"...פתרון הניטור מספק לנו חיווי שוטף ויכולת
לטפל בבעיות באופן פרואקטיבי ,הרבה לפני
שהן הופכות לתקלות שעוצרות את המערכת".
דניאל בראון ,מנהל מערכות המידע

ווי אנקור הקימה מערך תשתיות מחשוב קריטיות בקמהדע
מערך התשתיות הייחודי שהוקם על ידי ווי אנקור מאופיין ביתירות
ושרידות יוצאת דופן המאפיינת מרכזי מחשוב קריטיים מובילים בעולם
ווי אנקור סיימה לאחרונה פרויקט תשתיות ייחודי ויוצא דופן בקמהדע המתמחה בפיתוח ,ייצור ושיווק של
תרופות ייחודיות להצלת חיים ,באמצעות טכנולוגיה ייחודית לטיהור והפרדת חלבונים .קמהדע ,שנוסדה
בשנת  ,1990נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק .החברה מייצרת יותר מ 10-תרופות הניתנות
בהזרקה ומשווקות ביותר מ 15-מדינות ברחבי העולם .מתקן הייצור החדשני של החברה עומד בתקני cGMP
ומאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני ,ה.FDA-
המידע
מערכות
בראון ,מנהל
דניאל
בקמהדע ,אמר כי "בכדי לעמוד בדרישות
העסקיות והרגולטוריות שאנו ניצבים בפניהם,
היה צורך בפתרון לא סטנדרטי .מערכות יתירות
סטנדרטיות מסוגלות לסבול שעה-שעתיים של
חוסר זמינות .אצלנו ,מדובר בתהליך רציף לייצור
תרופות ,ולא ניתן להפסיק לנטר אותו אפילו
לרגע .היה ברור שאנו צריכים למצוא אינטגרטור
מאוד מנוסה ומקצועי בכדי ליישם מערכת
שתאפשר מעבר חלק ,ללא השבתה ,מהסביבה
הקיימת לסביבה החדשה".
קמהדע יצאה לתהליך שבמסגרתו החלה לבדוק
את האינטגרטורים השונים בשוק ,תוך בחינת
היכולות והניסיון של כל אחד מהם.
לאחר בחינת ההצעות השונות החליטה קמהדע
לבחור בווי אנקור ,מקבוצת חילן ,לביצוע
הפרויקט המורכב.
הפתרון שהוקם על ידי ווי אנקור כלל התקנת
מערכות תקשורת פסיביות; מערכות תקשורת
אקטיבית; שרתים מרכזיים; מערכות אחסון;
מערכות וירטואליזציה לשרתים ועמדות הקצה;
מערכות גיבוי מתקדמות ומערכת ניטור מרכזית
כוללת .הקמת מערך התשתיות המתקדם
בקמהדע הביא לידי ביטוי את עומק הניסיון ומגוון
היכולות של ווי אנקור.
בנוסף מציין בראון" ,אנו יודעים שיש לנו כיום
מערכת עובדת עם רמות שרידות וזמינות
המאפיינות מערכות קריטיות מהמתקדמות
בעולם .מערך הבדיקות שביצענו הוכיח לנו כי
המערכת יודעת לעבור באופן אוטומטי מסביבת
ייצור אחת לשנייה ללא שהות ומבלי לעצור את
מערך הייצור הרגיש והיקר שלנו.

בנוסף ,פתרון הניטור מספק לנו חיווי שוטף ויכולת
לטפל בבעיות באופן פרואקטיבי ,הרבה לפני שהן
הופכות לתקלות שעוצרות את המערכת".
יקי כהן ,סמנכ"ל טכנולוגיות בווי אנקור,
מוסיף ואומר כי "הצורך המורכב שהועלה על ידי
קמהדע היווה מבחינתנו אתגר מקצועי מרתק,
שסיפק לנו את היכולת להביא לידי ביטוי את כל
הניסיון שלנו מעשרות פרויקטים אחרים .הפתרון
שנבחר מותאם לסביבה העסקית הדינאמית
והמשתנה של הלקוח ומביא לידי ביטוי את העוצמה
הטמונה ביכולת שלנו לשלב פתרונות מובילים
בתחומם כמוCitrix, Commvault, ,VMware :
 NetAppועוד".

