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לוג-און מדווחת על מכירות בסך כמיליון  ₪של מוצר לבדיקת איכות
חברת לוג-און תוכנה סיפקה בשלושת החודשים האחרונים מכשיר מדידת איכות -
 AUDITORמבית  ,Case Consultלשלושה מוסדות פיננסיים בסכום כולל של מיליון .₪
המוצר יחסוך אלפי שעות מתכנתים במהלך פיתוח ותחזוקת תוכנה בארגונים גדולים.
נושא בקרת האיכות נמצא בסדר עדיפות גבוה מצד מוסדות פיננסיים שונים .חברת לוג-און
תוכנה ,מתמחה בהטמעה של פתרון ה AUDITOR -והתאמתו לצרכים המיוחדים בסביבת
הייצור והתפעול של הארגונים השונים .המוצר  AUDITORבודק את איכות התוכנה שפותחה
בארגון ,נותן לכל רכיב ציון אובייקטיבי ,ומאפשר לנהל בצורה יעילה את כל נושא האיכות.
המוצר המיועד בעיקר עבור המתכנת נותן גם להנהלה הבכירה בארגון את הכלים לדרג את איכות
המערכות השונות הקיימות בארגון וכך להבטיח כי ההשקעה בשדרוג המערכות תיקח בחשבון גם
מדדים אובייקטיביים.
חידושו של ה AUDITOR -הוא בכך שהוא סורק את קודי התוכנה מול רשימה של מאות כללים
של הנדסת תוכנה )הרשימה ניתנת להתאמה( ולפי חשיבות ההפרות של כל כלל וכמותן נקבע ציון
האיכות לתוכנה .ניתן לקבל רשימה מלאה של ההפרות עם קישור מהיר לתוכנית והסברים
מתאימים ,תוך שימוש בממשק אינטראקטיבי בהיר ונוח.
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און מוסיף כי "הצורך לשלב פתרון למדידת איכות התוכנה בארגון
פיננסי הוא אחד מאבני היסוד של כל פעילות פיתוח מסיבית .שיפור איכות התוכנה מסייע
בתהליכי התחזוקה של הארגון ומהווה כלי חשוב בתחרות בענף .פתרון זה הוא חלק ממערך
הפתרונות של לוג-און בנושא שיפור איכות התוכנה הכולל מוצרים ,ניסיון ויכולת של החברה
בתחום".
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אודות לוג-און :
חברת לוג-און תוכנה בע"מ ,שהוקמה בשנת  1983והמעסיקה כיום כ– 160מהנדסי תוכנה,
מתמחה באספקת פתרונות המותאמים לצורכי הלקוח ,עבור ארגונים וחברות היי-טק בארץ
ובעולם ושואפת להעניק ללקוחותיה פתרונות תוכנה כוללים במטרה לייעל תהליכי עבודה
ולהפחית את הוצאות הארגון.
החברה המתמחה בפלטפורמות  Windows ,UNIX ,IBM Mainframeו Linux -ובמתן פתרונות
משולבים מציעה פתרונות בתחומים מגוונים בהם :מערכות מידע ברשת האינטרנט ,פתרונות
תוכנה למערכות סלולריות ,פתרונות  CRMומוצרים נלווים ,פתרונות אינטגרציה והסבה ,ניהול
טבלאות קוד ארגוניות ,שיפור ביצועים של מסדי נתונים ,יעוץ בתכנון מערכי מחשוב ,תמיכה
בתשתיות תוכנה ועוד.
כחלק מהתמחותה זו ,משווקת לוג-און סל מוצרים מובילים לניהול תשתיות  ,ITאבטחת איכות
תוכנה ,שיפור ביצועים וזמינות ,ופתרונות לניהול נתונים .בין השאר מייצגת לוג-און באופן בלעדי
את החברות  Insoftהגרמנית KAISHA ,היפנית,ו Softbase -האמריקאית.
בקרב חברות ההיי-טק בולטת לוג-און כספקית מובילה של פיתוח מוצרים ורכיבי תוכנה תוך
ניצול הטכנולוגיות המתקדמות ביותר
על לקוחות החברה נמנים ארגונים ממשלתיים ,מוסדות פיננסיים ויחידות בצה"ל ,וכן חברות היי-
טק כמו מרקורי ,ואקמאי ,חברות  Start Upרבות וארגונים רבים נוספים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברהwww.log-on.com :

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
יוסי שגב – מנכ"ל משותף ,לוג-און ,טל'  03-5763115 :נייד052-649040 :
שירלי שושני-קליינר ,קשרי עיתונות ויחסי ציבור ,אורית תקשורת בינלאומית
03-5706527
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