TRIPLE C SNAPSHOT

עידן חדש בתחום הענן ההיברידי בישראל

פתרונות  VMwareאפשרו לטריפל סי להשיק את
הענן הציבורי הגדול בישראל עם יכולות היברידיות
”בזכות שיתוף הפעולה עם  ,VMwareהיישומים החדשים שביכולתנו להציע ללקוחותינו
בתחום הענן ההיברידי ,מסמנים את תחילתו של עידן חדש במודל הענן בישראל” ,אומר
רמי נחום ,מנכ”ל טריפל סי מחשוב ענן .טריפל סי הינה חברת אספקה ואינטגרציה של
תשתיות מחשוב ,המשווקות מוצרי חומרה ותוכנה לצרכי הלקוח ,תוך מתן שירותים ובניית
פתרונות במגוון סביבות ,המבוססים על הציוד ,אותו מספקת החברה .בנוסף ,מספקת
טריפל סי שירותי מחשוב במתקן אירוח של החברה ברמות שונות של שירותים .לקוחות
החברה כוללים :מוסדות פיננסיים ,ארגוני מסחר ותעשייה ,מוסדות ממשלה ,רפואה,
אקדמיה ,ביטחון ועוד.
חברת טריפל סי השיקה את הענן הציבורי הגדול בישראל ולאחרונה הסתיים תהליך פיתוח
נוסף ,ליכולות היברידיות שנמשך מספר חודשים .התהליך נעשה בשיתוף פעולה עם
חברת  VMwareועל בסיס פתרונות של  VMwareכגוןVMware vCloud Directors, :
 vSphere4 VMware View,ועוד .הענן החדש מספק ללקוחות טריפל סי יכולות ענן
היברידי ( ,)Hybrid Cloudתוך חיבור הענן הפרטי של הלקוח ,לענן הציבורי של ספק
השירות .יתרונה של הטכנולוגיה מצוי ביכולתה לאפשר שיתוף של נתונים ויישומים ,תוך
שמירה על שני חלקי הענן כישויות נפרדות .בכך ,מושג שילוב של  Data Centerפרטי עם
משאבי  Cloud Computingמחוץ לארגון.
רמי נחום מנכ”ל טריפל סי מחשוב ענן מסביר“ :כעת ,בעקבות התהליך המשותף עם
 ,VMwareמציעה טריפל סי לראשונה בישראל ,יישום מלא של מחשוב ענן ציבורי ויכולות
ענן היברידי לחיבור ענן פרטי של לקוח ,תוך שיתוף נתונים ויישומים בין שני חלקי הענן.
הדבר צפוי לשנות את כל מה שהכרנו בישראל בנושא הענן עד כה” ,מסביר רמי .עוד
מוסיף כי“ :מהלך זה מאפשר לטריפל סי לפתח ולקשר את פלטפורמת  VMwareאל
מערכות הענן הציבורי שלנו ( .)ccccloud.comכתוצאה מכך ,נוכל להציע ללקוחותינו
שרתים וירטואליים מבוססי  ,VMwareעל פי מודל ייחודי של ‘שלם לפי שימוש’ .למעשה,
טריפל סי מציעה פתרון מקצה לקצה עבור  Virtual Data Centerבמודל IaaS
(.”)Infrastructure as a Service

Prof ile

ענף תעשייה :מחשוב
מטה החברה :פתח תקווה ,ישראל.
מספר מועסקים בחברה :כ 100
אתר החברה:
http://www.ccc.co.il/

D E P LOY M E N T E N VI RO NM ENT
VMware Products
• vSphere Enterprise Plus
• vCenter Server Standard
• vCloud Director
• Site Recovery Manager
• vShield Edge
• Chargeback
• Zimbra

על הבחירה בחברת  VMwareכשותפה לדרך ,מסביר רמי VMware“ :מעניקים מענה
מקצה לקצה .זו החברה היחידה שמסוגלת לספק פתרון מכל הגוונים  -סטנדרטיים וגם
בעלי יכולות היברידיות .ארגונים רבים בארץ ובעולם עושים שימוש ביישומי הוירטואליזציה
של  ,VMwareעבורם יהפוך המעבר לענן לחלק ופשוט .הארגונים יוכלו לעשות שימוש
בשירות מיד מרגע ההרשמה לפורטל”.
ההיגיון הצרכני העומד מאחורי מודל ייחודי זה ,לפי רמי נחום“ :שמנו לב לדרישה שעלתה
בקרב הלקוחות לעבוד במודל עסקי ,בו יוכלו להשתמש בתשתיות ובפלטפורמת VMware
ולשלם רק על פי שימוש ולא בשיטת רכש הרישיונות המסורתית .המודל החדש מיטיב עם
הצרכנים גם באופן העבודה וגם מבחינת העלות”.
רמי נחום מסכם את השפעת שיתוף הפעולה עם  VMwareעל פעילות חברתו“ :על אף
שבעולם ישנן למעלה מ  5,000חברות  ,ISPהמספקות שירותי ענן ,המבוססים על מודל
זה חברת טריפל סי הנה הראשונה להציע את השירות בארץ .בשלב זה ,מוצע המודל על
ידי  VMwareלספקי אינטרנט ( )ISPוטריפל סי הינה הראשונה בארץ לספקו ללקוחותיה.
בתכנון לטווח ארוך ,השימוש במודל החדש מאפשר לחברות קטנות ,בינוניות וגדולות
להשיג חסכון בהוצאות של יישומים ותשתיות מוגדרים מראש“ .עבור חברות מבוססות
וגדולות ,ניתן להשיג חיסכון ניכר ,גם בתכנון לטווח קצר יחסית ,בהשקעות בפרויקטים
זמניים כמו בדיקות ומעבדות” מוסיף רמי.
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