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חברת קארד גארד ,זרוע הפיתוח של קבוצת  Life Watchהבינ"ל,
העבירה את סביבת ה DR-ושרתי האחסון לענן של ווי אנקור
המעבר לסביבת ה ,DR-ובהמשך העברת כלל תשתיות המחשוב לענן של ווי אנקור ,אפשרו לחברה
שקט נפשי והתנהלות שוטפת נטולת תקלות והשבתות
חברת קארד גארד הינה זרוע ה  R&Dשל קבוצת  Life Watchהעולמית .לקבוצה סניפים בארה"ב,
מקדוניה ,שוויץ ,יוון ויפן .החברה מפתחת פתרונות חדשניים בתחום המכשור הרפואי למעקב
מרחוק וניטור פעילות מול מטופלים במגוון דיסציפלינות רפואיות – פעילות הדורשת זמינות
מיידית עבור כלל לקוחות החברה במדינות בהן פועלת .סניף הפיתוח הישראלי מנהל את כל
מערך המחשוב ,האחסון והייצור של החברה כולה ,עובדה היוצרת צורך אקוטי בזמינות של 24-
 7לכלל המשרדים והסניפים של החברה בעולם.

המעבר לסביבת התאוששות מאסון
סביבת העבודה של קארד גארד התבססה על תשתיות האחסון של חברת  NetAppובטרם
המעבר לענן של ווי אנקור שכנו מערכות המחשב באתר מקומי ,עם מערכות חשמל לא יציבות
והיעדר יכולת להפעיל גנרטור.
יוסי סקנדרני ,מנהל מערכות המחשוב של קארד גארד ,מספר" :כל חורף היה אסון –
הפסקות חשמל תכופות ,פגיעה בעבודה השוטפת ,מה שדרש מאיתנו נוכחות באתר ,גם בשעות
הקטנות של הלילה ,תוך פגיעה בתפקוד החברה המקומית ובשאר הסניפים בעולם".
לאור הפגיעה השוטפת בפעילות העסקית יצאה החברה במכרז להעברת השרתים הקריטיים
לסביבת  .DRבמסגרת המכרז פנתה קארד גארד ובחנה פתרונות מול חברות האינטגרציה
הגדולות והמובילות במשק ,כמו גם מול ווי אנקור .מועמדותה של ווי אנקור בלטה לאור ההיכרות
וההתמקצעות שלה עם סביבת  .NetAppווי אנקור נראתה כבחירה הטבעית לפרויקט לאור
יכולתה המוכחת בפתרונות  DRמותאמים למערכות ה  ,NetAppתוך מתן מענה לסנכרון אוטומטי
של האחסון ,יחד עם היכולת המבצעית השוטפת שהייתה נדרשת בחברה.

יוסי סקנדרני ,מנהל
מערכות המחשוב של
קארד גארד

"המעבר לסביבת הענן
וה DR-של ווי אנקור היה
שקוף ומהיר ואפשר
לחברה שקט נפשי
ויכולת עבודה רציפה
ויעילה".

"החל מהרגע הראשון הצוות של ווי אנקור הוכיח מקצועיות ,הקשבה ,אדיבות יכולת
עבודה משותפת עם הצוותים שלנו .בכל עניין וצורך שעלה הם גילו נכונות ומחויבות
למצוא את הפתרון הנכון – וליישם אותו".
הודות המעבר לענן של ווי אנקור כבר אין לנו צורך להגיע בשעות לא קונבנציונליות ולדאוג מקריסות ,או תקלות משביתות.
במקום זאת אנו יכולים להתמקד בליבת הפעילות העסקית שלנו ולייצר לחברה פתרונות המשפרים את יתרונותיה התחרותיים".

המעבר לענן
לדברי סקנדרני ,המעבר לסביבת הענן וה DR-של ווי אנקור היה שקוף ומהיר ואפשר לחברה שקט נפשי ויכולת עבודה רציפה
ויעילה .בשל כך ,ולאור שביעות הרצון הגבוהה הן מרמת השירות המעולה ,הזמינות ,ויציבות המערכת – הוחלט בחברה להעביר
גם את שרתי הייצור לענן של ווי אנקור .אחד הפקטורים החשובים בקבלת ההחלטה למעבר לענן הייתה העובדה כי חלק הארי
של העבודה המקדימה – האפיון ,הבנת הצרכים וההגדרות ,כבר נעשה במסגרת המעבר ל .DR-אי לכך ,גם המעבר לסביבת
הייצור בענן ,היה חלק ושקוף .לאחר ביצוע פיילוט מוצלח על חלק מהנתונים ,הועברו כל השרתים של החברה לענן פרטי אצל
ווי אנקור.
סקנדרני מסכם ואומר" :ווי אנקור השכילו לתפור עבורנו את הפיתרון ממש כמו חליפה מותאמת ותוך מתן שירות
יוצא מן הכלל .בסופו של דבר ,עסקים עושים עם אנשים ,ובמקרה הזה האנשים של ווי אנקור הם בהחלט נבחרת
מנצחת".

