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האתגרים העיקריים
•  הצורך בגיבוי הנתונים הקיימים

   במחשבים הניידים של החברה באופן
   יעיל ומהיר

•  הורדת הלחץ ממחלקת ה-IT העמוסה
•  שחזור מידע ממחשב נייד אחד

   למחשב נייד אחר ללא בעיות תאימות

הפתרון
 ,Horizon Mirage בחרנו בפתרון

המותקן כיום על כל המחשבים הניידים 
בארגון ומגבה את כל המידע הקיים 
למיקום מרכזי ברשת. המידע זמין 

למשתמשים בכל זמן ומכל מקום שנח 
להם.

יתרונות עסקיים
•  גיבוי מלא של כל הנתונים והיישומים

   במיקום מרכזי אחד
•  שירות מקצועי לכל אורך הדרך, גם

   לפני ביצוע הפרויקט וגם במהלכו
IT -הורדת עומסי העבודה במחלקת ה  •

   בעזר ושחזור קבצים באופן עצמאי

לעובדים  גם  מלא  גיבוי  לקומברס  VMware מאפשר  פתרון 
מרחוק

חיים זיו, IT CTO בקומברס מספר: ”עקב שימוש נרחב של רבים מעובדי 
למצוא  הצורך  עלה  ניידים,  במחשבים  העולם,  ברחבי  הפרוסים  החברה, 
דרך להגן על הנתונים הקיימים במחשבים אלה. לכן חיפשנו פתרון שיספק 
תאימות  ותוך  במהירות  הניידים  במחשבים  המידע  לכלל  מלאה  הגנה 
נתונים במקרה  ואחזור  גיבוי  לספק  היה  אמור  מרבית. הפתרון שחיפשנו 
של DR, תוך ניצול מלוא משאבי המחשב כאשר הוא לא בשימוש ושחרור 
משאבים לטובת פעילויות אחרות של המערכת כאשר הם נדרשים. הפתרון 

של VMware ענה בדיוק על הצרכים שלנו“.

של  אקטיבי  וניהול  עסקיים  לחיובים  ומערכות  תוכנות  של  מובילה  ספקית  היא  קומברס 
לקוחות, אינטרנט סלולרי ושירותים מנוהלים. בסיס הלקוחות של קומברס מונה יותר משני 
תקשורת.  שירותי  ספקי  ו-450  מדינות  מ-125  יותר  פני  על  הפרוסים  מנויים,  מיליארד 
ולה מחלקת  הגדלים  בכל  מנויים  בסיסי  עם  למפעילים  פתרונות  מגוון  מספקת  קומברס 
 90 IT, המטמיעה מוצרים חדשים, מספקת שירותים לעובדי החברה, הפרוסים על פני 

משרדים מקומיים, המפוזרים במעל 40 מדינות.

הבעיה
חיים זיו מספר: ”לחברה יש אלפי מחשבים 
כך  מתאים,  גיבוי  פתרון  ללא  ניידים 
ברמה  מגובים  אינם  עליהם  שהנתונים 
עם  התמודדנו  בנוסף,  עלינו.  המקובלת 
הנתונים  אחסון  מיקום  של  נוספת  בעיה 
נתונים  כמות  על  שמדובר  מכיוון  האלו, 
תוכנת  הטמענו  בעבר,  עובד.  לכל  גדולה 
אחוזים   10 על  רק  הגנה  שבפועל  גיבוי, 
הניידים.  המחשבים  על  הקיים  מהמידע 
לאט,  עבדה  מאד,  יקרה  היתה  התוכנה 
בעת  עבודה  ליום  מחשב  השבתת  כולל 
משאבי  צרכה  שהיא  כך  התוכנה,  הרצת 
זמן רבים והתוצאות לא תמיד היו לשביעות 
ולכן  בסיכון  שלנו  שהנתונים  חשנו  רצוננו. 
יותר,  ויעיל  מהיר  אחר,  פתרון  חיפשנו 
באופן  נתונים,  ואחזור  גיבוי  אפשרות  עם 
שהפתרון  חשוב  מאוד  לנו  היה  מלא. 
יכביד  ידידותי למשתמש, לא  יהיה  החדש 
את  לנצל  ויידע  המחשב  עבודת  אופן  על 
לא  הוא  כאשר  המחשב,  משאבי  מלוא 
את  לשחרר  ידע  זאת,  עם  ויחד  בשימוש 
של  אחרות  פעילויות  לטובת  המשאבים 
המערכת כשהם נדרשים. פתרון המיראז‘ 

של VMware ענה לנו על כל הדרישות“.

הפתרון
מותקן   Horizon Mirage של  ”הפתרון 
כיום כ- Client על כל המחשבים הניידים 
בארגון ומגבה את כל המידע הקיים למיקום 
מרכזי ברשת. כל המידע נמצא זמין ונגיש 

ולשחזר  לגבות  שניתן  כך  למשתמשים, 
אותו בכל זמן ומכל מקום, דבר ההופך אותו 
יותר למשתמשים. פתרון זה חוסך  לנגיש 
לנו משאבים רבים – זמן וכסף. במקרה של 
העובדים  יכולים  מחשב,  גניבת  או  תקלה 
שלהם  והיישומים  הנתונים  את  לאחזר 
למחשב אחר, תוך שעות ספורות. עובדה 
זו גורמת ללקוחותינו הארגוניים לשביעות 
רצון רבה. יתרה מכך, במידה ולקוח מוחק 
בעצמו  לשחזר  יכול  הוא  בטעות,  נתונים 
את החומרים בעצמו בקלות, תוך פרק זמן 
התמיכה  לשירותי  בפניה  צורך  וללא  קצר 
 ,Self-service בכלי  השימוש  הארגוניים. 
מלאה  לפעילות  לשוב  לקוח  לכל  מאפשר 
במקרה  הפרעה.  ללא  וכמעט  במהירות 
של גניבה, הפתרון מאפשר ללקוח לעבוד 
המחשב  על  שלו  הבסיסיים  הקבצים  עם 
הנתונים  לשחזור  במקביל  החלופי, 
המתרחש ברקע. על המחשב נמצאים כל 
קיצורי הדרך של קבצי המשתמש, במידה 
עדין  אך  המשתמש  ידי  על  נדרש  וקובץ 
הוא  העבודה,  בתחנת  בו  לצפות  ניתן  לא 
התחנה,  אל  ראשון  וירד  קדימות  מקבל 
תוך הפרעה מינימלית לזמני העבודה של 
”יתר על  ומוסיף:  זיו  הלקוח.“ מספר חיים 
כולל  בו,  הכלולות  המיגרציה,  יכולות  כן, 
לניהול  בעיקר  המיועד  האוטומטי,  החלק 
ותורמות  לנו  עוזרות  מרחוק,  עובדים 
מעניקים  אנו  אותו  לשיפור השרות,  רבות 

לעובדים מרחוק“.
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VMWARE FOOTPRINT
• VMware Mirage
• VMware vCenter 

התוצאה
המוצר,  את  שהתקנו  ”מאז  זיו:  חיים 
שיחזרנו כבר למעלה מ-50 תחנות עבודה, 
מרוצים,  לקוחות   50 מ-  למעלה  שהם 
שהמחשבים הניידים שלהם אבדו או נגנבו 
חזרה,  שלהם  המידע  כל  את  קיבלו  והם 
את  קיבלו  הלקוחות  ספורות.  שעות  תוך 
היישומים  כל  עם  שלהם  העבודה  שולחן 
שיכלו  כך  להם,  הדרושים  הנתונים  וכל 
לשוב לעבוד באופן מידי, תוך שביעות רצון 
Ho- של  הגדולים  היתרונות  אחד  מלאה. 
 ,Self Service -ה הוא   rizon Mirage
הצורך  את  מהמשתמש  חוסך  שלמעשה 
המעבר  הארגונית.  לתמיכה  לפנות 
לשיפור  הביא   Horizon Mirage ל- 
שימוש  ידי  על  המשתמש  רצון  בשביעות 
ב- Self Service מלא ושחזור של תחנת 
גניבה. על  או  העבודה במקרה של אובדן 
ידי לחיצה אחת על העכבר יכול המשתמש  
המיראג‘  למערכת  או  לפורטל  להיכנס 
בחירת  עצמאי.  באופן  קבצים  ולשחזר 
דקות  תוך  נעשית  ושחזורו  הרצוי  הקובץ 
פתרון  שחזור.  רמות  במספר  ספורות, 
זה חוסך לחברה משאבים יקרים של זמן 

ועלויות.
מחשב  כל  לשחזר  ניתן  כיום  כן,  על  יתר 
לחומרה זהה או שונה, לבחירת המשתמש 
והיישומים  הנתונים  כל  את  גם  הכוללת 
הדרושים לו. השילוב של שני יתרונות אלו, 

נותן מבחינתנו פתרון אופטימלי“.

מבט לעתיד 
בחזית  להיות  שואפים  תמיד  ”אנו 
הטכנולוגיה ולכן לאחרונה גם שדרגנו את 
ה- vCenter שלנו לגרסה 5.1. 50 אחוזים 
ואנו  וירטואלית  כיום היא  מהפעילות שלנו 
מתכננים להגיע ל- 80 אחוזים בקרוב. כיום 
וירטואליים  חדרי המחשב והשרתים שלנו 
אחד.  בקליק  לגשת  ניתן  אליהם  לחלוטין, 
מאתגרת  סביבה  בענן  רואים  אנו  כן  כמו 
במטרה  אלה,  בימים  בוחנים  אנו  ואותה 

לאמצה בעתיד“.
השימוש  את  בוחנים  אנו  ”בנוסף, 
ב-Horizon Mirage למיגרציה המתוכננת 
ממערכת ההפעלה חלונות XP לחלונות 7 

במחשבי החברה“.

”אחד היתרונות הגדולים של פתרון 
 Self-הוא ה Horizon Mirage

Service, שחוסך מהמשתמש את 
הצורך לפנות לתמיכה הארגונית. יתרון 

זה ואחרים נותנים מבחינתנו פתרון 
אופטימלי“.

חיים זיו , IT CTO, קומברס

”כיום אנו יכולים לשחזר את כל המידע 
ממחשב נייד אחד למחשב נייד אחר 

ללא כל בעיות תאימות ובפרק זמן קצר 
באופן משמעותי מכל פתרון אחר אותו 

בחנו“.

חיים זיו , IT CTO, קומברס


