שותף  -מקרה מבחן

 FUSIONDATAבונה פתרונות של תשתית
שולחנית וירטואלית עם Red Hat

 ,FusionDataספקית של פתרונות וירטואליזציה וענן שבסיסה בסיאול ,דרום קוריאה ,הייתה זקוקה לשותף
טכנולוגי עם מערכת הפעלה ( ,)OSוירטואליזציה ותוכנת אחסון ברמה תעשייתית FusionData .רצתה להטמיע
את המחסנית בפתרונות התשתית השולחנית הווירטואלית ( )VDIשלה כדי שתוכל לספק פונקציונליות וביצועים
טובים יותר בעלות טובה יותר מזו של המתחרים .בנוסף ,היה חשוב שהשותף יהיה בעל מותג חזק ושיציע
תמיכה טכנית של ספק תוכנה עצמאי ( )ISVכדי לסייע ל FusionData-לעמוד מול מתחרים עולמיים גדולים.
בעקבות הבחירה בפתרונות ובתמיכה של ,Red Hat  FusionDataהצליחה לעמוד ביעד זה במהירות לזכות
בנתח שוק.

משאבי שותפים
תוכנית Red Hat® ISV
תוכנית Red Hat Embedded

תוכנה ושירותים
סיאול ,דרום קוריאה מיקום

Red Hat Enterprise Linux®
Red Hat Virtualization

תעשיית התוכנה

יתרונות
•יציבות ,אמינות וביצועים טובים
של המוצר ,שיכולים להתחרות
בפתרונות מוכנים לשימוש של
המתחרים הגדולים
•העברה מתמשכת של ידע
בנושאים הקשורים לביצועי המוצר
ולטכנולוגיות חדשות ,לצורך מיטוב
המוצרים הקיימים ותחזוקה של
מפת דרכים מתקדמת
•יתרון תחרותי מוגבר ואמינות
בשוק שיאפשרו תחרות מול Citrix
ו VMware-בשוק הדרום-קוריאני

Red Hat Gluster Storage

מטה החברה

 - Red Hatניהול חשבונות טכניים

"

בחרנו ב Red Hat-משום שהיא חברה מהמובילות
בעולם בתחום הקוד הפתוח .לקוד פתוח יש מחסום
נמוך יחסית של כניסה לשוק לעומת טכנולוגיות
ארגוניות אחרות .הודות לפיתוח מתמשך ,הן מצד
קהילת הקוד הפתוח והן מצד המהנדסים של Red
 ,Hatהוא מספק את האמינות ,הבטיחות ,המדרגיות
והגמישות שדרושות לנו על מנת לבנות פתרונות
 VDIתחרותיים".
לי ג'ונג-מיונג
מנכ"לFUSIONDATA ,
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F USION D ATA
 ,FusionDataחברה שבסיסה בסיאול ,דרום קוריאה ,היא ספקית מובילה של פתרונות וירטואליזציה וענן בשוק
הדרום-קוריאני .הפתרון של תשתית שולחנית וירטואלית (,)VDI  ,JDESKTOP Enterpriseמבוסס על
 Red Hat Enterprise Linuxו Red Hat Virtualization-כדי לספק תכונות הכוללות הקצאה של מחשבים
וירטואליים ,שירות עצמי ,ניטור ודיווח.
טכנולוגיית ענן בשילוב עם  VDIמאפשרת לארגוני  ITלספק גישה בטוחה בכל עת לאפליקציות ולנתונים בכל
מכשיר .פתרון  VDIגם מפחית את העלויות והמורכבות של ניהול שולחנות עבודה ,מחזק את התאימות ומשפר את
הפרודוקטיביות.

התגברות על האתגרים שבווירטואליזציית שולחנות עבודה
אף כי פתרון  VDIמציע מגוון יתרונות ,היישום שלו עלול להיות קשה ויקר .בנוסף לדרישות של הוצאות הון ()CapEx
גבוהות ,פריסת מחשוב ענן ווירטואליזציה לתמיכה ב VDI-עלולה להיות קשה ,לגזול זמן ולהצריך מיומנויות מומחה.

"

הודות למחסנית התוכנה
של  Red Hatולייעוץ
הטכני של ,Red Hat
פיתחנו במהירות פתרון
וירטואליזציה יציב ומלא
במחיר שהוא תחרותי לשוק
הדרום-קוריאני".
לי ג'ונג-מיונג
מנכ"לFUSIONDATA ,

למרבה הצער ,לעתים קרובות יש מחסור בצוות  ITשיש לו הידע הדרוש כדי להתמודד עם שילוב מורכב של חומרה,
תוכנה ועבודה ברשת של  .VDIבעוד שמתחרות עולמיות כמו  Citrixו VMware-מציעות פתרונות  VDIמוכנים להפעלה
המבוססים על ארכיטקטורות קנייניות ,פתרונות אלה עדיין עשויים להיות מורכבים ויקרים מדי עבור ארגונים בגודל קטן
ובינוני .באזורים רבים יש צורך בדרך פשוטה וזולה יותר ליישום .VDI
 FusionDataזיהתה בשוק זה הזדמנות להתגבר על ההססנות התרבותית של חברות  ITדרום-קוריאניות לרכוש
פתרונות המבוססים על מערכות פתוחות .היא האמינה שתוכל להתחרות מול  VMwareו Citrix-אם היא תספק פתרון
 VDIקל לפריסה בעל ביצועים ,אמינות ומחיר טובים יותר  -שנבנה על רכיבי קוד פתוח המשולבים בצורה הדוקה.
 FusionDataהתחילה עם  Linuxו oVirt-קהילתיים ,אבל מצאה שהיעדר מחזורי השקה רשמיים ,שילוב הדוק ותמיכה
טכנית  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,לא תרם ליציבות המוצר ולאמון הלקוחות .על מנת להתחרות בצורה יעילה מול
 VMwareו ,Citrix-היה על  FusionDataלבנות פלטפורמה ברמה תעשייתית הכוללת מערכת הפעלה ,וירטואליזציה
ואחסון כדי שתוכל לספק:
•אמינות ,אבטחה ומדרגיות ברמות גבוהות.
•שילוב הדוק של רכיבי המחסנית.
•מחזור חיים יציב עם מחזורי השקה מבוססים.
•תמיכה טכנית מקיפה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
•מותג עולמי חזק.
"בחרנו ב Red Hat-משום שהיא חברה מהמובילות בעולם בתחום הקוד הפתוח .לקוד פתוח יש מחסום נמוך יחסית
של כניסה לשוק לעומת טכנולוגיות ארגוניות אחרות .הודות לפיתוח מתמשך ,הן מצד קהילת הקוד הפתוח והן מצד
המהנדסים של  ,Red Hatהוא מספק את האמינות ,הבטיחות ,המדרגיות והגמישות שדרושות לנו על מנת לבנות
פתרונות  VDIתחרותיים" ,אומר לי ג'ונג-מיונג ,מנכ"ל .FusionData

בניית פתרון  VDIחסכוני בקוד פתוח
 FusionDataהטמיעה את  Red Hat Enterprise Linuxו Red Hat Virtualization-בפתרון ה VDI-שלה .כעת,
 FusionData JDESKTOP Enterpriseזמין כחבילת תוכנה או כ ,JD-ONE-התקן חומרה של תשתית אחודה ()HCI
הכולל את .Red Hat Gluster Storage
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ההישגים המוכחים של  Red Hatמעניקים ל FusionData-אמינות מול לקוחות ארגוניים .מחזורי חיים ארוכים
של המוצרים ,השקות מתוזמנות ותמיכה טכנית עטורת פרסים 1היוו אף הם גורמים שהשפיעו על הבחירה של
 FusionDataב Red Hat-כשותף .בנוסף ,שילוב הדוק עם כל מחסניות התוכנה של  Red Hatמעלה את רמת
הביצועים ,מפשט את הפריסה ומאיץ את הפיתוח.

"

"הצלחנו להשיג שיפור של  10%בביצועים כשעברנו ל ",Red Hat-אמר הונג סונג-הו ,מנהל מכירות ב.FusionData-

הונג סונג-הו
מנהל מכירותFUSIONDATA ,

 Red Hat Virtualizationמספק ניהול ריכוזי ,אבטחה ,אמינות ומדרגיות כדי לאפשר הקצאה ,בידוד וניהול יעילים של
שולחנות עבודה וירטואליים רבים בעלי ביצועים גבוהים .ממשק תכנות היישומים ( )APIשל Red Hat Virtualization
 Manager Representational State Transfer( )RESTגם סייע ל FusionData-לשלב את פלטפורמת
הווירטואליזציה עם תוכנת ה VDI-שלה על מנת לספק סביבת אדמיניסטרציה חלקה.

הצלחנו להשיג שיפור של
 10%בביצועים כשעברנו
ל".Red Hat-

הטמעת  Red Hat Gluster Storageעם  JDESKTOP Enterpriseבהתקן  JD-ONEמספקת אחסון מדרגי מאוד
וזמין במיוחד עבור נתוני משתמשים מובנים ולא מובנים .משום שמאגר האחסון הוא מוגדר תוכנה ,ניתן להגדיל אותו
בקלות עם חומרה לא יקרה העומדת בתקן התעשייה .השילוב ההדוק בין  Red Hat VirtualizationוRed Hat-
 Gluster Storageמפשט את תהליך ההטמעה של פתרון ה VDI-בהתקן חומרה של .HCI
בנוסף FusionData ,פעלה עם ניהול החשבונות הטכניים של  Red Hatכדי לשתף פעולה עם קהילת הקוד הפתוח
ולפתח מוצרים עבור ארגונים עולמיים Red Hat .מספקת ל FusionData-באופן סדיר מידע על טכנולוגיות חדשות ועל
ביצועי מוצרים על מנת להאיץ את הפיתוח ולמטב את הפתרון.

עבודה עם שותף מהימן
השגת יתרון תחרותי בשוק הדרום קוריאני
הטמעת  Red Hat Enterprise Linuxו Red Hat Virtualization-בFusionData JDESKTOP Enterprise-
ו JD-ONE-הופכת את המוצרים למתאימים במיוחד לשוק הדרום קוריאני .שני הפתרונות קלים לפריסה ולשימוש ,והם
מספקים עלות ,פונקציונליות וביצועים טובים יותר לעומת המוצרים של  Citrixאו .VMware
"הודות למחסנית התוכנה של  Red Hatולייעוץ הטכני של  ,Red Hatפיתחנו במהירות פתרון וירטואליזציה יציב ומלא
במחיר שהוא תחרותי לשוק הדרום-קוריאני ",לי אומר.
בדרום קוריאה ,בדומה למדינות רבות אחרות ,גופים ממשלתיים ועסקים בבעלות המדינה מעדיפים פתרונות מבית.
"מאחר שאנחנו מטמיעים את התוכנה של  Red Hatבפתרון ה VDI-שלנו ,הוא עומד בקריטריון של מוצר מבית ואפשר
למכור אותו בהצלחה לשוק הממשלתי ",לי אומר" .בנוסף ,כחלק מ ,Red Hat Embedded Program-אנחנו מקבלים
זרם הכנסה נוסף שלא היה לנו אילו פשוט היינו מעודדים את הלקוחות שלנו לרכוש מינויים ישירות מ".Red Hat-

השגת הידע לבניית מערך מוצרים מוביל ומפת דרכים
 FusionDataהייתה מעוניינת לפתח מספר פתרונות וירטואליזציה מובילים עבור השוק העולמי ,אולם בתחילה מצאה
שיש מומחיות מוגבלת בתחום זה בדרום קוריאה .עם זאת ,בתור שותף  ISVשל  ,Red Hatחברת FusionData
קיבלה גישה מסביב לשעון לרשת של מהנדסים מורשים מנוסים ובעלי מוטיבציה ב ,Red Hat-וכן גישה למאגר הידע
של .Red Hat
בנוסף ,כחלק משירותי ניהול החשבונות הטכניים של  ,Red Hatהמומחים של  Red Hatקיימו מספר מפגשי סיעור
מוחות בנושא הארכטיקטורה עם הארכיטקטים והמפתחים של .FusionData
"מנהל החשבונות הטכניים של  Red Hatוהצוות הטכני עזרו לנו לבנות את הארכיטקטורה ,לעבור מתוכנה קהילתית
למחסנית של  ,Red Hatולמטב את הביצועים של פתרונות ה VDI-שלנו ",לי אומר.

https://access.redhat.com/recognition/?intcmp=701f2000000h56LAAQ& 1

3

מקרה מבחן של שותף

 FusionDataבונה פתרונות של תשתית שולחנית וירטואלית עם Red Hat

redhat.com

מקרה מבחן של שותף

 FusionDataבונה פתרונות של תשתית שולחנית וירטואלית עם Red Hat

עמידה מול מתחרים עולמיים גדולים
כשותפה ב ,Red Hat Embedded Program-חברת  FusionDataמפיקה תועלת מהמוניטין של  Red Hatבנוגע
לאמינות וליציבות ,ויש סיכויים טובים מאוד לכך שהפלטפורמה תהיה יציבה ומאובטחת .מחסנית התוכנה לארגונים של
 ,Red Hatבשילוב המשאבים הטכניים שהיא מספקת לשותפי  ,ISVמחזקת במידה משמעותית את פתרונות הVDI-
ואת המותג של .FusionData
"התמיכה של  ,Red Hatשהיא מובילה בתעשייה העולמית ,נותנת לנו את העוצמה לחדור לשוק של פתרונות ",VDI
לי אומר" .חוזק המותג של  Red Hatעבור קוד פתוח לארגונים מאפשר לנו להציע פתרון מוכן להפעלה ,הבנוי על קוד
פתוח שהוא אמין בעיני לקוחות בשוק הדרום קוריאני".

"

התמיכה של ,Red Hat
שהיא מובילה בתעשייה
העולמית ,נותנת לנו את
העוצמה לחדור לשוק של
פתרונות ".VDI
לי ג'ונג-מיונג
מנכ"לFUSIONDATA ,

סיכום
הודות לטכנולוגיה ולתמיכה של  ,Red Hatחברת  FusionDataעומדת ביעד שקבעה לספק פתרון  VDIבר-קיימא
לשוק הדרום קוריאני .בנוסף ,הקשרים עם  Red Hatמאפשרים ל:FusionData-
•להביא לשוק תכונות חדשות במהירות ובאופן חסכוני.
•לפעול על פי מפת הדרכים שלה על מנת להגדיל את מערך המוצרים ולהרחיב את העסקים.
•להתרחב בביטחון ליפן ולמזרח אסיה.

אודות F USION D ATA
 FusionDataהיא ספקית מובילה של פתרונות וירטואליזציה וענן בשוק הדרום-קוריאני .השירותים שהיא מציעה כוללים
ייעוץ ,תכנון ,פריסה וניהול סביבות מחשוב למטרת הפחתה של העלות הכוללת על הבעלות ( ,)TCOשיפור הביצועים,
ריכוז הניהול ושיפור האבטחה .למידע נוסף ,בקר באתר .www.fusiondata.co.kr

אודות RED HAT
 Red Hatהיא הספקית המובילה בעולם של פתרונות תוכנת קוד פתוח ,ומשתמשת בגישה של תמיכת קהילה לפיתוח
טכנולוגיות אמינות ובעלות ביצועים גבוהים בתחום הענן ,Linux ,תווכה ,אחסון ווירטואליזציה Red Hat .גם מציעה שירותי
תמיכה ,הדרכה וייעוץ עטורי פרסים ,Red Hat .הניצבת כגורם מחבר במרכז רשת עולמית של ארגונים ,שותפים וקהילות קוד
פתוח ,מסייעת ליצור טכנולוגיות חשובות וחדשניות שמשחררות משאבים לצמיחה ומכינות את הלקוחות לקראת העתיד של
תחום ה.IT-
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