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לוג-און תשווק באופן בלעדי בישראל מוצר מוביל לניהול גרסאות תוכנה
חברת לוג-און תוכנה ,המתמחה בשיווק כלים לניהול מחשבים מרכזיים ופלטפורמות פתוחות
בתחום  ,DB2זכתה בנציגות בלעדית לשווק בארץ מוצר מתקדם לניהול גרסאות תוכנה להעברה
לסביבת ייצור  .(Integrating Software Parts Wherever) ISPW -המוצר ,פרי פיתוחה של
חברה קנדית ,נמכר כבר לעשרות חברות ברחבי העולם.
חברות וארגונים גדולים רבים פועלים כיום בסביבת מחשוב לא הומוגנית ,טכנולוגיות ישנות
עובדות לצד טכנולוגיות חדשות .ניהול הסביבות זו לצד זו והצורך בעדכון שינויים ונתונים באופן
שוטף יוצרת בעיה בניהול תוכנות ISPW .הוא מוצר אינטגרטיבי חוצה סביבות פיתוח ומערכות
הפעלה .הוא מאפשר ניהול אפליקציות החל מניהול התהליך ,האינטגרציה בין הכלים השונים
וניהול העבודה ISPW .מסוגל לנהל את כל רכיבי התוכנה בסביבות השונות ולתמוך בכל השלבים,
מהפיתוח ועד יישום הייצור באמצעות ממשק מרכזי אחד .המוצר מנהל גרסאות בצורה
אקטיבית ,מפקח על כל התוכנות הקיימות ומונע עדכונים שאינם תואמים לסביבה הרלוונטית.
 ISPWהיא תוכנה גמישה המבוססת על טבלאות ולכן משתלבת במערכות המחשוב הקיימות
ומאפשרת לבצע שינויים בקלות באמצעות עדכון טבלאות בסיסי הנתונים.
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און מוסיף כי "המוצר מיועד לארגונים גדולים כגון בנקים ,חברות
ביטוח ,צבא ועוד הפועלים בסביבות פיתוח שונות הדורשות אינטגרציה ביניהן .המוצר מוטמע
ומיושם בהצלחה בחו"ל ולמרות שזכינו בייצוג התוכנה בארץ רק לפני זמן קצר ,אנו כבר חשים
בהתעניינות הולכת וגדלה במוצר בקרב מוסדות וארגונים".
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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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