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Zerto הגלובלית בצמיחה לתמיכה ההנהלה צוות את מרחיבה: 
 מידע מערכות למנהל רייכל אבי של מינוי על מודיעה 

 
 שירותים המאפשר כגורם ר"מנמה תפקיד את ירחיב באמדוקס לשעבר הבכיר

  מערכותוה תהליכיםה שיפור ידי-על ארגונית צמיחה לקידום, עסקיים
 

 לסיבולת פתרונות של פרסים זוכת ספקית, Zerto - 2017 ביוני 27 - ישראל, והרצליה וסטס'מסצ, בוסטון
 מידע מערכות מנהל לתפקיד רייכל אבי של מינויו על היום הודיעה, בענן IT בשירותי )(IT resiliency תקלות

 מוטלת עליו, החברה של IT-ה צוות את ויוביל בישראל Zerto במטה יעבוד רייכל. Zerto-ב) ר"מנמ(
  .Zerto של החזקה העסקית לצמיחה במקביל, לשגשג ימשיכו המערכותו התהליכים כי להבטיח המשימה

"Zerto ממשיכים שאנו וככל – הלקוחות מאגר מבחינת והן העובדים מספר מבחינת הן – במהירות צומחת 
 הטכנולוגיה את ולמנף המתאימים התהליכים את לגבש חייבים אנו, שלנו הגלובלית הפעילות את להרחיב
 ניסיון תויא מביא אבי. "Zerto ל"מנכ, קדם זיו אמר," Zerto של ובצמיחה העסקיים בצרכים לתמיכה
 מערכות מנהל לתפקיד המתאים האדם שהוא ספק לי שאין כך, ופרודוקטיביים יעילים IT פתרונות ביישום
 המוצרים פיתוח ובמחזור האינטנסיבית העבודה בסביבת, Zerto של הגדולות במטרות שיתמוך, מידע
 ."שלה הכלל מן היוצא

 לתפקיד מידע מערכות לניהול צוות מראש התקדם הוא שם, באמדוקס עבד רייכל האחרונות השנים 17-ב
 רמת שבמסגרתה מצוינות תכנית הוביל רייכל באמדוקס האחרון בתפקידו. מידע מערכות ל"סמנכ של

 350 של קבוצה הוביל הוא. בלבד אחת שנה תוך %30-ב השתפרה בחברה מידע טכנולוגיית של הבשלות
 ביעדים עומדים אשר משמעותיים טכנולוגיים שינויים של וביצוע תכנון, בייזום ידע עמו מביא והוא, IT מומחי
 .מדידים עסקיים

 חיוני פתרון ללקוחותיה מספקת רק לא החברה. Zerto-ב מקבל שאני מההזדמנות מאוד נרגש אני"
 שירותי תפקוד את קבוע באופן לשפר שואפת גם אלא, בענן IT בשירותי )(IT resiliency תקלות לסיבולת

 עם לשותפות מצפה אני. "Zerto ר"מנמ, רייכל אבי אמר," העסקיים לצרכים תרומתם ואת בתוכה IT-ה
 לנו שיבטיחו ותהליכים תכניות ולגבש שלהן הייחודיות הדרישות של הבנה לפתח, העסקיות היחידות
 ."הצלחה

-תלת במספר הסתכם Zerto של במכירות הגידול שבה ברציפות החמישית השנה הייתה 2016 שנת
 צמיחה, ניכרת וגיאוגרפית אנכית התרחבות הם במכירות הגידול את שהניעו הגורמים. לכך קרוב או ספרתי
 . חדשים היברידיים ענן ומוצרי הון גיוס בסבב משמעותית צמיחה, הפצה שותפי של בגיוס
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 Zerto אודות

 בכל לקוחותיהם עבור זמינים להיות צריכים העסקים הזה ובעולם, לאינטרנט שמחובר בעולם חיים אנו
  תקלות לסיבולת ארגוניים פתרונות מספקת Zerto. 24/7/365, היממה שעות ובכל השנה ימות

resiliency)( בשירותי IT טכנולוגיות בקלות לשלב, שיבושים עם להתמודד יכולת לארגונים שמעניקים בענן 
 זוכת הפלטפורמה. IT-ה בעולם המשתנים העדיפויות לסדרי במהירות עצמם את ולהתאים חדשות
 רחבי מכל ארגונים אלפי על שמגינה), Cloud Continuity Platform( בענן להמשכיות Zerto של הפרסים
 על להגן במטרה שנבנתה, בעסקים מאסונות ולשיקום להמשכיות ואמינה פשוטה תוכנה היא, העולם
 לאתר היכנסו נוסף למידע. היברידי או פרטי, ציבורי בענן שמדובר בין, וירטואליות IT בסביבות יישומים

http://www.zerto.com/. 
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