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מוצר חדש בשוק הישראלי –
פתרון אולטימטיבי לתחזוקה אוטומטית של בסיס הנתונים
לוג-און תייצג בארץ מוצר חדש מבית  UBSהגרמנית ,המאפשר שליטה מלאה
בתוכנות השירות .המוצר כבר נרכש ע"י שני מוסדות פיננסיים מהמובילים בארץ
במטרה לחסוך במשאבים ובעלויות ולאפשר זמינות של נתונים בכל עת.
חברת לוג-און ,המתמחה בשיפור איכות ,פיתוח וניהול בתחום  ,DB2נבחרה לייצג מוצר חדש
בשוק הישראלי לתחזוקה אוטומטית של בסיסי נתונים .(TOTAL UTILITY CONTROL) TUC -
הליך התחזוקה הופך למאתגר יותר ויותר ככל שמסת הנתונים גדלה ויש צורך להתמודד עם
שינויים תמידיים אך גם להשאיר את הנתונים זמינים בכל עת .לכל בסיס נתונים יש מספר רב של
תוכנות שירות )  (UTILITIESבכדי לעזור בביצוע תחזוקה ,אבל אין מוצר שיודע להפעיל את
תוכנות השירות בזמן מתאים ,או בודק האם יש צורך בביצוע ארגון מחדש של הנתונים.
 TUCפותרת אתגר זה באמצעות הגדרת מאפיינים ושירותים עבור כל בסיסי הנתונים באופן
אוטומטי בהתאם למדיניות התחזוקה של הארגון .הגדרה מוקדמת זו מאפשרת הפעלה של תכנת
השירות בזמן אמת ורק בזמן שנוצר הצורך וע"י כך לחסוך במשאבים .תכנת  TUCמאפשרת מעקב
אחרי המערכות הפועלות ,קבלת החלטות בזמן אמת,ובמקרה הצורך מבטיחה שחזור נתונים עם
יכולות ההעתקה והשיחזור.
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און אמר כי " TUCחוסכת במשאבים ומצמצמת עלויות ע"י הבטחה
כי רק השירותים שיש בהם צורך יופעלו .התוכנה מאפשרת איזון בעומס העבודה באמצעות
חלוקת המשימות הפועלות בזמן נתון ושימוש מקביל או נפרד בשירותים .כל זאת הופך את
המוצר לפתרון אולטימטיבי לתחזוקה אוטומטית של בסיס הנתונים".
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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 :נייד052-2649040 :
שירלי שושני-קליינר ,קשרי עיתונות ויחסי ציבור ,אורית תקשורת בינלאומית
03-5706527
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