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החברה שלנו
ארגונים מובילים בכל רחבי העולם סומכים על התוכנות ,המערכות והשירותים
של  NetAppבניהול ובאחסון הנתונים שלהם .לקוחותינו מעריכים את עבודת
הצוות ,את המומחיות ואת הלהט שלנו ,שמסייעים בהצלחתם היום ובעתיד.

הלקוחות שלנו
מאז הקמתה בשנת  ,1992מסייעת  NetAppלארגונים מכל הגדלים ליהנות
מיתרון תחרותי בכך שהיא מעניקה להם את היכולת לייצר חידושים בצורה
מהירה וחסכונית יותר מהמתחרים.

התרבות שלנו
יצירת חברה לדוגמה נמצאת בלב העשייה שלנו .הפירוש הוא הענקת ערך
מוסף לכל הקהילות שאותן אנו משרתים :לקוחות ,בעלי מניות ,עובדים ,שותפים
ושכנים.

בכל רחבי העולם תומכים ספקי שירות ביותר ממיליארד לקוחות באמצעות
שירותים המבוססים על  .NetAppחברות בתחום המדיה מותחות את גבולות
הדמיון והביצועים בעזרת .NetApp
חברות אינטרנט מצליחות לעמוד בקצב צמיחת הנתונים ובדרישות הלקוחות
לשירותים חדשים ,בעזרת ארכיטקטורת האחסון הגמישה שלנו .חברות
בתעשיית המשחקים משתמשות באחסון של  NetAppונהנות מיתרון
הראשוניות .בנקים ותאגידי ענק בתחום הפיננסים סומכים על NetApp
שתאחסן ,תתחזק ותספק הגנה ושירותים לנתונים החיוניים לעסקים שלהם.

אנו מחויבים למימוש ערכי הליבה שלנו:
• אמון ויושרה
• מנהיגות
• פשטות
• כושר הסתגלות
• עבודת צוות
• חתירה להגיע מעל ומעבר
• כושר ביצוע
התרבות העסקית העוצמתית שלנו מסייעת לנו לקבל לשורותינו את הטובים
בתעשייה ,ויחדיו אנו פועלים למען הצלחת לקוחותינו .כתוצאה מכך אנו מדורגים
כבר  13שנים ברציפות ברשימת 100 Best Companies to Work For®""
של FORTUNE.

הטכנולוגיה והמומחיות שלנו
אנו מתכננים חדשנות שמטרתה לענות על דרישות הנתונים התובעניות של
הלקוחות שלנו .הם מבינים מהו הערך של השילוב הטוב מסוגו שאנו מציעים,
ואת המחויבות שלנו לפתיחות .הידע והכישורים שלנו מסייעים להם להגות,
לפרוס ולפתח את סביבות ה IT-שלהם.
חזון  Data Fabricשלנו ,היוצר חיבור חלק בין סביבות ניהול ועננים נפרדים,
מנחה את החדשנות שלנו.

פתרונות ניהול הנתונים והאחסון של NetApp

מרכזי נתונים של הארגון

תשתית אחסון משותפת

פתרונות אחסון ייעודיים
מערכי  Flashעבור ביצועים גבוהים
במיוחד

מרכזי נתונים בענן

ONTAP
לתשתית משותפת

 E-Seriesליחס עלות/ביצועים מעולה
בקנה מידה גדול
® StorageGRIDלאחסון אובייקטים
ברמת האינטרנט

 .1הדוח הרבעוני של  IDCלרבעון השלישי של שנת  2016בנושא מערכות אחסון בדיסק לארגונים ,דצמבר ( 2016הכנסות ממכירת מערכות אחסון בדיסק לארגונים עם רשתות פתוחות)
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הפתרונות שלנו
 ONTAPמספקת ללקוחות את השליטה הנחוצה להם בנתונים בפלטפורמה
יחידה מהמשרד המקומי ועד למרכז הנתונים ולענן.
היצע מוצרי  Flashהמקיף שלנו כולל מערכי  Flashהיברידיים ובעלי ביצועים
גבוהים במיוחד ,אשר מאיצים את הפעילות העסקית ומשפרים את חוויית
השימוש של הלקוחות שלנו.
פתרונות  Big Dataשלנו מפשטים את הניהול של מערכות אחסון עצומות עם
תוכן קבוע.
המערכות מסדרה  E-Seriesשלנו מסייעות ללקוחות לעמוד בדרישות
הביצועים והקיבולת התובעניות של עומסי עבודה ייעודיים.
מומחי השירותים המקצועיים שלנו עוזרים ללקוחות לפשט את תשתית הIT-
שלהם ,לשפר יעילות וגמישות ולקדם את ה IT-כדי לתמוך ביעדים העסקיים.

השותפויות שלנו
אנו יוצרים שותפויות ארוכות טווח עם השותפים הטובים ביותר בתעשייה
המספקים שירותים בתחומי השיווק ,היישומים ,התשתיות ,הייעוץ והענן
במטרה אחת :לתרום להצלחתם של לקוחותינו .ארגונים גלובליים ,בתי עסק
מקומיים ומוסדות ממשלתיים פונים ל NetApp -ולמערכת השותפים שלנו
כדי שנסייע להם להפיק את הערך העסקי המרבי מההשקעות ב.IT -
השירותים והתמיכה שלנו
צוותי השירותים המקצועיים של  NetAppושל שותפינו מציעים שירותי
הערכה ,תכנון והטמעה ,המסייעים ללקוחותינו לשפר את סביבות ה.IT-
מומחים אלה מסייעים ללקוחות לפרוס בבטחה יכולות חדשות .ארגון
התמיכה העולמי של  ,NetAppעם יכולת התגובה המהירה ,מספק
מערכות ,תהליכים וצוותי תמיכה בכל מקום שבו הם נחוצים כדי לאפשר
תפעול רציף בסביבות עבודה מורכבות וחיוניות.

כמה מהשותפים המובילים שלנו

צרו קשר
יש לנו למעלה מ 115 -משרדים.
כדי לאתר את המשרד הקרוב אליך,
בקר בכתובת
.www.netapp.com/il/contact-us
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