכות המידע של החברה ,ממש כאילו הוא יושב במטה
החברה .זו קפיצת מדרגה ביכולת שלנו לספק זמינות של נתונים ,לפקח על העבודות בשטח בזמן אמיתי ולהגדיל באופן משמעותי את
מהירות התגובה העסקית שלנו".

מצעידים לעידן הטכנולוגי הבא
עוד מציין וטורי את הרמה הטכנולוגית הגבוהה של חברת ווי אנקור ואת יכולתה לספק מענה מקצועי בכל רגע נתון" .יתרונה הגדול
של ווי אנקור אינו מסתכם רק במתן מענה מקצועי הולם לצרכים שלנו ,אלא גם ביכולתם לקדם אותנו באופן תמידי לעידן הטכנולוגי
הבא" ,מסכם וטורי" .ווי אנקור הינו בהחלט שותף שניתן לסמוך עליו ולצעוד איתו קדימה".
יגאל בביאן ,מנהל המכירות בווי אנקור ,מסכם ואומר" :פרויקט העברת התשתיות של חברת אפרידר לענן ,הנו דוגמא נוספת ליכולת
של ווי אנקור לתרגם ניסיון עשיר ,מעשרות פרויקטים דומים ,לביצוע מהיר וחלק בשטח ,המלווה בשביעות רצון גבוהה של הלקוח".

