
לארשי ראוד  תרבח 
web.archive.org/web/20090402064521/http://www.microsoft.com/israel/casestudies/postil.mspx

תוחוקל ירופיס  לש  תיבה  ףד 
2006 ראורבפב ,  8 םסרופ :

טקיורפ תוכזב  םיינוציחהו , םיימינפה  תוחוקלל  תורישה  תא  הרפיש  לארשי  ראוד  תרבח  םידעיב : לוב 
חותיפ תביבסכ   .NET לעו ללכב  טפוסורקימ  תמרופטלפ  לע  תונעשיהה  תבחרה  ךות  חלצומ , היצדילוסנוק 

.טרפב הדיחי 

הרבחה לע  ללוכ  טבמ 

ןווגמ תקפסמו  םלועבו , ץראב  םינוש , םיגוסמ  ראוד  ירבד  ןוילימ  הנש כ-800  ידמ  הריבעמ  לארשי  ראוד  תרבח 
, טנרטניאה ךרד  דובעיש  תוקידבו  עדימ  תנמזה  רישי , קוויש  םייטרפו : םייקסע  תוחוקלל  םימדקתמ  םיתוריש 

.דועו תישיא  םימאתומ  םירצומ  תנווקמ , תונח 

הטמ תודיחיו  ראוד  יתב  םיפינס ,  700- כב םישמתשמ  תרשמ כ-3,000  לארשי  ראוד  תרבח  לש   IT-ךרעמ ה
הלעפהה תוביבס  ןיב  תבלשמ  איהו  םיתרש , הנומ כ-70  תיזכרמה  םיתרשה  תווח  .תליא  דעו  ןדמ  םיסורפה 

Windows תביבסל הריגה  םלשות  תובורקה  םינשב  רשאכ  , OpenVMS Windows Server 2003 ו -
.האלמ

ינפל . BizTalk-ו MSMQ , Exchange יתרשבו , Oracle םינותנה SQL Server ו - ידסמב  שומיש  השענ  דוע 
תמרופטלפב קרו  ךא  עצבתי  תוידיתע  עדימ  תוכרעמ  חותיפ  יכ  תיגטרטסא  הטלחה  הלבקתה  תודחא , םינש 

.טפוסורקימ לש   .NET

יקסעה רגתאה 

ראוד ךרד  םאו  טנרטניאה  תועצמאב  םא  רוביצל , היתורישו  לארשי  ראוד  תרבח  לש  תרבוגה  תונימזה 
השיג קפסל  ךרוצל  רבעמ  תאז , .האלמ  תוביצי  ןהמ  השרדו  עדימה  תוכרעמ  לע  סמועה  תא  הריבגה  ינורטקלא ,

.חטשב הצקה  תונחת  לכמ  תמא  ןמזב  ינכדע  עדימל 

ראודה  " .לארשי ראוד  תרבחב   CTO-תויתשת ו להנמ  יפדוח , םולשיבא  חתופ  תרצוע ," אל  ונלש  תוליעפה  "
קפסמ טנרטניאה  רתא  .רקובב  הליחתמ ב-5:00  םושרה  ראודה  תוליעפ  .ןועשל  ביבסמ  לעופ  ימואלניבה 

". רוביצל עדימ  תקפסאו  תויקסע  תולועפ  עוציבל  תוימינפ , תוכרעמ  לומ   x 7 24 םיתוריש

.הקוזחתהו לועפתה  תולועפ  לע  התשקהו  םיבר  םייא '  ' הרצי םינשה , ךרואל   IT-ךרעמ ה לש  ותחימצ  דגנמ ,
לכ  " .לארשי ראוד  תרבחב   CTO-תויתשת ו להנמ  יפדוח , םולשיבא  חתופ  דואמ ," יתייעב  בצמב  ונייה  "

לכל ןוסחא  תוברזר  תרימשו  םיתרשה  ןיב  םירזופמה  םיקסיד  יחטש  םע  המצע , לשמ  תרשב  הצר  היצקילפא 
םיבר םיתרש  תוצקהל  ונשרדנו  םינימזה , קסידה  יחטשמ  קר 30%  ונלצינ  וב  בצמל  ונעגה  .דרפנב  תרש 

". תונושה תומישמל 
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.חומצל תושימג  אלו  תודירש  התייה  אל  היצקילפאה , תא  התיבשה  תרשב  הלקת  לכ   " יכ ףיסומ , אוה  דוע 
הלעו תנשוימ , התייה  יוביגה  תכרעמ  םג  .ףטוש  לופיטל  לודג  םדא  חוכ  שרדנו  םיבכרומ , ויה  לוהינהו  הקוזחתה 

". תולדגו תוכלוהה  תושירדל  הנעמ  קפסת  אל  איה  יכ  ששח 

ןורתפה

תונימזה תומר  תא  לידגהל  תנמ  לע  תאז , .ףיקמ  היצדילוסנוק  טקיורפ  עצבל  טלחוה  לארשי  ראוד  תרבחב 
םאתהב .תוכרעמה  לש  ליעיו  לק  לוהינ  לש  בצמל  עיגהלו  םיבאשמה  תא  יבטמ  ןפואב  לצנל  תודירשהו ,

שומישה בחרוהו  , .NET-השענ ב טקיורפה  ךרואל  שרדנ  רשא  חותיפה  לכ  תיגטרטסאה , הטלחהל 
.טפוסורקימ תומרופטלפב 

םיסמוע ןוזיא  תרוצתב  שומיש  השועה  , Web יתרש תבכש  תובכש : שולשמ  תבכרומ  תשדוחמה ,  IT-תביבס ה
SQL , Exchange Server תללוכה םינותנ , יסיסב  יתרש  לוכשא  תבכש  טפוסורקימ ; לש  ( NLB  ) תשרב

.ילאוטריו קסיד  רדגוה  םינותנ  סיסב  תרש  לכל  רשאכ  ןוסחא , תבכשו  ; Oracle Server-ו Server

 - םינותנה יסיסב  יתרשמ  םיתוריש  םילבקמ  ולאו  , Web-יתרשמ ה םיתוריש  תולבקמ  תויצקילפאה  הז , הנבמב 
.ןוסחאה תכרעמל  םירשוקמ  רשא 

רשפאל תנמ  לע  תולופכ , תויתשת  תועצמאב  רתיה  ןיב  ההובג , תודירש  לע  הדפקה  ךות  הנבנ  ךרעמה  לכ 
רשפאיו תכרעמה  תונימזל  םורתיש  יוביג , ךרעמ  םקוה  ךשמה , טקיורפכ  בגא , .םישמתשמל  ףיצר  תוריש 

.הריהמו האלמ  תוששואתה 

ומקוה יוביגה  ךרעמו  ןוסחאה  תבכש  וליאו  םית , תרבח  ידי  לע  ומקוה  םינותנ ) יסיסבו   Web  ) םיתרשה תובכש 
ראוד תרבח  לש  בושקתה  ףגאב  עצוב  טקיורפה  לש  ועוציבו  אלמה  ןונכתה  תוליעפ  .לארשי   HP תרבח ידי  לע 

.בושקתה ףגאב  תויתשתה  ישנא  לש  אלמ  ףותישב  לארשי ,

םייקסע תונורתי 

ןוצר תועיבש  רופישו  עוציב  ינמז  ביצקת , םידעיה : לכב  הדימע  ךות  םייתסה  היצדילוסנוקה  טקיורפ 
רבודמ  " .יפדוח רמוא  ", IT Award סרפב הכז  ףא  היארלו  תויפיצל , רבעמו  לעמ  הנע  טקיורפה   " .םישמתשמה

קודה בקעמ  ינדפק , ןונכת  ןיב  חצנמ  בוליש  היה  הז  .םידדמה  לכל  רבעמ  ןוגראל , הגירח  המורת  לעב  טקיורפב 
". םילועמ םירצומו  םירוטרגטניאה  לשו  ונלש  םישנאה  תונעוצקמ  בלש , לכ  רחא 

רפסמ ףאו  דדוב , תרש  תליפנ  טפוסורקימ , לש  ( NLB  ) תשרב םיסמוע  ןוזיא  תרוצתב  שומישה  תוכזב  , " וירבדל
יתועמשמ ןפואב  ונרציק  ףסונב , .םישמתשמל  ףוקש  ןפואב  תלפוטמ  איהו  הדובעה  לע  העיפשמ  הניא  םיתרש ,

". תוקד תעכ ב-20  תעצובמו  תועש , רבעב 6  הכראש  היצקזנרט , הנשי  לשמל , .הבוגתה  ינמז  תא  דואמ 

, םירישי םיתוריש  ונל  שי   " .יפוסה חוקלל  תורישה  רופישל  הבושח  המורת  שי  םישמתשמל , תורישה  רופיש  דצל 
תיתשתה תא  ונינבש  עגרב   " .ריבסמ אוה  םייטרפו ," םייקסע  תוחוקלל  םידעוימה  םויל , םוימ  םיבחרתמה 

תוכרעמל םירשוקמה  םייקסע  םיפוג  םג  .תוכרעמה  לש  םירפושמה  הבוגתה  ינמזמ  הנהנ  חרזאה  וזה , הקזחה 
". השדחה תיתשתהמ  םיחיוורמ  , Web Services תועצמאב ונלש ,

רכינ ןפואב  ונמצמצ  םיתרשה , רפסמ  תא  תיתועמשמ  םצמצל  ונחלצה  : " יפדוח ףיסומ  תויפסכה , תולעותה  לע 
הז לכ  .תיטמוטואה  רוטינה  תלוכי  תוכזב  תפטוש , הקוזחתל  םיאנכט  תוחפל  םישרדנ  ונאו  תולקתה  רפסמ  תא 

". תויולעב ןוכסחב  אטבתמ 

טפוסורקימ ילכ  תמורת 
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זאמו םינש , שש  ינפל  הלבקתה  הדיחי , המרופטלפכ  טפוסורקימ  לש  חותיפה  תמרופטלפ  ץומיא  לע  הטלחהה  "
תעכ רקיעב  , Visual Studio לש תוידוחייה  תונוכתה   " .יפדוח דיעמ  ןוכנ ," דעצב  רבודמ  יכ  תקזחתמ  קר  ונתעד 

םירצומה ןיב  הבר  תויביטרגטניא  חותיפ , תולק  תוקפסמ   - Visual Studio 2005-וגצוהש ב םירופישה  םע  - 
". תפטוש הקוזחתב  תולקו  םינושה 

תנמ לע   Active Directory לש תורדגההו  תואשרהה  רגאמב  שומיש  םישוע  וז , הביבסב  ובתכנש  םימושייה 
.תויושייה לוהינב  לקהל 

ןיב היצרגטניא  םישרודה  םיתוריש  תריציל   BizTalk תרשב שומיש  םישוע  לארשי  ראוד  תרבחב  רתיה , ןיב 
םהל רשפאמה  ריהמ , ראוד  תוחוקלל  תוריש  הניה  הז , גוסמ  הנושארה  תוליעפה  .תונושה  עדימה  תוכרעמ 

תא ההזמה  המלש  הקיגול  הנשי  . " SMS תעדוהכ ירלולסה -  ןופלטל  תורישי  טירפה  בצמ  לע  םינוכדע  לבקל 
.ראתמ אוה  ", SMS-תועדוה ה תא  תחלושו  הריסמ  לע  תוחוודמה  תוכרעמל  הניזאמ  היצאוטיסה ,

, התעמ , " יפדוח יפל  .הברהב  םיבחר  םילהק  שמשי  םש  םושר , ראוד  תוחוקלל  םג  תורישה  בחרוי  אבה , בלשב 
". BizTalk תרש ה - לע  ןעשיי  תוכרעמ , המכ  ברעמה  תוריש  לכ 

לש  Premier יתוריש ה - תועצמאב  םלועבו  ץראב  תבחרנה  הכימתל  הבר  תובישח  הנשי  , " רמוא אוה  םוכיסל ,
 - טנרטניאב תוחמתה  תוצובקו  היתופתוש  המצע , טפוסורקימ  תוקפסמש  בחרנה  עדיה  סיסבלו  טפוסורקימ ,

". םיפסונ עדי  תורוקמ  ןדיצלו 

הלעמל
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ההחלטה על אימוץ פלטפורמת הפיתוח של מיקרוסופט כפלטפורמה יחידה, התקבלה לפני שש  " * 
שנים, ומאז דעתנו רק מתחזקת כי מדובר בצעד נכון ." 

אבישלום חודפי  
סיפור לקוח: מנהל תשתיות ו-CTO חברת דואר ישראל
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