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• פתח תקווה, ישראל 

אתגרים עיקריים
• עבודה שיתופית בפריסה גיאוגרפית 

  רחבה
• צורך בפתרון גמיש לאלפי עובדים

• מענה לתהליך המיזוג בקבוצה

פתרון
פתרונות VMware מאפשרים ביצועים 

טובים יותר וזמינות גבוהה במיוחד, 
עבור יישומים קריטיים וניהול אוטומטי 

של משאבים משותפים במרכז המידע. 
כתוצאה מכך, ניתן להריץ גם את 

היישומים הקריטיים התובעניים ביותר, 
בסביבות הווירטואליות בארגון.

יתרונות עסקיים
• ניצול תשתיות אופטימאלי

• רציפות עסקית ושרידות ברמה גבוהה
• חיסכון ניכר במשאבים

ציטוטים 
ירון רומנו, מנהל תחום טכנולוגיה 

ותשתיות, חטיבת מערכות המידע, 
שטראוס: ”מבחינתנו זה הרבה מעבר 

לפתרון שלקחנו ויישמנו. זהו כלי שמסייע 
לנו לעבוד טוב יותר במגוון תחומים. 

וירטואליזציית השרתים הובילה לחיסכון 
ניכר במשאבים כגון: שטח רצפה, 40% 
חיסכון בהוצאות החשמל וירידה כללית 

משמעותית בהוצאות תחזוקת מערך 
 .“IT -ה

ערן ניידיץ, ראש צוות סיסטם בשטראוס: 
”פתרונות VMware מוכיחים גמישות 

וקלות יישום. תהליך הסרת סביבה דורש 
כיום שעות ספורות בלבד, לעומת מספר 
שבועות בעבר. כיום יש לנו יכולת גבוהה 

לייצר סביבת עבודה בטוחה ושרידה. 
ניצול התשתיות טוב יותר מבעבר וזמני 

ההשבתה קצרים יותר“.

 VMware קבוצת שטראוס עברה לווירטואליזציה באמצעות

ויר־ פרויקט  בצעה  שטראוס,  קבוצת  הבינלאומית,  והמשקאות  המזון  חברת 
טואליזציה נרחב, כמענה להרחבת פעילות החברה וכדי לעמוד באתגרים שנוצ־
רו בעקבות מיזוג הקבוצה עם חברת עלית. במסגרת הפרויקט שודרגה מערכת
 .VMware והועברה לסביבה וירטואלית, באמצעות שילוב פתרונות SAP ECC 
כתוצאה מהפרויקט גברה היכולת של שטראוס לייצר סביבת עבודה בטוחה ויצי־
בה. ניצול התשתיות טוב יותר מבעבר, זמני ההשבתה קצרים יותר ותקלות החו־
מרה פחתו באופן ניכר. כמו כן, הפרויקט תרם לחיסכון ניכר במשאבי החברה.

ומשקאות  מזון  חברת  היא  שטראוס  קבוצת 
נמצא  הקבוצה  של  הבית  בסיס  בינלאומית. 
המזון  חברת  את  מהווה  היא  בו   – בישראל 
פורטפוליו  מנהלת  הקבוצה  ביותר.  הגדולה 
שטראוס  ישראל,  שטראוס  עסקים:   5 של 
קפה, שטראוס מים, פפסיקו שטראוס מטב־
לים וממרחים ומקס ברנר. עסקים אלו מתח־
לצד  חיים  ואיכות  ברים למגמות של בריאות 
פינוק והנאה. לקבוצה מחזור של 7 מיליארד 
₪ בשנה, זוהי חברה ציבורית באחזקה מש־
ברחבי  עובדים   15,000 בקבוצה  פחתית. 

העולם, מתוכם 6,000 בישראל.

האתגר
מערך ה- IT בקבוצת שטראוס מונה כ - 80 
עובדים בראשותו של עודד שטראוס סמנכ"ל 
ואבטחת  התשתיות  תחום  מידע.  מערכות 
ה  צוות  ואת  רומנו  ירון  ידי  על  מובל  המידע 

SYSTEM מוביל ערן ניידיץ. 

רומנו וניידיץ מספרים על האתגרים שהובילו 
באמצ־ וירטואליזציה  לפרויקט  לעבור  אותם 

:VMware  עות
מספקים,  שאנו  השונים  המחשוב  "שירותי 
מרבית  בקבוצה.  תהליכים  למגוון  מתייחסים 
ובעיקר  לקבוצה  הניתנים  המחשוב  שירותי 
אלו הניתנים בישראל, מבוססים על מערכת
מער־ של  משמעותית  תוספת  ללא   ,SAP 
לרוב  גם  נכון  הדבר  נוספות.  תפעוליות  כות 
התהליכים העיקריים בחברת סברה בארה"ב 
הזמן,  עם  כאשר  ברומניה  הקפה  ולחברת 
הפעילות מתרחבת ואנו פורסים תשתיות גם 
כ 500 לקו־ לנו  יש  נוספות. בחו"ל  למדינות 
חות העובדים עם SAP. אנחנו פעילים ב-22 
הפעי־ תחומי  בשלל  לעולם,  מסביב  מדינות 
לות שלנו, באמצעות שותפויות עם תאגידים 
לאומיים. הפריסה הרחבה של העובדים  רב 
והלקוחות ברחבי העולם מובילה לשיתופיות, 
תלות  ללא  תמידי,  עבודה  רצף  המאפשרת 
במיקום הגיאוגרפי של העובדים. מכיוון שאנו 

לגמי־ מחויבים  אנו  שיתופיות  על  מתבססים 
שות. לכן חיפשנו פתרון שישתלב עם מערכת 
SAP וייתן מענה לצורך זה". מסבירים רומנו 

וניידיץ. 

הקבוצה  כי  לזכור  "יש  כי:  מוסיף  רומנו  ירון 
מונה מספר רב של עובדים, העושים שימוש 
הקבוצה  כאמור,  המחשוב.  במערכות  רציף 
כ  מהם  בעולם,  עובדים   15,000 כ-  מונה 
6,000 בישראל. 2,000 מהעובדים בישראל 
עובדים באמצעות מחשב אישי ו-1,500 נוס־

פים נעזרים בהתקנים ניידים לצורך עבודתם. 
בנוסף, גם עובדים אחרים תלויים במערכות 
מחשוב, כמו אלו שנוסעים במשאיות מצוננות, 
מער־ באמצעות  מבוקרת  הטמפרטורה  בהן 

זה מחייב פתרון  גם אלמנט  כת ממוחשבת. 
שיהיה גמיש, פשוט ומהיר ליישום".

החברות  בין  המיזוג  על  מספר  רומנו  ירון 
שטראוס ועלית, שהיווה טריגר לבחינת מע־

אופטימאלי  מענה  שיתנו  כך  המחשוב  רכות 
"בתהליך  הקבוצה:  של  המשתנים  לצרכים 
המיזוג, איחדנו את אגפי ה-IT של שטראוס 
אפלקטיבי  צד  כולל  המשולב  האגף  ועלית. 
הכולל את תחומי שרשרת האספקה, כספים, 
משאבי אנוש, מכירות ו- BI, תחום תשתיות 
סבי־ ותפעול  להקמה  סיסטם  צוות  הכולל 

SAP BASIS שעובד עם  צוות  בת שרתים, 
אבט־ והרשאות   Oracle של  נתונים  בסיס 
ואבטחת  צוות תקשורת   ,SAP בסביבת חה 
תמיכה.  וצוות  קצה  טכנולוגיות  צוות  מידע, 

חיפשנו פתרון שיתאים לכולם".

הפתרון
ירון רומנו: "בעקבות המיזוג של שטראוס וע־
לית, והעומס שנוצר גם על ענף ה- IT באר־
ליישום  וקלים  פשוטים  פתרונות  חיפשנו  גון, 
גם  לעסוק  זמן  החברה  לעובדי  שיוותר  כדי 
בליבת  המצויים  אחרים  חשובים  בנושאים 
העסקים שלנו. מסיבה זו החלטנו לבחור בס־
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פקים דומיננטיים, תוך צמצום כמות הספקים 
והטכנולוגיות, לטובת פתרון אחד כולל. חשוב 
לנו לאפשר לעסק לצמוח ולמשוך את הארגון 
לכיוונים שונים. למעשה, למרות שאנחנו פוע־
לים בתחום ה- IT אנו מובילים תהליכים ומ־
בנים, שלהם השפעה על הקבוצה גם מעבר 

 ."IT -ל

שו־ בשטראוס,  שנעשה  הפרויקט  במסגרת 
כל  את  הכוללת   ECC SAP מערכת  דרגה 
מאגר הנתונים בחברה והועברה לסביבה ויר־
   .VMware טואלית, באמצעות הפתרונות של
ניידיץ מסביר: "חשיבות הפרויקט הינה קרי־
מערכת  של  טובה  פעילות  לאפשר  כדי  טית 
SAP. על מנת למקסם את אפשרויות העבו־
דה עם המערכת, בחרנו לנצל את התשתית 
באמצעות  ביותר  היעיל  באופן  הווירטואלית 
ויר־ תשתיות  בנינו  ולכן   VMware פתרונות 
גבוהה  שרידות  ברמת  נפרדות,  טואליות 

הרבה יותר". 

של   vSphere פתרון  על  מבוסס  הפרויקט 
חזרה  ניהול  מערכת  בשילוב   ,VMware
מא־ אלו  פתרונות   .vCenter SRM מכשל 
גבוהה  וזמינות  יותר  טובים  ביצועים  פשרים 
במיוחד, עבור יישומים קריטיים וניהול אוטו־
מטי של משאבים משותפים במרכז המידע. 
היישומים  גם את  ניתן להריץ  כתוצאה מכך, 
הקריטיים התובעניים ביותר, בסביבות הוויר־
טואליות בארגון. מערכת ה- SRM מאפשרת 
במהירות  מאסון  התאוששות  תהליכי  ניהול 
ובאופן אמין. בנוסף, הוטמעה בפרויקט מע־
רכת  אשר בימים אלו משודרגת לפתרון של 

 .HDS חברת

כל  לאור  "כאמור,  מסכמים:  וניידיץ  רומנו 
האתגרים שניצבו בפנינו, גמישות הינה מילת 
אנו  עבורנו.  פתרון  בבחירת  אצלנו  המפתח 
חברה  היא   VMware שחברת  התרשמנו 
הקריטריונים  על  שעונים  פתרונות,  המציעה 
עלות-תועלת  ויחסי  גמישות  יצירת  כמו  שלנו 

טובים". 

התוצאה
עם  לנו  שהיה  החיובי  הניסיון  "למרות 
VMware בעבר, היו לנו מעט חששות לגבי 
שהפרויקט  משום  הווירטואליזציה,  תהליך 
בהיקפו ובמהותו, הינו חדשני ולא נעשו בעבר 
רומנו.  מספר  שכזה",  גודל  בסדר  פרויקטים 
"אך עד מהרה נוכחנו לדעת שהתהליך מת־
בצע על הצד הטוב ביותר והחששות התפו־
גגו. פתרונות VMware שהוטמעו בשטראוס 
מוכיחים את עצמם וסייעו לנו רבות. הם אכן 
מאופיינים בגמישות וקלות יישום, קריטריונים 
עבורנו.  כמשמעותיים  מלכתחילה  שהוגדרו 
מספר  לנו  נדרשו  בעבר  "אם  מדגים:  ניידץ 

שבועות לצורך הסרת סביבה, כיום התהליך 
דורש שעות בודדות בלבד. כיום יש לנו יכולת 
ושרי־ בטוחה  עבודה  סביבת  לייצר  גבוהה 

דה. ניצול התשתיות טוב יותר מבעבר וזמני 
ההשבתה קצרים יותר. כמו כן, יש לנו הרבה 

פחות תקלות חומרה לעומת העבר".

כיום מספר השרתים הוירטואליים בשטראוס 
עומד על 300 שרתים. "מבחינתנו זה הרבה 
יותר מפתרון שלקחנו ויישמנו", מדגיש רומנו, 
יותר במג־ לנו לעבוד טוב  כלי שמסייע  "זהו 

הובילה  וירטואליזציית השרתים  וון תחומים. 
לחיסכון ניכר במשאבים כגון: שטח רצפה של 
ארונות שלמים, 40% חיסכון בהוצאות החש־
מל וירידה כללית משמעותית בהוצאות התח־

זוקה הקשורות במערך ה- IT. גם נושא ניהול 
מערך ה- IT , שהינו נושא בעל חשיבות, הן 
מבחינת חיסכון במשאבים והן מבחינה לוגי־

סטית, השתפר באופן ניכר בעקבות פרויקט 
הווירטואליזציה". 

ה-  פתרון  שרידות  חשיבות  את  מציין  ניידיץ 
SRM, מערכת אוטומטית להתאוששות מא־
סון של VMware: "היינו חייבים לבחור במע־
רכת שתמנע השבתות ותאפשר התאוששות 
הש־ של  מקרה  בכל  תקינה  לעבודה  וחזרה 

 SRM-ה מערכת  סוג.  מכל  תקלה  או  בתה 
של VMware מהווה פתרון אופטימאלי עבור 
בשט־  IT-ה סביבת  שלנו.  העבודה  סביבת 
ראוס מתאפיינת במורכבות רבה היות והתה־

ליכים שלנו משתרעים על פני סביבות רבות. 
הפתרון של VMware מאפשר לנו לנטר את 
"ניטור  רומנו:  ורציף".  יעיל  באופן  הסביבות 
צריכות  שהמערכות  משום  עבורנו  קריטי  זה 
להיות זמינות 24X7 . אנו לא יכולים להרשות 
לעצמנו השבתה של מערכות, משום שהשב־

תת שירותים משמעותה שהמוצרים לא יגיעו 
לחנויות ולצרכנים". 

מבט לעתיד 
הפעילות  להמשך  מתייחסים  ורומנו  ניידיץ 
הוויר־ "פרויקט  בעתיד:  גם   VMware עם 
טואליזציה הסתיים לפני כשנה, אך התהליך 
ובחי־ המערכת  תכנון  מבחינת  נמשך  עדיין 

ממשיכים  שאנו  כך  אפשריים,  תרחישים  נת 
בקשר עם  VMware. לאור הניסיון המשותף 
שצברנו, יש לנו אמון במוצרי VMware ובמו־
מחי החברה, שסייעו לנו להפיג את החששות 
במהלך  שלנו  השאיפה  בהתחלה.  לנו  שהיו 
מאגרי  כל  את  להפוך  היא  הקרובות  השנים 
 VMware הנתונים שלנו לווירטואליים בסיוע
שטראוס  קבוצת  את  לשמר  להמשיך  ובכך 

בחזית הטכנולוגיה".


