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לוג-און הטמיעה בבנק דיסקונט פתרון מעקב ניתוח ובקרה לכלל הרכיבים
במערכות המרכזיות
חברת לוג-און הנציגה הבלעדית ,המשווקת והמטמיעה את מוצרי חברת  Horizontהגרמנית בארץ,
סיימה לאחרונה תהליך של הטמעה בבנק דיסקונט של מוצר החברה .XINFO
המוצר מספק כלים לאיסוף מידע ,מיפוי וניתוח על אפליקציות בסביבת  Mainframeממקורות שונים
כמו תוכניות מקור ,כרטיסי פיקוח ,בסיסי נתונים ,תוכנות לתזמון ופיקוח על ג'ובים ומאפשר
תחזוקה יעילה ופתרון בעיות של מערכי עיבוד מורכבים בסביבת .MVS
ניתן להבין את מערך התוכנה כמכלול מצד אחד ,אם כי ניתן לקבל מידע מפורט ומדויק מצד שני,
כמו:
אילו  JOBSמשתמשים בקובץ מסויים ? אילו טבלאות  DB/2נמצאות בשימוש על ידי אילו ?JOBS
אילו תוכניות קוראות אילו תת-תוכניות? מתי השתמשו בקובץ מסויים על ידי אילו ?JOBS
אילו  JOBSהיו  ACTIVEביום שני בשעה  , 13:30לדוגמא? לאילו  JOBSהיה  WAITSוכמה זמן?
שאלות אלו נשאלות כל יום ,כל היום במאות מתקנים בעולם  XINFO -יודע לספק את התשובות
באופן מהיר אמין ומדויק.
שילוב של מוצר מתאים והניסיון של לוג-און ביישום פתרונות דומים סייעו לבנק דיסקונט בתהליך
ההטמעה בהתאם לצרכים המיוחדים שלו וענו על הדרישה למיפוי כלל הרכיבים במערכות המרכזיות
והקשרים ביניהם .בנק דיסקונט החליט לרכוש את המוצר במסגרת פרויקט "אופק" בו מותאמת
ומוטמעת חבילה בנקאית לצרכים של הבנק .המוצר איפשר לבנק לבנות "תרשים מערכת" המתאר
את הקישורים בין כל מרכיבי פנים המערכת במהירות וביעילות ללא הצורך בסריקת ספריות שלמות
של נתונים ובכך מהווה פתרון מושלם לצורך שעלה.
כמו כן ,המוצר משמש היום את צוותי הפיתוח והתחזוקה )מתכנתים,מנתחי מערכות,מנהלי
פרויקטים( ואת צוותי התשתיות ומערכות ההפעלה בעבודת הפיתוח והתמיכה השוטפת.
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און אומר כי "ערכו הגדול של  XINFOלבנק דיסקונט טמון ביכולתו
לחבר בין כל מקורות המידע ולתת תמונה מושלמת למשתמש ותשובות ממוקדות ומהירות".
קובי ולבר ,מנהל ענף תשתיות באגף מערכות המידע בבנק דיסקונט ,ציין כי "בנק דיסקונט פנה
ללוג-און הן בזכות ניסיונה הרב של החברה בתהליכי הטמעה מסוג זה והן בזכות יתרונו הגדול של
המוצר שמאפשר בנוסף גם החזרה מהירה של ההשקעה ע"י חיסכון ניכר בזמן פתרון תקלות והכנסת
עדכונים או הרחבות למערכי העיבוד".
חברת  Horizontקיימת למעלה מ –  10שנים ומוצריה מותקנים אצל מאות לקוחות באירופה ,בארה"ב
ובישראל.
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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 החברה:
www.log-on.com
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