חברת שסטוביץ מאמצת את
Clustered Data ONTAP
של  NetAppומשדרגת את
מערך האחסון

דגשים עיקריים
תעשייה

יבוא ושיווק מוצרי צריכה
האתגר

שדרוג של מערך האחסון לאספקה מהירה
של קיבולת וביצועים
הפתרון

מערך אחסון מסוג Clustered Data
 ONTAPשכולל שתי מערכות אחסון –
 FAS3220עבור סביבת הייצור וFAS2240-
עבור התאוששות מאסונות
יתרונות

 עבודה בריבוי פרוטוקולים ותמיכה
בסביבה מעורבת של שרתים וירטואליים
ופיזיים
 יכולת לבצע פעולות גיבוי ,שחזור ,שכפול
והקצאת שרתים בצורה אוטומטית
 יכולת  SnapShotהמספקת עותקים של
המידע לנקודות רבות בזמן ללא השפעה
על הביצועים
 יכולת להקצות שטחי אחסון לפי דרישה
ולהגדיל בפשטות את נפחי האחסון
 ויזואליזציה חזקה וממשק גרפי נוח
המפשטים את השימוש ומרחיבים את
מעגל המשתמשים בפתרון
 עבודה חלקה וייחודית עם מערכות
וירטואליות של VMware

הלקוח

ה
האתגר העסקי

חברת שסטוביץ החלה את דרכה בשנת
 4591וכיום היא אחת מהחברות
המובילות את תחום הייבוא ,השיווק
וההפצה של מוצרי צריכה של מותגים
בינלאומיים ,עם מחזור שנתי של 451
מיליון דולר .החברה פועלת בארבעה
תחומים עיקריים – טיפוח אישי,
קוסמטיקה ובישום ,מזון וטיפוח הבית
ומלווה מותגים בינלאומיים את כל הדרך
אל המדף ועד לבית הצרכן .את עוצמתה
שואבת שסטוביץ מ 4,411-העובדים,
המפיצים את חזון החדשנות והאיכות
הלא מתפשרת .זוהי החוליה החשובה
בשרשרת העסקית ,שמתחילה מספקים,
עוברת דרך הקמעונאים ,עד לקונים
בחנויות.
הפעילות הענפה של שסטוביץ מחולקת
בין שני מוקדים עיקריים :המרכז
הלוגיסטי בטירת הכרמל והפעילות
העסקית בפתח תקווה ,לשם העבירה
חברת  NetAppאת שתי מערכות
 .Clustered Data ONTAPיוני
שסטוביץ ,הבעלים והמנכ"ל ,מוביל
מסורת משפחתית של הצלחה ,המאמינה
באסטרטגיה אקטיבית השואפת קדימה –
לשווקים חדשים ,מותגים חובקי עולם,
יזמות ופיתוח עסקי.

גידי מיטל ,מנהל תשתיות בשסטוביץ:
"לחברת שסטוביץ  4,411לקוחות
ומשתמשי קצה ברחבי הארץ ,הכוללים
 011דיילות יופי ,שנמצאות בנקודות
המכירה 421 ,סוכני מכירות ,שפרוסים
ברחבי הארץ ,עובדי מערך המכירות
ומערך המחשוב .עם צוות כזה גדול
ומפוזר ,צריך לשמור על איזשהו סדר
מבחינת המידע שעובר בחברה .במשך 7
שנים התבססנו על פתרונות האחסון של
 EMCולפני כשנה החלטנו לעבור
לפתרונות של חברת  .NetAppבשוק
הישראלי יש הרבה יוזמה וחדשנות
וכחברה טכנולוגית ,אנחנו אוהבים
להתנסות בטכנולוגיות חדשניות .מצאנו
שסל המוצרים של  NetAppגדול ובשל
וכולל בתוכו מספר מוצרים מאוד בולטים.
לדוגמה ,הכלי  Snapshotsמדהים בעיני,
כי הוא אינו מגביל בכמות ולא פוגע
בביצועים כהוא זה".
את מגבלות הביצועים ,הזמינות ויעילות
אמצעי החומרה המסורתיים.

הפתרון
גידי מיטל ,מנהל תשתיות בשסטוביץ:
"במסגרת פרויקט אחסון מתקדם שביצענו
בחברה ,בחרנו בפתרון Clustered Data
 ONTAPשל  .NetAppהפתרון מעניק
לארגונים את היכולת לספק במהירות
ובעלות סבירה קיבולת ושירותים חדשים
עם זמני הפעלת יישומים אופטימליים.
פתרון  Clustered Data ONTAPסולל
את הדרך לאחסון מבוסס תוכנה ,שמסיר
את מגבלות הביצועים ,הזמינות ויעילות
אמצעי החומרה המסורתיים .הפרויקט,
שהתחיל במהלך חודש אוגוסט ונגמר
בתחילת חודש אוקטובר ,משרת 4,411
משתמשים וכולל הטמעה של שתי מערכות
 – Clustered Data ONTAPמערכת
 FAS3320בנפח נקי של  01טרה-בייט,
לצורך סביבת ייצור ,ומערכת FAS2240
בנפח של נקי של  99טרה-בייט ,לצורך
התאוששות מאסונות".

"המערכות מאפשרות לחברת שסטוביץ
פתרון יכולת התרחבות אופקית אחודה
ושלמה ,הניתנת להתאמה עבור סביבות
הייצור ברמת וירטואליזציה גבוהה.
המערכות פועלות ללא הפרעות וללא צורך
בהשבתות מתוכננות ,גם בעת פעולות
שירות ושדרוגים ,ומאפשרות עבודה רציפה
של החברה וללא הפרעות לייצור.
כמו-כן הן מספקות יעילות אחסון חדשנית
(מניעת כפילויות ,הקצאה חכמה ועוד) ובכך
חסכון משמעותי בעלויות .כמו כן כוללות
המערכות יכולת התרחבות גדולה,
ואפשרות תמיכה בגידול מסיבי בביצועים,
והכל בצורה זריזה".

אודות NetApp
 NetAppיוצרת פתרונות אחסון
וניהול נתונים חדשניים המביאים לחסכון
מדהים בעלויות ומאיצים פריצות דרך
עסקיות .גלה את המחויבות שלנו לסייע
לחברות וארגונים בכל רחבי העולם
להגיע רחוק יותר ,מהר יותר בכתובת
.www.netapp.com/

®Go further, faster

"בשוק הישראלי יש הרבה יוזמה וחדשנות
וכחברה טכנולוגית ,אנחנו אוהבים להתנסות
בטכנולוגיות חדשניות .מצאנו שסל המוצרים
של  NetAppגדול ובשל וכולל בתוכו מספר
מוצרים מאוד בולטים".
גידי מיטל,
מנהל תשתיות ,חברת שסטוביץ

www.netapp.com/il
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