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חברת אלבר בחרה בענן של ווי אנקור כפיתרון לגיבוי
והמשכיות עסקית
הענן של ווי אנקור מספק לאלבר יכולת התאוששות מאסון ורציפות עסקית וכולל
שרתים וירטואליים ,מערך איחסון ,תשתיות תקשורת ,מערכות אבטחת מידע
ותשתיות גישה מרחוק בחירום
כחברה מובילה בתחומה חיפשה חברת אלבר מענה לצורך ברציפות והמשכיות
עסקית תוך יצירת אתר גיבוי ו DR-מרוחק למקרה של תקלה או אסון.
חברת אלבר מובילה בתחום הליסינג התפעולי וניהול ציי רכב לעסקים וחברות,
ליסינג לפרטיים ,מכירת כלי רכב ,טרייד אין ,מימון לרכב והשכרת רכב .מאז נוסדה
בשנת  1994אלבר משרתת עשרות אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים כאחד .החברה,
מפעילה למעלה מ 40-סניפי מכירת רכב 12 ,אולמות תצוגה וליסינג וכ 30-סניפי
השכרת רכב בפריסה ארצית.
הצורך באתר  DRמתקדם קיבל משנה תוקף לאור זמני ההתאוששות הארוכים יחסית
של מערכות הגיבוי המסורתיות והפגיעה העסקית הקשה העלולה להיגרם כתוצאה
מזמני התאוששות ארוכים אלו.
אי לכך ,כבר לפני מספר שנים ,החליטה הנהלת אלבר להקים אתר  DRחיצוני
ולבסס אותו על הפיתרון של ווי אנקור .המטרה הייתה לאפשר באמצעות יישום אתר
גיבוי מנוהל ,חזרה לעבודה תוך זמן קצר בעת אסון ללא השקעה משמעותית בבנייה
ותחזוקה של המערכת.
שירות הענן של ווי אנקור מספק למערכות ה IT-של אלבר מענה להתאוששות
מאסון .הפתרון כולל שרתים וירטואליים ,מערך איחסון ,תשתיות תקשורת ,מערכות
אבטחת מידע ותשתיות גישה מרחוק בחירום .בעת אסון או תקלה ,מאפשר הענן
של ווי אנקור ללקוחות אלבר ליישם אתר גיבוי מנוהל ,עם יכולת חזרה לעבודה תוך
זמן קצר.
לדברי אורן קאופמן ,מנהל תשתיות ואבטחת מידע באלבר" :בחרנו בפתרון
התאוששות מאסון במיחשוב הענן של ווי אנקור ,כיוון שהוא מאפשר לנו הקמה של
אתר גיבוי ברמת ביצועים וזמינות גבוהה וללא השקעה כספית משמעותית בהקמת
הפתרון".
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"הפיתרון של ווי
אנקור בענן מספק
לנו רמה נוספת של
ביטחון ושקט נפשי"

יגאל בביאן ,מנהל המכירות בווי אנקור ,מוסיף ואומר" :החתירה המתמדת של חברת אלבר לחדשנות טכנולוגית,
לצד ההבנה המקצועית המעמיקה של צוות ה ,IT-אפשרה לנו לשתף פעולה בצורה יוצאת דופן ולהביא לידי ביטוי את
מלוא הניסיון של ווי אנקור בעולמות הענן .פרויקט זה מצטרף לעשרות פרויקטי ענן נוספים שביצענו לאחרונה ,ומוכיח
את המובילות המקצועית של ווי אנקור בפתרונות ענן לארגונים".
קאופמן מסכם ואומר כי" :בעידן העסקי של ימינו חברה מתקדמת ומובילה כאלבר אינה יכולה להרשות לעצמה מצב
של פגיעה ברציפות העסקית .הפיתרון של ווי אנקור בענן מספק לנו רמה נוספת של ביטחון ושקט נפשי ומצמצם את
רמות הסיכון בהן פועלת כל מערכות מידע .חשוב לי להדגיש כי לאורך כל השנים בהן אנו עובדים עם ווי אנקור
זכינו לחוויה של שירות מקצועי לעילא ,רמה טכנולוגית גבוהה ואוזן קשבת לכל בעיה או אתגר בהם
נתקלנו .אין ספק כי ווי אנקור הנם שותף אידיאלי לכל מנהל מערכות מידע ותשתית".

