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 Hyper -תפיסת ארכיטקטורת פתרון מערך ה – מפגש ראשון

Converged 

 לדיון אשר עלו נושאים

 .Hyper Converged -תפיסת ארכיטקטורת פתרון ה  (1

 .Hyper Converged – Hardware & Software -סוגי ישום מערכי ה  (2

 יתרונות וחסרונות ביישום המערך.  (3

 .Private Cloud -יישום המערך כחלק מתפיסת המעבר ל  (4

5) Prism & Calm Technology Live Demo   

 סיכום המפגש

וספקים  חברי הלשכה מדיסיפלינות שונות מתחום התשתיות 25 -כלל כ אשר נערך בהנחיתי המפגש

את דעתם באופן שוטף וללא הפרעות או התערבות כלשהי מצד המשתתפים או מנחה הביעו אשר 

 .Agenda -בנושאים אשר צוינו ב האירוע

וכיצד ניתן  Hyper Converged -במפגש הועלו גישות שונות באשר לאימוץ ומימוש טכנולוגיות ה

 .Private & Public Cloudלהשתמש בהן במימוש של פתרונות 

גישות אלה כללו שימוש בכלי אוטומציה שונים אשר עברו תהליך "התבגרות" בכך שהפכו מכלים 

 .Object Canvas Automation Systems -המורכבים מאוסף סקריפטים ל 

בהקמת  ללא מגע יד אדם ומנימום טעויות בצורה מהירה,יכולות אלה מאפשרות יישום תהליכים 

יות של התהליכים אשר הארגונים עוברים בכל הנוגע לעולמות המערכות דבר המאפשר התאמה לדינמ

 ודרישות השוק המשתנות. Digital, AI, Big data -ה

 OPEX -כ םבארגוני ולציוד חברי צוות התשתיותבאשר לתפיסת  העלו סוגיות Meetup -המשתתפי 

CAPEX /  והוצעו דרכים להתייחס אליהן בצורה מעט שונה.בעיני ההנהלה 

המוסף  להתייחס להתמודד עם סוגיה זו על ידי הצגת הערך( הציע Meetup -אילן ינובסקי )ממשתתפי ה

 Service Level -ל Infrastructure Level -ב אותו מעיסוקמפנים  כאשר חבר צוותאשר מקבלים מאותו 

Application להנהלה. 

תגובתיות מהירה וטובה יותר להקמת פתרונות וטיפול בסוגיות  IT -בתהליך זה הארגון מקבל מה

 מורכבות אשר לעיתים אינן מקבלות מענה הולם בשל העיסוק השוטף בתשתיות הבסיסיות.

ושאר היחידות העסקיות( עובר שינוי אולם בניגוד לשאר היחידות  IT -תחום התשתיות )כמו אגף ה

בר אשר בקרב חברי הצוות ד Skills Set רכישתודי ביטוי בצורך הבלתי פוסק בשינוי השינוי מהיר ובא לי

  מאידך. קשיי אימוץ שינויים תכופיםשחיקה ויוצר גירוי ועניין מחד אולם 


