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לוג-און תספק מוצר לניהול תצורת MVS
לשתיים מיחידות המחשב הגדולות בארץ
חברת לוג-און תוכנה ,הנציגה הבלעדית בישראל של חברת  NewEraהאמריקאית ,תספק לחברת
כרטיסי האשראי לאומי קארד ולקבוצת מלם העוסקת בין השאר בפתרונות שכר וסחר-חוץ ,מוצר
ייחודי לניהול תצורה עבור ההגדרות הבסיסיות של מערכת ההפעלה .MVS
ארגוני  MVSגדולים נוספים הביעו עניין במוצר עקב יכולתו לספק ללקוח בטחון ,למנוע טעויות
ולהביא להתאוששות מתקלות הקשורות לאתחול המערכת .חשיבות המוצר מודגשת לאור
המורכבות הגדלה של מערכות ה Mainframeורמת הקריטיות הגבוהה שלהם.
המוצר ,הנקרא  ,(IMAGE FOCUS) IFOמנהל מאגר של נתוני אתחול מערכת נכונים ופעילים
או נתוני אתחול המתאימים למצבי קצה שונים .במקרה של תקלה קריטית באתחול הגורמת
להשבתה ,ניתן בקלות להעלות את המערכת בקונפיגורציה מתאימה ולהמשיך במתן השירות.
המוצר "מכיר" את מאות הפרמטרים הקשורים לאתחול מערכת ההפעלה ולאתחול תת-המערכות
המרכזיות שלה )כגון  ,(VTAM ,JES ,TCP/IPוהקשרים ביניהם .כך מתאפשר מעקב אחרי
השינויים וישנה יכולת התרעה על טעויות לפני התרחשות תקלה .המוצר מספק ללקוח ביטחון,
משפר את התחזוקה של מערכת ההפעלה  MVSומביא להתאוששות מהירה מתקלות.
בלאומי קארד ובקבוצת מלם זיהו את חשיבות ההגנה על  .MVSשתי החברות מטפלות באלפי
לקוחות ובמידע רב וחיוני ,ולכן ישנה חשיבות רבה לפעילות רציפה של מערכות המחשוב .המוצר
 IFOמהווה מעין "ביטוח" המקל על החברה בבקרה על פרמטרים רגישים בהגדרות המערכת,
מאפשר לה להתאושש מתקלות קריטיות באופן מהיר ולעבור בצורה יעילה בין מצבי הפעלה
שונים .יתרון חשוב של ה IFO -מתבטא ביכולתו לתת תמיכה מלאה ב) SYSPLEX-מצב בו
משתפים מספר מערכות  MVSלהשגת עוצמה מרבית( ,וכן לנהל ולבקר מערכים מורכבים מאוד
של שילוב בין מערכות.
יוסי שגב ,מנכ"ל משותף בלוג-און ,מוסיף IFO " :הוא מוצר ייחודי ואיכותי ,הבולט ביחס עלות-
תועלת מעולה .הוא מיועד למערכות גדולות ומיוצג באופן בלעדי על ידי לוג-און".
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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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