חברת אביב פי.סי.בי וטכנולוגיות העבירה את תשתיות המחשוב
וסביבת הייצור שלה לסביבת הענן של ווי אנקור
העברת סביבת הייצור לענן סיפקה לאביב פי.סי.בי וטכנולוגיות פתרון מלא של אבטחה ,
אמינות ויכולת להתמקד בפעילויות הליבה ,תוך יצירת אופק להתרחבות מהירה ונטולת מגבלות
חברת אביב פי.סי.בי וטכנולוגיות הינה חברה בינ"ל מובילה בתחומה המספקת מעגלים מודפסים לתעשיית
האלקטרוניקה בישראל ובעולם .החברה גדלה תוך פחות מעשור לניהול של  15חברות בת ולעשרה משרדים ונקודות
אחיזה ברחבי העולם .עם לקוחות החברה נמנות חברות מתחום התקשורת ,יצרני ציוד תעשייתי ,יצרני מכשור רפואי,
חברות צבאיות ותעופתיות ,יצרני מוצרי צריכה ועוד.

המעבר לאחסון בענן
עד למעבר לסביבת הענן של ווי אנקור ,היה המידע של הקבוצה מגובה על שרתי החברה המקומיים ,שאף היא נוהלה
ע"י ווי אנקור .עם הזמן חל גידול משמעותי בפעילות החברה אשר דרש מענה מידי הולם ברמת התשתיות .רפי שדה,
מנהל מערכות המידע של חברת אביב פי.סי.בי וטכנולוגיות מספר" :הפכנו מחברה קטנה ,שנוהלה מבית ביוקנעם,
לחברה בינלאומית עם פריסה ב 10 -מיקומים שונים על הגלובוס ,וכל זאת תוך מספר שנים בלבד .בבת אחת הרגשנו את
המגבלות שהטילה עלינו סביבת המחשוב הפיזית ואת אי הגמישות שלה בהתאמה לצרכינו .הבנו שאנו צריכים לבצע
קפיצת מדרגה ,תוך יצירת גמישות התואמת את הגידול המתוכנן בפעילות העסקית".
כאשר עמדה החברה בפני ההחלטה אם להרחיב ולשדרג את התשתיות הפיזיות או להעביר את סביבת הייצור לענן -
הייתה ההחלטה על המעבר לשירותי הייצור בענן של ווי אנקור אך טבעית .שדה מספר" :עוד בשנים שקדמו למעבר
לענן ,עבדנו עם ווי אנקור בסביבת המחשוב המקומית שלנו ,והיינו מאוד שבעי רצון מרמת השירות הגבוהה לה זכינו
בעבודה השוטפת .כמו כן ,בבדיקות שערכנו נוכחנו לדעת שווי אנקור ,היו מהראשונים לקדם את סביבת הייצור בענן ,ועם
הכי הרבה ניסיון בתחום זה .לאור נתונים אלה ,החלטנו להעביר את כלל תשתיות המחשב הקריטיות שלנו לענן של ווי
אנקור".
המעבר לסביבת הייצור לענן נעשה בצורה חלקה וללא הפרעה לפעילות השוטפת של החברה .זאת ,לאחר תכנון קפדני
מול הצוות של ווי אנקור ,ומתוך הבנה כי נדרש מענה חלק ושקוף למשתמש ,לאור הפריסה הבינלאומית של החברה,
הכוללת מספר נקודות פעילות בכמה יבשות בו זמנית .כמו כן ,הרכיב החשוב ביותר להצלחה עבור החברה היה ,ועודנו,
הגמישות לגדול במהירות וללא מגבלות ,שמתקבלת כתוצאה מהפעילות בסביבת ייצור בענן .שדה מספר כי" :הקצב
שבו החברה גדלה הוא גבוה אך עם זאת אינו אחיד .ולכן העבודה עם הענן של ווי אנקור מאפשרת גמישות רבה ביכולת
לגדול ,תוך יכולת לשים בצד את השיקול של תשתיות ולהתמקד בגדילה עצמה".
העובדה כי לחברה מס' אתרים ברחבי העולם ,שכולם עובדים בסביבת הייצור בענן של ווי אנקור ,הופכת את העבודה
השוטפת מול ווי אנקור לבעלת חשיבות רבה ביכולת החברה להתפתח .שדה משתף" :אנו פועלים כחלק מקבוצה
בינלאומית עם כ 10 -נקודות ברחבי העולם .ולכן בנוסף לשירות המעולה אותו אנחנו מקבלים ברמה השוטפת ,כולל
שדרוגים יזומים ,לעתים ללא עלויות ,יש כל הזמן אירועים הדורשים מענה ברמת התשתיות .העובדה המעניינת היא ,שאף
אחד לא מתרגש מזה יותר כיוון שהצוות של ווי אנקור מגיע ופותר כל בעיה ברמה המיידית ,ללא השבתות וללא .downtime
מה שמוכיח ,שכפי הנראה ,הבחירה שלנו בווי-אנקור הייתה נכונה".
שביעות הרצון של החברה מהעבודה השוטפת מול הצוות של ווי אנקור הביא בשנה האחרונה לחידוש נוסף של חוזה
ההתקשרות.
שדה מסכם ואומר " :העובדה שתחום תשתיות המחשוב מכוסה על ידי המומחים של ווי אנקור ,מסירה ממני
נקודה קריטית לדאגה ומאפשרת לנו כחברה להתמקד בראש שקט בהרחבת הפעילות העסקית ובגידול
המתמיד".

