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לוג-און תספק ללאומי פתרונות להעתקה מהירה של מידע
חברת לוג-און ,המתמחה בפיתוח תוכנה ,הטמעת מוצרים ויישום פתרונות אינטגרציה ,והנציגה
הבלעדית של מוצרי  UBS Hainerבישראל ,מכרה ללאומי מוצרים להעתקה מהירה בסביבת
.DB2
תהליך שכפול מסד הנתונים בכלים הרגילים ארוך ומסורבל ודורש פעילות ידנית רבה ומדויקת.
מסד הנתונים של  DB2גדל כל הזמן וכתוצאה מכך גדלים גם זמני ההעתקה וישנה צריכה
משמעותית של משאבים .כמו כן ,ישנן השפעות על מערכות הייצור בזמן העתקה ובמקרים רבים
נוצרת מחויבות לעצור את תהליך הייצור למשך ביצוע ההעתקה ,פעולה שגורמת להפסדי זמן
וכסף ,ולעיתים איננה מאפשרת לבצע את השכפול בפשטות ,במהירות וביעילות .בעקבות זאת,
זיהתה יחידת המיחשוב בלאומי את הצורך היומיומי של הבנק בהעתקה מהירה של מידע
בסביבת .DB2
לוג-און הציעה ללאומי שני פתרונות להעתקה מהירה של מסדי נתונים בסביבת  DB2במטרה להביא
לחיסכון בזמן ובמשאבים (Business Continuance Volumes) BCV4 :וBCV4 .BCV5 -
הוא המוצר המוביל להעתקה מהירה של מערך  ,DB2בעזרתו ניתן לייצר עותק שמיש שלם של
 DB2תוך מספר דקות .ההעתקה אינה תלויה בדיסקים עליהם נמצא המידע או באופן היווצרות
השכפול" BCV4 .יודע" לבצע את העבודה הדרושה במהירות ,בבטיחות ובדייקנות.
 BCV5מאפשר לבצע העתקות של טבלאות בודדות ב DB2-במהירות גדולה יותר מכל כלי או
שיטה אחרת .הוא חוסך במשאבים ע"י העתקה פיזית ולא לוגית של טבלאות  .DB2באמצעות
 BCV5ניתן לבצע ריצה חוזרת של עבודות תוך דקות )ולא שעות או ימים( על ידי לחיצת כפתור.
בעזרת  BCV5מתקצר למינימום משך הזמן הנדרש להשבתת מערכות הייצור .יתרונות אלה
הופכים את  BCV5לפיתרון מהיר וזול יותר מכל פתרון אחר.
 BCV4ו BCV5-הם פתרונות בלתי תלויים ,אולם ביחד הם מהווים את המוצרים המובילים
להעתקות מידע בסביבות  .DB2לאומי בחר בפתרונות של חברת לוג-און אחרי בחינה של מוצרים
נוספים והוא יפעיל את שני הפתרונות הללו על המערכות הקיימות ועל פיתוחים חדשים
המבוססים בכללותם על .DB2
מרסלו פריד ,ראש מדור ניהול נתונים בלאומי ,מסביר כי "תנופת הפיתוח הגדולה בה מצוי הבנק
יוצרת צרכים רבים של יצירה ושכפול טבלאות ומסדי נתונים בסביבת  .DB2בעזרת המוצרים
שסיפקה לוג-און השגנו שיפור של מאות אחוזים במהירות ,בנוחות וביעילות של פעילות זו"
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יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און ,מוסיף" :המוצרים  BCV4ו BCV5-הם חלק מסל פתרונות
רחב שלוג-און מציעה כיום לעולם ה .DB2 -סל זה מצטיין ביחס עלות-תועלת מעולה ובמתן
מענה ממוקד לצרכים משמעותיים של הלקוחות".
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 החברה:
www.log-on.com
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