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טכנולוגיה

מיקום
רעננה, ישראל

האתגרים העיקריים
•  שדרוג כלל המחשבים הניידים

 XP שברשות העובדים מחלונות   
   לחלונות 7

•  גיבוי כל נתוני המשתמשים בכל
(DR) התחנות לפני התהליך   

•  ביצוע מיגרציה כשחומרת המשתמש
   כבר פועלת עם מערכת ההפעלה

   החדשה (על אותו הדיסק)

הפתרון
נבחר פתרון Horizon Mirage המאפשר 
ניהול עובדים מרחוק. מרכיב זה בפתרון 

התגלה כבעל יכולת לספק ROI גבוה 
ונוחות משתמש מרבית, בעיקר לאור 

העובדה ש - 30% מעובדי NICE ברחבי 
העולם עובדים מרחוק

יתרונות עסקיים
•  חיסכון בעלויות משלוח, עלויות דיסק

   ובזמן קונפיגורציה
Image-ניהול יעיל ואפקטיבי של ה  •

   בכל מחשב מרחוק תוך חלוקה
(Layers) לשכבות   

•  הרחבה ניכרת של יכולות
   ההתאוששות ממצבי כשל ואסון – 

   DR וחיזוק יכולת ההמשכיות
   העסקית וצמצום משמעותי בזמן

   השבתת משתמש הקצה.

Horizon לשדרוג   Mirage -ב Nice מערכות בחרה  חברת 
ומיגרציית אלפי תחנות עבודה 

תקציר
חברת NICE נדרשה להעביר את משרדיה לסביבת Windows 7 וניצבה 
בפני אתגר, כיצד ליישם את ההעברה מרחוק, תוך ניהול דרישות הלקוח. 
השונים,  למשרדים  ושליחתם  בישראל  במטה  הקשיחים  הכוננים  הגדרת 
ארכה זמן רב ונדרש פתרון יעיל יותר לניהול השדרוגים מרחוק, על מנת 
למזער את זמן השבתת המשתמש. לכן נבחר Horizon Mirage, אשר, 
להתאוששות  פתרון  וסיפק  משמעותית  השדרוג  תהליך  זמן  את  צמצם 

מאסון.

פרופיל הלקוח
היי- חברת  הינה  מערכות,   NICE חברת 
בתחום  מובילה  גלובאלית  ישראלית  טק 
התקשורת, המספקת פתרונות מתקדמים 
לארגונים עסקיים ולגופים ממשלתיים. כל 
מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  זאת 
קול  טקסט,  אינטראקציות  נתוני  לאיסוף 
ווידאו ועיבודם למידע משמעותי המאפשר 
קבלת החלטות. נישה ייחודית זו מאפשרת 
ללקוחות החברה למצות את הערך החבוי 
לצורך  השונים,  האינטראקציות  בסוגי 
ושיפור  שיפור ביצועים עסקיים ותפעוליים 

היכולת להתמודד עם איומים ביטחוניים.

האתגר העסקי:
 Implementation  Specialist לץ,  אורן 
מספר   ,NICE בחברת    Technical
הצורך  בפני  עמדה   NICE ”חברת  כי 
הישנות  ההפעלה  מערכות  את  לשדרג 
הפעלה  למערכת   ,Windows  XP מסוג 
מנת  על   Windows  7 מסוג  מתקדמת 
והיכולות  האפשרויות  מגוון  את  להרחיב 
המצויים  ניידים  מחשבים  אלפי  גבי  על 
בידי העובדים ברחבי העולם ללא תמיכת 
חטיבת ה-IT. החברה ניצבה בפני אתגר, 
תוך  מרחוק,  ההעברה  את  ליישם  כיצד 
הוגדרו  תחילה  הלקוח.  דרישות  ניהול 
הכוננים הקשיחים במטה בישראל ונשלחו 
אך  העולם  ברחבי  השונים  למשרדים 
לקח  ההשבתה,  זמן  ועד  המשלוח  מזמן 
עצמו,  השדרוג  ובתהליך  שבועיים  לפחות 
היו משתמשי הקצה מאבדים לפחות חצי 
פתרון  בחברה  חיפשו  ולכן  עבודה  יום 
המורכב,  המהלך  את  להוביל  בכדי  אחר. 
חיפשה חברת NICE, פתרון שיאפשר את 
המהירה  החלקה,  בצורה  השדרוג  ביצוע 

והבטוחה ביותר“.

הפתרון:
הנושא  לבחינת  מונה  מומחים  צוות 
ה-  משלב  החל  השדרוג,  תהליך  והובלת 
שלב  ועד   (Proof  and  Concept)  POC
 900 נרכשו  הפרויקט  במהלך  ההטמעה. 
רשיונות של פתרון ולאחרונה נרכשו 1500 

רשיונות נוספים (סה“כ 2400 רשיונות).
לבחירה  השיקולים  את  מסביר  לץ  אורן 
בפתרון Horizon Mirage: “התוודעתי 
בשנת 2011,  כבר   Horizon  Mirage ל- 
 .Win 7 -ל במעבר  עסוק  היה  כשהעולם 
למיקרוסופט היה באותו זמן פתרון חלקי, 
אי  אותנו.  סיפק  לא  אך  מתאים,  שנראה 
 Mirage לכך, החלטנו ללכת על הפתרון של
המיגרציה  יכולות  בגלל  בעיקר   ,Horizon
הכלולות בו – אותו חלק אוטומטי המיועד 
זה  מרכיב  מרחוק.  עובדים  לניהול  בעיקר 
ROI   בפתרון התגלה כבעל יכולת לספק
גבוה ונוחות משתמש מרבית, בעיקר לאור 
עובדים   NICE מעובדי  ש30%  העובדה 
בארץ  עובדים   4,000 (סה“כ  מרחוק 

ובעולם) ”. 
לץ מספר כי לפני ביצוע השדרוג, פעלו אלפי 
תשתית  על  בחברה  הניידים  המחשבים 
 ,windows XP ההפעלה  מערכת  של 
 Manager) SCCM תוך שימוש במערכת
System Center Configuration) לצורך 
בניית האימאג‘ ופריסתו על תחנות הקצה.  
”היתרון שזיהינו ב- Horizon Mirage מצוי 
המשתמשים  נתוני  כל  את  לגבות  ביכולת 
בכל התחנות לפני התהליך (DR), להעתיק 
את כל קבצי ההתקנה של Win7 על תחנות 
הקצה בכל זמן שהוא ולבצע את המיגרציה 
פועלת  כבר  המשתמש  של  כשהחומרה 
אותו  (על  החדשה  ההפעלה  מערכת  עם 
זו  ייחודית  ”יכולת  לץ.  מסביר  הדיסק)“, 
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VMWARE FOOTPRINT
• Horizon Mirage
• vCloud Suite Enterprise

יצרה חיסכון משמעותי בזמן הן למשתמש 
הצורך  את  וביטלה  המחשוב  לטכנאי  והן 
במשלוח הדיסקים עם החומרים למשרדים 
המרוחקים. יתר על כן, כאשר מחשב נייד 
מאפשר  המיראז‘  פתרון  נגנב,  או  אובד 
והיישומים  הנתונים  של  מלא  שחזור 
שנמצאו על המחשב ללא צורך בהשבתת 

משתמש הקצה“.

התוצאה:
 Horizon  Mirage של  הפתרון  אימוץ 
לבצע  האפשרות  את   NICE-ל מספק 
מחשבים  תחנות   2,400 לכ-  שדרוג 
 NICE לחברת  ועוזר  ניידים  והתקנים 
ו\או  חדשים  מחשבים  פריסת  בביצוע 
אזור  בכל  מרוחקים  מחשבים  שדרוג 
APAC – (Asia Pacific). הודות לשימוש 
לבצע  כיום  ניתן   Horizon  Mirage ב- 
במינימום  מרוחקים  ושדרוגים  התקנות 
זמן גם בכל אותם משרדים ומטות ברחבי 

.IT העולם, בהם לא קיימים צוותי
לדברי לץ: ”פתרון Horizon Mirage סיפק 
בצורה  להתמודד  אפשרות  לראשונה  לנו 
והתקנות  שדרוגים  עם  ופשוטה  קלה 
צוותי  כללו  שלא  מרוחקים  במשרדים 
(תהליך  דיסקים  לשם  לשלוח  IT,במקום 
עלויות  עם  שבועיים  לפחות  בעבר  נמשך 
להתקין  או  לשדרג  כיום  ניתן  נוספות), 
ועם  תוך מספר שעות  כל מחשב מרחוק, 

מינימום תעבורת רשת“. 
חלק  שנטלו  המרוחקים  המשרדים 
פידבק  סיפקו  הניסיוני  השדרוג  בפרויקט 
ודיווחו על תהליך חלק עם מינימום  חיובי 
זמן השבתה (דאון טיים). ”במהלך הפיילוט 
שביצענו יכולנו להיווכח כי במהלך השדרוג 
דקות  לכ-30  מושבת  האזור  וההתקנה 
חתימות  החומרים,  כל  מכן  ולאחר  בלבד 
ושאר  העבודה  שולחן  תמונות  הדואר, 
ללא  מוגדרים  המחשב  תצורת  מרכיבי 
 State  Migration  Tool באמצעות  שינוי 
USMT – User, הכלול כחלק בלתי נפרד 
מספר   ,“Horizon  Mirage ה-  מפתרון 
 Mirage -יתרונו הגדול של פתרון ה” לץ. 
כלי  את  לקחת  ביכולתו  מצוי   Horizon
מיקרוסופט ולעטוף אותם במעטפת חכמה 

שתגרום להם לעבוד בצורה חלקה“.
סיפק   Horizon  Mirage ה-  פתרון  יישום 
ל- NICE את האפשרות לשחזר את שולחן 
העבודה על כל מחשב, בכל מקום באזור 
APAC וזאת, תוך פרק זמן קצר להפליא. 
נזק או איבוד של  גניבה,  וכך במקרה של 
מחשב נייד, ניתן לשחזר את כלל הנתונים 
איבוד  ללא  עליו  קיימים  שהיו  והיישומים 

זמן מצד משתמש הקצה.
להרחבת  המיראז‘  פתרון  שימש  בנוסף, 
פריסת SCCM לקבלת תמיכה טובה יותר 

לעובדים מרחוק.

בין התועלות המובהקות שיצר הפתרון
ראוי לציין:

•  חיסכון בעלויות משלוח
•  חיסכון בעלויות דיסק

•  חיסכון בזמן קונפיגורציה
•  אספקת יכולת גיבוי מלאה למערכת

•  ניהול יעיל ואפקטיבי של ה- Image בכל 
   מחשב מרחוק

•  הרחבה ניכרת של יכולות ההתאוששות 
   ממצבי כשל ואסון – (DR) וחיזוק יכולת 

   ההמשכיות העסקית. פתרון המיראג‘
   איפשר ללקוח לא רק פתרון נקודתי
   למיגרציה מחלונות XP לחלונות 7,

   אלא סיפק פתרון לגיבוי ושחזור סביבות
   עבודה למשתמשי הקצה והפצת קלה 

   ומהירה של אימג‘ים בתחנות מרוחקות.

מבט לעתיד
נוספים  רשיונות   1500 רכישת  בעקבות 
המשתמשים  באוכלוסיית  לתמוך  במטרה 
ההולכת וגדלה וכדי לספק הגנה מתמשכת 
 NICE למשתמשים.  מאסון  והתאוששות 
 Mirage) במיראז‘  להשתמש  מתכננת 
Horizon) כדי לייעל עוד יותר את מנגנוני 
מרוחקים  למקומות  במיוחד  הפעילות 
של  ההשבתה  זמן  את  לצמצם  במטרה 
את  למקסם  מנת  ועל  קצה  משתמש 
ניהול שולחן  השקעות הארגון בפרקטיקה 

העבודה.

  Horizon Mirage-הודות לשימוש ב”
ניתן כיום לבצע התקנות ושדרוגים 
מרוחקים במינימום זמן גם באותם 

משרדים ומטות בהם לא קיימים צוותי 
.“IT

Nice ,Technical Implementation Specialist ,אורן לץ

 Mirage יתרונו הגדול של פתרון”
Horizon מצוי ביכולתו לקחת את כלי 

מיקרוסופט ולעטוף אותם במעטפת 
חכמה שתגרום להם לעבוד בצורה 

חלקה“.

Nice ,Technical Implementation Specialist ,אורן לץ


