קבוצת אמנת העבירה את תשתיות המחשוב שלה לסביבת
הענן של ווי אנקור
המעבר לענן סיפק לקבוצת אמנת גמישות רבה לגידול במשאבי המחשוב ויכולת להתמקד
בפעילויות הליבה של הקבוצה ,מה שהביא לצמיחה עקבית בפעילות העסקית
קבוצת אמנת הינה בית מערכות רב תחומי מוביל בישראל .הקבוצה פועלת בארץ ובעולם משנת  ,1970ונסחרת
בבורסה לני"ע .הקבוצה מעסיקה כ 2,700-עובדים ולה לקוחות מכל מגזרי המשק .הקבוצה מורכבת מחברות
בנות אשר נותנות שירותים בתחומי הייעוץ ,ניהול ,לוגיסטיקה ותוכנה.
טרם המעבר לסביבת הענן של ווי אנקור ,היה המידע של הנהלת הקבוצה מגובה על שרתים מקומיים של
החברה ,עם הסכנה המתמדת להרס הנתונים כתוצאה מתקלות אנושיות ,מחשוביות או מגורמי טבע לא צפויים.
אפי גיטאית ,סמנכ"ל מערכות מידע ואחראי תחום מיקור חוץ של קבוצת אמנת ,מספר "לפני המעבר
לסביבת הווירטואליזציה של ווי אנקור ,ובהמשך ,לפתרון ענן מלא ,היה עיסוק אינטנסיבי בפעילות תחזוקה
וטיפול בתקלות בשל אי יציבות של המערכות .כמו כן ,יכולת הגדילה של הקבוצה הייתה מוגבלת ,בהתאם
ליכולות האחסון של השרתים הפיזיים ,תוך סיכון מתמיד לפגיעה בתפעול הקבוצה מכל תקלה שהיא".
המעבר לאחסון בענן
עם ההחלטה להעביר את השרתים הפיזיים של הנהלת הקבוצה לסביבת וירטואליזציה ולאחר בחינת הפתרונות
של החברות המובילות בתחום בארץ ,בחרה קבוצת אמנת לבצע את הפרויקט באמצעות ווי אנקור .גיטאית
מספר כי" :בחרתי בווי אנקור לאחר שהתרשמתי כי השליטה וההיכרות של צוות ווי אנקור עם תחום
הווירטואליזציה הנו מהמובילים בישראל .לאורך כל הדרך קיבלתי תשובות מקצועיות ומפורטות לכל שאלה
שהעליתי ,מה שהקנה לי את הביטחון בבחירה בווי אנקור .כמו כן ,ראינו כי ווי אנקור מובילים בארץ את תחום
הווירטואליזציה ,ושיחד איתם נוכל לייצר את הפתרון האופטימלי ביותר לצרכינו".
הפתרון שהורכב כלל הבנה של צרכי הקבוצה ,ולפיו נעשה תכנון מדויק לכל שרת ושרת ,תוך התחשבות
בצרכי העבודה של הנהלת הקבוצה ותוך פגיעה אפסית בפעילות השוטפת .לפי גיטאית" :העברת יותר מ10-
שרתים לסביבה וירטואלית היה מבצע תשתיתי לא קטן בכלל .העבודה עם ווי אנקור אפשרה מעבר מדויק,
שקוף למשתמש ,תוך זמני  Downtimeמינימליים שלא פגעו כלל בעבודה השוטפת".
לאחר  3שנים של עבודה משותפת עם ווי אנקור החליטו בקבוצת אמנת להעביר את כל השרתים לסביבת
האחסון בענן של ווי אנקור" .לאור ההיכרות והביטחון שהיה לי בעבודה עם הצוות של ווי אנקור במעבר
לסביבת הווירטואליזציה ,לא היה ספק ,שלא רק שנמשיך את הפעילות איתם-אלא שגם את המעבר
לענן נעשה רק איתם".
ההיכרות של ווי אנקור עם סביבת הווירטואליזציה של קבוצת אמנת אפשרה מעבר מהיר ,שקוף ואפקטיבי
לענן .כיום ,כלל מערכות המחשוב של הנהלת קבוצת אמנת נמצאות בענן של ווי אנקור .לאור העובדה כי
התחזוקה השוטפת של המערכות הועברה לווי אנקור ,צוות מערכות המידע של קבוצת אמנת יכול להתמקד
כיום בליבת הפעילות העסקית תוך שהוא מקדם את הצמיחה והגדילה של הקבוצה .כמו כן ,עם המעבר לענן
הושג יתרון מרכזי נוסף הודות להיווצרותה של סביבת  DRאמיתית בסנכרון שוטף וקבוע.
"לאורך כל הדרך קיבלתי פתרונות ומענים מקצועיים בכל תחום שנתקלנו בו .זה נתן לנו יתרון של ידע ,מתוך
וודאות מלאה ליכולת של ווי אנקור לספק תמיד פיתרון שאפשר לסמוך עליו וזהו שקט נפשי שלא יסולא בפז".
גיטאית מסכם" :כיום ,בזכות המעבר לענן של ווי אנקור ,אני שולט על הצרכים שלי במערכת ,ללא השבתות
וללא הגבלה ליכולות הגדילה שלנו  -זה נותן לנו יתרון עסקי ענק".

