שותף  -מקרה מבחן

 ioFABRICבונה פתרון ניהול נתונים עם
RED HAT

 ,ioFABRICחברת סטארט-אפ בטורונטו שהיא ספק תוכנה עצמאי ( )ISVלניהול נתונים ,הייתה זקוקה לשותף
טכנולוגי עם מערכת הפעלה ( )OSמחסנית תוכנה יציבות ,שניתן יהיה להטמיע בפלטפורמת ניהול הנתונים שלה
על מנת לעמוד בדרישות מדרגיות ,אמינות ואבטחה מחמירות .השותף גם היה חייב להיות בעל מותג חזק ולספק
תמיכה בהגעה לשוק שתוכל לסייע ל ioFABRIC-לחדור לשוק הארגונים הגדולים .בעקבות הבחירה בRed Hat-
 Enterprise Linuxובמחסנית התוכנה של  ,Red Hatחברת  ioFABRICהצליחה להביא את המוצר שלה לשוק
ולזכות בנתח שוק במהירות.

משאבי שותפים
תוכנית Red Hat® ISV
תוכנית Red Hat Embedded

טורונטו ,קנדה

תעשיית התוכנה

יתרונות
•יציבות ואמינות של מערכת הפעלה
מוטבעת ,העומדת בדרישות
התעשייה המחמירות בהיבטי
מדרגיות ,זמן הפעלה ואבטחה
•זמן פיתוח והוצאות מופחתות עד
להבאת תכונות חדשות לשוק
•מורכבות תפעולית מופחתת
לשימור יציבות ועקביות במודלי
אספקה רבים
•מהירות מוגברת של הגעה לשוק
לצורך הקטנה משמעותית של
מחזור המכירות וגידול נתח השוק

תוכנה
Red Hat Enterprise Linux®
Ansible by Red Hat

מטה החברה

Red Hat Developer Toolset

"

בחרנו ב Red Hat-בשל סיבות רבות  -בראש
ובראשונה בגלל היציבות והתמיכה ארוכת הטווח
בפלטפורמה .האקוסיסטמה החזקה של Red Hat
נתנה לנו את הביטחון שעם הופעתן של טכנולוגיות
חדשות הן יזכו במהירות לתמיכה ,ונוכל לנצל אותן
בתוך זמן קצר".
אנדרו פלינט
סמנכ"ל שיווקIOFABRIC ,

facebook.com/redhatinc
@redhatnews
linkedin.com/company/red-hat

redhat.com

הפיכת ניהול האחסון לפשוט
עבור חברות רבות כיום ,ההתרחבות של מרכז הנתונים והמורכבות הגדלה והולכת של התשתיות מחייבות הגדלה של
הגמישות ,המדרגיות ,הקיבולת ,המהירות והאוטומציה .כתוצאה מכך ,ניהול האחסון מדור קודם הגיע לנקודה שבה
לא ניתן עוד להתאים את הפונקציונליות שלו לדרישות ההולכות וגדלות שנוצרו בעקבות  ,Big Dataניידות ,פעולות
ניתוח והענן .מנהלי מרכזי נתונים זקוקים למערכת תומכת הפעלה ( )OSSלאחסון בתקן תעשייתי ,שתוכל להפחית את
המורכבות ולספק יעילות תפעולית ,בד בבד עם הפחתת ההוצאות ההוניות ( )CapExוההוצאות התפעוליות (.)OpEx
 ioFabricהיא חברת סטארט-אפ שהוקמה ב 2013-בטורונטו שבחבל אונטריו בקנדה .פתרון ניהול הנתונים שלה,
 ,ioFABRIC Vicinityמאחד את האחסון למארג יחיד שמאפשר ניהול נתונים מרובה אתרים ומרובה סביבות ענן.
 ioFabric Vicinityפותר את הבעיות שחברות נתקלות בהן במסגרת ניהול קיבולת אחסון ,לרבות תכנון קיבולת,
הטרחה שבהעברת נתונים ידנית ,והתכנון והביצוע של ריענון החומרה הבא.
"הקסם הייחודי הוא מיטוב העלויות של  ,"Vicinityאומר אנדרו פלינט ,סמנכ"ל שיווק ב" .ioFABRIC-אין אף מוצר
אחד שעושה את זה .אתה מגדיר את יעדי הקיבולת ,הביצועים וההגנה על נתונים ,ו Vicinity-לא רק משתמש במשאבי
האחסון הנכונים כדי לתת לך את מה שביקשת ,אלא גם משיג יעדים אלה באמצעות משאבי האחסון החסכוניים ביותר
שקיימים".

"

למותג  Red Hatיש
מוניטין ארוך ימם .כאשר
לקוחות פוטנציאליים בוחנים
את Red Hat Enterprise
 ,Linuxזה מסיר את מרבית
החששות שלהם בתהליך
הרכישה משום שידוע לכול
שמערכת ההפעלה היא
בטוחה ויציבה".
אנדרו פלינט
סמנכ"ל שיווקIOFABRIC ,

בניית פתרון ברמה תעשייתית
חברת  ioFABRICידעה שכדי לבנות מערכת  OSSלאחסון שתעמוד בדרישות המחמירות של התעשייה בהיבטי
האמינות ,הביצועים ,המדרגיות והפונקציונליות ,יהיה עליה לבסס את הפתרון על מערכת הפעלה מוטמעת בעלת:
•מחזור חיים יציב.
•סביבת פיתוח רבת-עוצמה.
•נתיב העברה מסודר לקראת העתיד.
•אישורים ליכולת פעולה הדדית ממגוון רחב של ספקי חומרה ותוכנה.
•תמיכה עם תגובתיות מהירה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
מלכתחילה ioFABRIC ,ידעה שהיא מעוניינת להשתמש ב Red Hat Enterprise Linux-עבור ה OSS-לאחסון.
"למעשה יש רק שתי אפשרויות בחירה עבור מערכת הפעלה מובילה Microsoft :ו ,"Linux-אומר פלינט" .במרכז
נתונים Linux ,היא הבחירה הנכונה ,ו Red Hat Enterprise Linux-היא מערכת  Linuxהמובילה" .למותג Red Hat
יש מוניטין ארוך ימם .כאשר לקוחות פוטנציאליים בוחנים את  ,Red Hat Enterprise Linuxזה מסיר את מרבית
החששות שלהם בתהליך הרכישה משום שידוע לכול שמערכת ההפעלה היא בטוחה ויציבה".

ייעול תהליך הפיתוח
"בחרנו ב Red Hat-בשל סיבות רבות  -בראש ובראשונה בגלל היציבות והתמיכה ארוכת הטווח בפלטפורמה.
האקוסיסטמה החזקה של  Red Hatנתנה לנו את הביטחון שעם הופעתן של טכנולוגיות חדשות הן יזכו במהירות
לתמיכה ,ונוכל לנצל אותן בתוך זמן קצר".
בתור חברת סטארט-אפ ,לא עמדו לרשותה של  ioFABRICמשאבי פיתוח בלתי מוגבלים .היא הייתה זקוקה לסביבת
פיתוח שתפשט פיתוח יישומים וגם תהיה קלה לתמיכה ,לתחזוקה ולהרחבה לצורך שילוב טכנולוגיות חדשות.
 ioFABRICמשתמשת ב Red Hat Developer Toolset-וב Ansible by Red Hat-בגלל הגמישות ומהירות ההגעה
לשוק.
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 Ansible by Red Hatמאפשר ל ioFabric-להפוך לאוטומטיות משימות גורמים מכילים מורכבות וצורכות זמן ,כמו
הקצאת משאבים ופריסת יישומים .פתרון זה משחרר את הצוות להתמקד ביצירת תכונות חדשות שישמרו את בסיס
הלקוחות הקיים וימשכו לקוחות חדשים.
 ioFABRICרצתה שפתרון  Vicinityיספק מארג נתונים שיתרחב בצורה חלקה בין מרכזי נתונים ,משרדים וסניפים
רבים ,ויתמוך ביישומים הפועלים בשרתים מדור קודם ,במכונות וירטואליות ,בסביבות ענן מרובות ובטכנולוגיות חדשות
כמו גורמים מכילים ioFABRIC .גילתה שהטכנולוגיות החדשות שהיא רצתה לשלב ,כמו OpenStack®גורמים
מכילים ,כבר היו משולבות במחסנית התוכנה של  .Red Hatזה הפחית חלק ניכר מעבודת השילוב מצד המפתחים של
.ioFABRIC
"אנחנו משתמשים בRed Hat Developer Toolset-וב Red Hat Support-כל הזמן כדי לצמצם את עבודת הפיתוח
שלנו ואת חלונות ההשקה" ,אומר פלינט" .בנוסף ,בנוגע לטכנולוגיות חדשות כמו  ,3D-XPointאנחנו יודעים שכשיגיע
הזמן שהשוק יצטרך שנטמיע אותן ,הן כבר יהיו במעבדות של  ,Red Hatואנחנו נהיה כבר בחצי הדרך לשם בעזרתה.
בגלל שאנחנו חלק מתוכנית ה ISV-של  ,Red Hatהרבה יותר קל לנו לחזק את מאמצי הפיתוח שלנו וליצור במהירות
שיפורים נהדרים למוצר".

"

בגלל שאנחנו חלק
מתוכנית ה ISV-של Red
 ,Hatהרבה יותר קל לנו
לחזק את מאמצי הפיתוח
שלנו וליצור במהירות
שיפורים נהדרים למוצר".
אנדרו פלינט
סמנכ"ל שיווקIOFABRIC ,

תמיכה בשלושה מודלים של מסירה
 ioFABRICהייתה צריכה להפחית את מורכבות התמיכה בשלושת דגמי המסירה שלה ולהבטיח עקביות בכל
ההטמעות של  .Vicinityמחסנית התוכנה של  Red Hatנתמכת על-ידי הצוותים ההנדסיים של  ,Red Hatשעובדים
עם אחת ממערכות האישור הגדולות בעולם לפעולה הדדית של חומרה ותוכנה .המשמעות היא שהמפתחים של
 ioFABRICיכולים לסמוך על מחזור חיים יציב ,זמן הפעלה מרבי ועלות כוללת מופחתת של הבעלות (.)TCO
מאחר שמערכת  Red Hat Enterprise Linuxמאושרת באקוסיסטמה רחבה ioFABRIC Vicinity ,יכול לפעול במגוון
רחב של חומרות בתקן תעשייתי .המפתחים של  ioFABRICלא צריכים לדאוג בקשר לבדיקות אימות משום
ש Red Hat-כבר ביצעה אותן.
אחד היתרונות שבהטמעת  Red Hat Enterprise Linuxבמוצר הוא שזו חבילה מוכנה להפעלה .כל קטעי זמן הריצה
כבר כלולים.
" Vicinityמוכן לשימוש ככלי וירטואלי שנארז מראש" ,אומר פלינט" .הטמענו את  Red Hat Enterprise Linuxכדי
שנוכל להציע התקנה פשוטה יותר ,וגרסת מחשב וירטואלי ,מבלי שיהיה מישהו שיצטרך להתקין תחילה את מערכת
ההפעלה ולאחר מכן להתקין את ."Vicinity

עבודה עם שותף מהימן כדי לחדור לשוק הארגוני
אחד מהאתגרים הגדולים ביותר של  ioFABRICהוא שמחיר המוצר שלה עולה ככל שמרכז הנתונים של הלקוח גדול
יותר ,ועם זאת  ioFABRICהיא חברת סטארט-אפ קטנה .יש חוסר התאמה בין לקוח היעד שלה ברמת התעשייה לבין
עובדת היותה חברה קטנה וחדשה יחסית .זה המקום שבו שותפה כמו  Red Hatמוסיפה ערך רב.
"המותג  Red Hatהוא בעל משקל רב" ,אומר פלינט" .שילוב כוחות עם שותפה בעלת נוכחות שוק כמו זו של Red Hat
סולל את הדרך לחברה בגודל שלנו להפוך לענקית".
 ioFABRICגילתה שכאשר היא מבצעת בדיקות היתכנות או ניסויים ,ללקוחות כבר יש מידה רבה של ביטחון ביציבות
של  .Red Hat Enterprise Linuxמחלקת המכירות יכולה להתמקד בהערכות טכניות רק של המקטעים שioFABRIC-
בנתה על גבי מערכת ההפעלה.
"היתרון המרכזי בשותפות עם  Red Hatהוא שהמותג שלה מסייע לנו לבטא את ערך המוצר שלנו" ,אומר פלינט.
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שימוש ב RED HAT-לתמיכה ביציאה לשוק
 Red Hatגם מספקת לשותפיה מגוון רחב של אפשרויות תמיכה ביציאה לשוק ,ביניהן חומרים נלווים ,מומחי תוכן לימי
עיון ,אירועים ,פרסום במיתוג משותף וכן מימון לפיתוח שוק.
"בהיבט של היציאה לשוק ,צוות הניהול של חשבון השותף ב Red Hat-הוא מאוד תומך" ,אומר פלינט" .אנחנו
משתתפים באירועים רבים של  ,Red Hatוהצהרות התמיכה והקשרים ש Red Hat-מספקת הם בעלי ערך רב".

משיכה ושימור של לקוחות
הודות לכך שהמותג  Red Hatעומד מאחורי מערכת ההפעלה ,ותוכנית השותפים של  Red Hatתומכת במאמצי
היציאה לשוק של  ,ioFABRICהחברה משיגה רמת חיכוך עם קהל היעד וכובשת נתח בשוק הארגוני .החברה מצליחה
לקבל הזדמנויות מול חשבונות ברמה ארגונית ,להדגים את הערך של  Vicinityעם בדיקות היתכנות מוצלחות ,לזכות
בעסק כלקוח ,ולהשתלב בקלות עם המערכות הקיימות של הלקוח.

"

היתרון המרכזי בשותפות
עם  Red Hatהוא שהמותג
שלה מסייע לנו לבטא את
ערך המוצר שלנו".
אנדרו פלינט
סמנכ"ל שיווקIOFABRIC ,

"אנחנו נרגשים לאור ההצלחה שהייתה לנו עד כה בהשגת לקוחות חדשים ובסיוע שאנחנו מגישים להם כך שינהלו טוב
יותר את הקיבולת וביצועי האחסון העומדים לרשותם" ,אומר פלינט" .כשותף מוטמע של  ,Red Hatנשמח להמשיך
ולהוסיף ערך לאמצעי התפעול של לקוחותינו על-ידי שילוב טכנולוגיות חדשות במוצר שלנו כשהן יהיו רלוונטיות בשוק".

אודות ioFABRIC
 ioFABRIC Inc.היא חברת אחסון מבוססת תוכנה שמגבירה את זמישות העסק תוך הפחתה בעלויות האחסון.
החזון שלה הוא לשנות את האחסון ולהפוך אותו למשהו שעסק פשוט יכול להסתמך עליו ,לבטל דרישות של ניהול
מערכת ולפנות זמן  ITלהתמקדות בחדשנות עסקית אמיתית .מוצר הדגל שלה ,ioFABRIC Vicinity ,מפחית במידה
משמעותית את הוצאות ה OpEx-וה CapEx-של האחסון בעזרת אוטומציה חכמה וגידול תוך שימוש בחומרה בעלות
נמוכה ובענן.
למידע נוסף ,בקר בדף .www.ioFABRIC.com/Learn

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-
אמריקה הלטינית
+54 11 4329 7300
info-latam@redhat.com

אסיה והאוקיינוס
השקט
+65 6490 4200
apac@redhat.com

אירופה ,המזרח התיכון
ואפריקה
00800 7334 2835
europe@redhat.com
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