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לוג-און מכרה לבנק הבינלאומי הראשון תוכנה לארגון דיסקים
חברת לוג-און ,נציגתה הבלעדית של חברת  Interchipבישראל ,מכרה לחברת מת"ף ,מיחשוב
תעשייתי ופיננסי בע"מ ,המספקת את שירותי המחשוב לבנק הבינלאומי מוצר תוכנה שיאפשר את
שיפור ניהול מערך הדיסקים בבנק .המוצר ,Real-Time Defrag -RTD ,מגביר את ניצולת
הדיסקים במחשבים מרכזיים על ידי ארגון מחדש של הקבצים בדיסק באופן שאיננו מפריע
להרצתם של שאר תהליכי העיבוד.
המוצר של לוג-און החזיר לבנק הבינלאומי שעת עבודה אבודה )וקריטית( מידי יום ,מנע בעיות
שוטפות של "התפוצצות" קבצים והביא לניצולת גבוהה יותר של שטחי הדיסק.
איך זה מתאפשר? כך RTD :מאפשר לארגן את שטחי הדיסקים ללא כל פגיעה בפעילות השוטפת.
המוצר פעיל  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה ,אינו מפריע לעבודות קיימות ואינו מצריך כל
התערבות ידנית ,שכן ניתן להגביל את פעילות התוכנה לדיסקים ,לקבצים או לזמנים מסוימים
באמצעות פרמטרים הנקבעים מראש.
מר משה בראל ,מנהל  Systemבמת"ף אומר כי " :לוג-און הציגה מוצר עם הבטחה גדולה כיוון
שהוא ענה על צורך אקטואלי וחשוב שהיה לנו .אם בתחילה היו חששות הרי שהם התפוגגו לאחר
תהליך בדיקה שהסתיים על הצד הטוב ביותר .הטמעת המוצר הייתה קלה מאוד ומאז אנו נהנים
ממנו מידי יום".
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און ,מוסיף" :לוג-און שמה לעצמה למטרה לספק ללקוחותיה
פתרונות שיאפשרו ליעל את העבודה במחלקות המחשוב ,לחסוך בהוצאות ולשפר את איכות
התוצרים .הפתרון שסיפקנו לבנק משקף היטב מגמה זו".
מכירת התוכנה לארגון דיסקים היא חלק ממגמה מתמשכת של לוג-און בשנים האחרונות להרחיב
את היקף פעולתה בתחום המוצרים.
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אודות לוג-און :
חברת לוג-און תוכנה בע"מ ,שהוקמה בשנת  1983והמעסיקה כיום כ– 180מהנדסי 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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