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לוג-און מספקת תוכנת הגרלות לחברת  GSVהגרמנית
התוכנה עומדת בתקן מתמטי מחמיר לבדיקת רנדומליות
חברת לוג-און המתמחה בפיתוח תוכנה ,הטמעת מוצרים ויישום פתרונות אינטגרציה ,סיפקה
לחברת  GSVהגרמנית תוכנת הגרלות מתוחכמת המחליפה הגרלה ידנית ועמדה בהצלחה בתקן
המתמטי המחמיר ביותר לבדיקת רנדומליות .כמו כן כולל הפרויקט שידרוג מערכת ההגרלות
של החברה אשר פותחה בעבר על ידי לוג-און .השידרוג כולל איחוד מערכות עם חברה נוספת
עמה התמזגה חברת  ,GSVהוספת משתמשים נוספים למערכת והסבת סביבת העבודה ל-
.SQL
חברת  GSVפועלת במטרה לעודד לקוחות של בנקים להשקיע את כספם באפיקי חיסכון ייחודיים
המשלבים כרטיסי הגרלה ותוכנית חיסכון .ההשקעה מבוצעת באמצעות מיליוני כרטיסי הגרלה
המונפקים מדי חודש למאות אלפי אנשים עם פרסים לזוכים בהגרלה.
לוג-און פיתחה עבור חברת  GSVתוכנת הגרלה המחליפה את מכונות ההגרלה הידניות.
התוכנה נבדקה ,לבקשת הרשויות בגרמניה ,על ידי חברה גרמנית המתמחה בבדיקות מתמטיות
ונמצאה עומדת בתקן המחמיר ביותר לבדיקת רנדומליות .כמו כן ,קיבלה  GSVאישור להפעילה
על ידי רשויות כל המחוזות בגרמניה.
בתחילת שנת  2006התמזגה חברת  GSVעם חברה מתחרה והפכה לחברה הגדולה מסוגה
בגרמניה .בעקבות מיזוג זה ,פנתה החברה ללוג-און בהתרעה קצרה מאוד להכנת המערכות
לקראת המיזוג המתוכנן .לוג-און סיימה הפרויקט בתוך כשלושה חודשים ועמדה בלוח הזמנים
הקשיח – ה  1לינואר.2006 ,
פרויקט השדרוג כולל איחוד בסיסי הנתונים של שתי החברות ,יחד עם שימור הנתונים בבסיסים
הישנים ותמיכה עתידית בבסיס הנתונים המשותף החדש .כמו כן ,התווספו למערכת משתמשים
חדשים והוטמעה סביבת עבודה חדשה – .SQL
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און ,מסר כי "אנחנו שמחים כי חברת  GSVבחרה בנו שוב לשדרוג
מערכת ההגרלה שלה .אנחנו רואים בפניותיה החוזרות אישוש ליכולתנו ולביצוענו ובעיקר –
לשירות הטוב שאנחנו מספקים" .עוד מוסיף יוסי שגב "אנחנו מקווים כי יכולתנו לעמוד בהתרעה
הקצרה ובלוח הזמנים הקשיח תביא את חברת  GSVוחברות אחרות לבחור בלוג-און כאשר יש
צורך בספק תוכנה אמין ומדויק".
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המערכת הותקנה ופועלת בהצלחה רבה ,ומשגרת היום באופן אוטומטי דוחות והודעות ליותר מ-
 300בנקים ברחבי גרמניה.
אודות לוג-און :
חברת לוג-און תוכנה בע"מ ,שהוקמה בשנת  1983והמעסיקה כיום כ– 180מהנדסי תוכנה,
מתמחה באספקת פתרונות תוכנה 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 ,הכנסת
לקוחות לעבודה בסביבות טכנולוגיות חדשות ,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 קומברס ,אקמאי ,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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