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ישראכרט הטמיעה את  ISPWלבקרת תצורה המיוצג על ידי לוגאון
תוכנה
חברת ישראכרט רכשה מחברת לוגאון תוכנה את זכויות השימוש ב ,ISPWמוצר
אינטגרטיבי חוצה סביבות פיתוח ומערכות הפעלה ,לניהול גרסאות תוכנה ולהעברה
לסביבת הייצור

משמאל :יוסי שושן ,תכניתן ראשי ,ישראכרט; עפר קריצ 'מן ,ראש מחלקה תכנה בסיסית ,ישראכרט;
וורנר צולי ,מנהל תחום המוצרים ,לוג און תוכנה; יוליה וייסמן ,תכניתן ראשי ,ישראכרט; יואב יאבגי,
ראש מדור תכניתן ראשי ומסדי נתונים ,ישראכרט
חברת ישראכרט חתמה על הסכם עם חברת לוגאון תוכנה ,המתמחה בפיתוח והטמעה של מערכות
ארגוניות ,לרכישת ) ISPWר" ת  ,( Integrating Software Parts Whereverהמאפשר ניהול גרסאות תוכנה והעברה
לסביבת ייצור .לוגאון היא הנציגה הבלעדית של המוצר המתקדם  ,ISPWפרי פיתוחה של החברה הקנדית
 .ISPW BenchMark Technologies Ltdהמוצר נמכר בכל רחבי העולם ופועל בהצלחה בקרב ארגונים מהגדולים
בעולם ביניהם ,Abnmero :טויוטה Fedex ,וארגונים נוספים ממגזרים שונים.
לדברי יוסי שגב ,מנכ"ל חברת לוגאון תוכנה ,רכישת ה ISPWוהטמעתו בישראכרט ,מהווים פרק נוסף
במערכת יחסים עסקית ארוכת שנים בין שתי החברות" .זוהי דוגמה למערכת יחסים פורה בין ספק ללקוח,
המושתת על אמון וראייה ארוכת טווח" ,אומר שגב .לדבריו ,המעורבות של לוגאון במערך המחשוב של
ישראכרט היא ארוכת שנים .בין היתר ,פועלים זה מכבר בהצלחה מספר מוצרים נוספים מבית לוגאון בכל
הרמות השונות של מערך המחשוב הארגוני בישראכרט ,כגון DPT :לניהול טבלאות ו TUCלניהול גיבויים בסביבת
.DB2
עפר קריצ'מן ,מנהל מחלקת תוכנה בסיסית בחברת ישראכרט ,אומר כי פרויקט ה ISPWהוא פרויקט דגל
בישראכרט ,שאיפשר קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת ניהול הסביבות השונות ,תוך שימת דגש על הטמעת
שיטות מתקדמות יותר לניהול סביבות הפיתוח .לדבריו ,יישום הפרויקט אפשר לממש בחברה יכולות מתקדמות
של ניהול קוד ,תיזמונים ,פרמטרים סביבתיים וכל רכיב ניהול תצורה רלוונטי לצורך ניהול שינויים יעיל ואפקטיבי.
" ISPWהוא מוצר חוצה פלטפורמות המנהל את כל הסביבות באמצעות מימשק מרכזי אחד .ישראכרט בחנה את
ה ISPWלאורך זמן ובאופן מעמיק .מצאנו שמדובר בכלי חדשני ,בעל יכולות רבות ,שבין היתר יכול לסייע לנו
בתמיכה בקישוריות מהירה של כלים נוספים הקיימים בארגון כגון :כלי ניפוי וכלים להשוואת  ,Sourceותמיכה בכל
השלבים מהפיתוח ועד היישום ביצור .הפתרון מאפשר בישראכרט ניהול מקבילי של פרויקטים ארוכי טווח
ותחזוקה שוטפת .דהיינו ,ניהול הטווח הארוך והטווח הקצר באמצעות אותו הפתרון" .מסביר קריצ 'מן .לדבריו,
 ISPWהוטמע בהצלחה מרובה ,תוך שיתוף פעולה הדוק ופורה בין אנשי לוגאון לכלל מומחי ה ITבחברת
ישראכרט שהיו מעורבים בפרויקט .

"חברות וארגונים רבים פועלים בסביבת מחשב לא הומוגניות ,כשטכנולוגיות ישנות עובדות לצד טכנולוגיות
חדשות .ניהול הסביבות זו לצד זו והצורך בעדכון שינויים ונתונים באופן שוטף יוצרת בעיה בניהול תוכנות",
מסביר וורנר צולי ,מנהל מכירות מוצרי תוכנה בלוגאון ISPW" .הוא מוצר אינטגרטיבי חוצה סביבות פיתוח
ומערכות הפעלה .הוא מאפשר ניהול אפליקציות  החל מניהול התהליך ,וכלה באינטגרציה בין הכלים השונים.
 ISPWמאפשר לנהל את כל רכיבי התוכנה בסביבות השונות ולתמוך בכל השלבים ,מהפיתוח ועד יישום הייצור
באמצעות ממשק מרכזי אחד .המוצר מנהל גרסאות באופן אקטיבי ,מפקח על כל התוכנות הקיימות ומונע
עדכונים שאינם תואמים לסביבה הרלוונטית ISPW .הוא כלי גמיש המבוסס על טבלאות ולכן משתלב בהצלחה
במערכות המחשוב הקיימות ומאפשר ביצוע שינויים בקלות ,באמצעות עדכון טבלאות בסיסי נתונים" ,אומר צולי.
לדבריו ,אומנם יש פתרונות מתחרים ל ,ISPWאולם אין פתרון מתקדם ,חכם ,בעל מגוון כה רחב של פונקציות
ועם זאת ידידותי ביותר וקל לשימוש ולהטמעה – כפי שאלו מגולמים ב. ISPW
 ISPWמשמש ארגונים גדולים כגון :בנקים ,חברות ביטוח ,צבא ועוד הפועלים בסביבות פיתוח שונות הדורשות
אינטגרציה ביניהן .לוגאון המייצגת את המוצר בישראל באופן בלעדי ,הצליחה לממש חלק ניכר מהליך ההטמעה
של המוצר כבר בשלב ה ,POCבו השתתפו מומחים של לוגאון ושל היצרן מחו"ל .שלב זה ארך מספר חודשים
מצומצם בלבד" .לאור קלות ההטמעה והשילוב של המוצר אנו חשים בהתענייניות הולכת וגוברת ביכולות הרבות
והמתקדמות שיש ל ISPWלהציע עבור מוסדות וארגונים" ,אומר יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוגאון .
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מוצר אינטגרטיבי חוצה פלטפורמות ,לניהול גרסאות ולהעברה לסביבת ייצור
ניהול סביבות שונות באמצעות מימשק מרכזי אחד
תמיכה בקישורית מהירה של כלים נוספים וביניהם :כלי ניפוי כלים השוואת SOURCE
תמיכה מלאה בשלבים השונים החל מהפיתוח ועד ליישום בייצור
תמיכה בQMF
ניהול גרסאות בצורה אקטיבית
מניעת עדכונים שאינם תואמים לסביבה הרלוונטית
מנהל ותומך בכל סוגי קבצי המקור הקיימים  DOC ,JAVA ,HTMLוכו '
תמיכה ב  NATURAL/ADABASובNATURAL/DB/2
הסבה אוטומטית מכלים אחרים כגוןEndever :
ממשק  ;GUIניתן להפעלה על ידי THIN CLIENT
שיטת תמחור חסכונית לפי משתמשים )ולא לפי ( MIPS

