סיפור הצלחה

טכנולוגיית  ,NetAppהמוטמעת בשרתי
 ,IBM 1Seriesאפשרה לחברת כלמוביל
לקבל ביצועי על מתשתית האחסון עבור
מערכת SAP

תקציר הפתרון:
קבוצת כלמוביל הנה אחת מיבואניות
הרכב המובילות בישראל .החברה
מייבאת מכוניות פרטיות ,מסחריות,
משאיות ואוטובוסים ומייצגת בלעדית
את היצרניות מרצדס בנץ ,סמארט,
מיצובישי מוטורס ויונדאי מוטור.
)(www.colmobil.co.il

האתגר העסקי:
הצמיחה האינטנסיבית בפעילותה
העסקית של קבוצת כלמוביל והגדלת
מספרם של השירותים העסקיים
המוצעים על ידה ,הביאו את חדר
השרתים בארגון לקצה מגבלות
התפוסה שלו ,תוך יצירת אתגרים
של מחסור בשטח רצפה ,חשמל
ומיזוג.
המעבר למערכת  ERPמבוססת
 SAPעל בסיס תשתית חומרה ישנה
לא עמד ביעד זמני התגובה
למשתמשים .המחויבות לשמירה על
זמני תגובה מהירים ,הובילה
למסקנה החד משמעית שנדרש
שדרוג של מערך האחסון והשרתים
בארגון.

פרופיל הלקוח:
קבוצת כלמוביל
קבוצת כלמוביל הנה אחת מיבואניות
הרכב המובילות בישראל .החברה
מייבאת מכוניות פרטיות ,מסחריות,
משאיות ואוטובוסים ומייצגת בלעדית
את היצרניות מרצדס בנץ ,סמארט,
מיצובישי מוטורס ויונדאי מוטור.
כחלק ממדיניות הקבוצה ,לקוחותיה
נהנים ממגוון שירותים הכולל ,בין
השאר ,שירותים פיננסים כאשראי
וליסינג תפעולי ,שירותי טרייד אין
ושירותי ביטוח לרכב.
הקבוצה הנה בבעלות משפחתית
ופועלת בתחום למעלה מ 70 -שנים.
כלמוביל מעסיקה כ 750 -עובדים
ומשקיעה בהתמדה במשאבים
וטכנולוגיות למימוש חזון המקצוענות
והמצוינות בשירות.
)(www.colmobil.co.il

האתגר העסקי:
הצמיחה האינטנסיבית בפעילותה
העסקית של קבוצת כלמוביל והגדלת
מספרם של השירותים העסקיים
המוצעים על ידה ,הביאו את חדר
השרתים בארגון לקצה מגבלות
התפוסה שלו ,תוך יצירת אתגרים
של מחסור בשטח רצפה ,חשמל
ומיזוג.
"ההתרחבות המשמעותית של מערך
ה IT -בכלמוביל הביא אותנו למצב
שבו חדר השרתים שלנו היה דחוס
עד לקצה יכולתו בכל אספקט שהוא,

החל מארונות השרתים ,עבור
באספקת החשמל וכלה במערכות
המיזוג" ,מספר יורם אברהם ,מנהל
מחלקת התשתיות והטכנולוגיה
בכלמוביל.
במקביל ,וכחלק מתהליך ההתחדשות
של מערך ה IT -החליפה כלמוביל את
מערכת ה ERP -ועברה למערכת
.SAP
"המעבר למערכת  ERPמבוססת
 SAPעל בסיס אותה תשתית חומרה
ישנה לא עמד ביעד זמני התגובה
למשתמשים" ,מסביר אברהם,
"המחויבות שלנו לזמני תגובה מהירים,
הובילה אותנו למסקנה החד משמעית
שנדרש שדרוג של מערך האחסון
והשרתים בארגון .זמני התגובה איתם
נאלצנו להתמודד עמדו בין  150ל-
 200אלפיות שנייה ,בעוד היעד שלנו
היה להגיע לעשירית מזמני תגובה
אלה".
בין המטרות שראה אברהם לנגד עיניו
ניתן לציין את הצורך במערכת אחסון
שתספק במקביל לביצועים המשופרים,
יכולת גידול וגמישות מרבית ,תוך
הקטנת מספר השרתים וכמות החום
הנפלטת מהם .אחד האמצעים
שהוגדרו להשגת המטרות הללו כלל
ביצוע איחוד של כ 20 -שרתים פיזיים
בעלי מערך אחסון מובנה Direct -
 ,Attached Storageלתשתית של
שרת וירטואלי הכוללת מערך אחסון
מרכזי.

"הפשטות המדהימה שבה ניתן לשחזר מידע וקבצים מעותקי  Snapshotאלה
מאפשרת לנו לשחזר קבצים תוך מספר שניות ,שרתים וירטואליים תוך פחות
משעתיים ושרתים פיזיים תוך פחות משלוש שעות".
יורם אברהם ,מנהל מחלקת התשתיות והטכנולוגיה בכלמוביל

בין הדרישות שהוגדרו למערכת
האחסון:
• אספקת ביצועים וזמינות מרבית
ליישומים קריטיים של הניהול
העסקי ,בסיס הנתונים והדואר
האלקטרוני.
• יכולת גידול התואמת את
ההתרחבות המתמדת של נפחי
המידע ומספר היישומים.
• תמיכה משולבת הן במערך
השרתים הפיזי והן במערך
השרתים הווירטואלי.
• פישוט היכולת להקצות שרתים
ונפחי אחסון לדרישות העסקיות
בארגון.
• יכולת לפשט ולייעל את התחזוקה
והניהול השוטף של מערך
האחסון.

הפתרון:
לאחר בחינה מעמיקה של פתרונות
הווירטואליזציה והאחסון המצויים
בשוק הגיע צוות ה IT -של כלמוביל
למסקנה כי הפיתרון שיספק את
המענה הטוב ביותר לשורת
האתגרים שהוגדרו ,מצוי בשילוב בין
תשתית הווירטואליזציה של
 ,VMwareשרתי הלהב של IBM
וטכנולוגיית האחסון של NetApp
המותקנת בשרתי  N Seriesשל
 .IBMשילוב זה סיפק את הרמה
הגבוהה ביותר של הביצועים ,יכולת
הגידול וההתרחבות ,הגמישות,
היעילות ופשטות הניהול.

בין הדרישות שהוגדרו למערכת
האחסון :
 אספקת ביצועים וזמינות מרבית
ליישומים קריטיים של הניהול
העסקי ,בסיס הנתונים והדואר
האלקטרוני.
 יכולת גידול התואמת את
ההתרחבות המתמדת של נפחי
המידע ומספר האפליקציות.
 תמיכה משולבת הן במערך
השרתים הפיזי והן במערך
השרתים הווירטואלי.
 פישוט היכולת להקצות שרתים
ונפחי אחסון לדרישות העסקיות
בארגון
 יכולת לפשט ולייעל את התחזוקה
והניהול השוטף של מערך
האחסון.
אברהם מסכם את האתגר העסקי
ואומר" :הצורך הבלתי מתפשר
לספק תמיכה מלאה למערכת
העסקית ומענה מהיר לטכנולוגיות
שמשתנות בקצב מהיר ,הוביל אותנו
לחפש פיתרון אחסון חדשני שיספק
גמישות מקסימאלית לצרכים
העתידיים שעוד נכונו לנו".
נדרש אם כך פיתרון שיספק מענה
לאתגרי הביצועים ,ניהול היישומים,
הזמינות והשרידות ,הגיבוי והשחזור
וכתשתית להקמתו של אתר DRP
בכלמוביל.

הפתרון:
לאחר בחינה מעמיקה של פתרונות
הווירטואליזציה והאחסון המצויים
בשוק הגיע צוות ה IT -של כלמוביל
למסקנה כי הפיתרון שיספק את
המענה הטוב ביותר לשורת האתגרים
שהוגדרו ,מצוי בשילוב בין תשתית
הווירטואליזציה של  ,VMwareשרתי
הלהב של  IBMוטכנולוגיית האחסון
של  NetAppהמותקנת בשרתי N
 Seriesשל  .IBMשילוב זה סיפק את
הרמה הגבוהה ביותר של הביצועים,
יכולת הגידול וההתרחבות ,הגמישות,
היעילות ופשטות הניהול.
טכנולוגיית  Snap Mangerשל
 ,NetAppהמשולבת בפיתרון האחסון
של  ,IBMאפשרה לכלמוביל לנצל
בצורה אופטימאלית את יכולות הניהול
של מערכת ה Exchange -והSQL -
ולייצר אוטומציה של משימות מורכבות
ועתירות זמן כמו גיבוי ,שחזור ,ושכפול
שרתים וסביבות יישומים ונתונים.
"בדקנו פתרונות של מספר יצרנים
והגענו למסקנה כי הטכנולוגיה של
 NetAppבתחום האחסון תספק לנו
את המענה הטוב ביותר במושגי עלות
מול תועלת" ,מספר אברהם,
"במסגרת תהליך הבחינה והפיילוט
ביצענו ביקור באתרי המחשב של
לקוחות גדולים מעולם הבנקאות
והביטוח ונוכחנו לדעת שהמערכות של
 NetAppמספקות יציבות ופשטות
ניהול לצד יכולת התרחבות התואמת
את צרכינו".

"זמני התגובה שקיבלנו הודות למערכת האחסון החדשה ,עם בקרי ה,FC -
הדיסקים המהירים וה ,Flash Cache -היו הרבה מעבר לציפיות שלנו והגיעו
לפחות מ 2 -אלפיות שנייה".
יורם אברהם ,מנהל מחלקת התשתיות והטכנולוגיה בכלמוביל

במסגרת הפיתרון הטמיעה כלמוביל
את שרתי האחסון ) 6040Nהמקביל
ל (NetApp FAS3140 -וN5200 -
)המקביל ל(NetApp FAS3020 -
של  IBMהמספקים שטח אחסון של
כ 65 -טרה-בייט לכ 40 -שרתים
פיזיים ו 35 -שרתים וירטואליים
הפועלים על תשתית VMware
 vSphereהמותקנת על שרתי IBM
.BladeCenter HS22
פתרונות האחסון שהותקנו בכלמוביל
תוגברו בהתקן זיכרון חכם ומהיר
מסוג  Flash Cacheבנפח של 256
גיגה-בייט .הודות לכך זוכה כלמוביל
לביצועים יוצאי דופן עבור היישומים
הקריטיים הנזקקים לכך.
כלמוביל עושה שימוש נרחב
בטכנולוגיית  Snap Managerשל
 NetAppלשם ביצוע יישומים
מהירים וחסכוניים בשטח אחסון.
תוכנת Operations Manager
מספקת קונסולה מרכזית לפיקוח על
מערך האחסון תוך יכולת להפיק
דוחות ,התראות ,מדדי ביצועים וכלי
הגדרה.

תוצאות:
כתוצאה מהטמעת תשתית
הווירטואליזציה והאחסון החדשה,
הצליחה כלמוביל להפחית ב65% -
את מספר השרתים בארגון.
טכנולוגיית ה Deduplication -של
 NetAppאפשרה לכלמוביל להקטין
את נפחי האחסון הנדרשים עבור
השרתים הוירטואליים בכ.50% -

במסגרת הפיתרון הטמיעה כלמוביל
את שרתי האחסון ) N6040המקביל
ל (NetApp FAS3140-וN5200 -
של ) IBMהמקביל לNetApp -
 (FAS3020המספקים שטח אחסון
של כ 65 -טרה-בייט לכ 40 -שרתים
פיזיים ו 35 -שרתים וירטואליים
הפועלים על תשתית VMware
 vSphereהמותקנת על שרתי IBM
.BladeCenter HS22
טכנולוגיית  FlexCloneשל
 ,NetAppהמהווה חלק מהפיתרון,
מספקת את היכולת להקצות שרתים
ונפחי אחסון בפשטות ובמהירות
ומסייעת לצוות ה IT -בכלמוביל
להגדיר במהירות שטחי פיתוח
ובדיקות ולקדם במהירות יוזמות
עסקיות וטכנולוגיות ,או לבצע
בדיקות היתכנות טרם התקנתם של
טלאי אבטחה ,שדרוגי תוכנה ,או
יישומים חדשים.
פתרונות האחסון שהותקנו בכלמוביל
תוגברו בהתקן זיכרון חכם ומהיר
מסוג  Flash Cacheבנפח של 256
גיגה-בייט .הודות לכך זוכה כלמוביל
לביצועים יוצאי דופן עבור היישומים
הקריטיים הנזקקים לכך כמוSAP :
,SAP ,Busıness One
SQL ,SharePoint Server 2007
Exchange Server ,Server 2005
.2007
הגישה למערכת האחסון מתאפשרת
דרך מגוון פרוטוקולים כולל,NFC :
 .FC ,SIFSכיום כ800 -
משתמשים ,הכוללים את 550
מעובדי כלמוביל וכ 250 -משתמשים
חיצוניים ,ניגשים למערכת הSAP -
של כלמוביל וזוכים למהירויות תגובה
הגבוהות פי כמה משהיו מורגלים
בעבר הודות לתשתית האחסון
החדשה.
כלמוביל עושה שימוש נרחב
בטכנולוגיית  Snap Managerשל
 NetAppלשם ביצוע יישומים
מהירים וחסכוניים בשטח אחסון.
תוכנת Operations Manager
מספקת קונסולה מרכזית שמפקחת
על מערך האחסון תוך יכולת להפיק
דוחות ,התראות ,מדדי ביצועים וכלי

הגדרה.
מוצרים ,טכנולוגיות ותוכנות של
 NetAppשהותקנו במסגרת הפיתרון:
IBM System Storage N series 
6040N
IBM System Storage N series 
5200N
IBM System Storage N series 
Flash Cache
) Deduplication מניעת כפילויות(
FlexClone 
Snapshot 
SnapMirror 
SnapManager for Virtual 
Infrastructure
SnapManager for Microsoft 
Exchange
SnapManager for SQL Server 
Operations Manager 

תוצאות:
כתוצאה מהטמעת תשתית
הווירטואליזציה והאחסון החדשה,
הצליחה כלמוביל להפחית ב65%-
את מספר השרתים בארגון.
טכנולוגיית ה Deduplication -של
 NetAppאפשרה לכלמוביל להקטין
את נפחי האחסון הנדרשים עבור
השרתים הוירטואליים בכ.50% -
"שרתי האחסון החדשים אפשרו לנו
להשיג את כל המטרות שהגדרנו
בתחילת הפרוייקט ,כולל עבודה בריבוי
פרוטוקולים ותמיכה בסביבה מעורבת
של שרתים וירטואליים ופיזיים" ,אומר
אברהם" ,השילוב בין מערך אחסון
חדשני ,תשתית וירטואליזציה ושרתי
להב ,אפשרו לנו להגדיל את מספר
השרתים פי שש! ואת נפח אחסון פי
עשר .וזאת ,על מחצית משטח הרצפה
הקודם .למעשה ,הודות לחיסכון
שהושג בשטח רצפה ,יכולנו לפרוס את
המערכות החדשות של  SAPוSAP -
 Business Oneבחדר השרתים
הקיים ,עם יתרות של חשמל ומיזוג
לצרכים עתידיים נוספים".

בהסתמך על הטכנולוגיות המתקדמות מסוגן כמו ,VMware
 IBM BladeCenterומערך אחסון של  ,NetAppאנו בטוחים בכך שאנו יכולים
להישאר תחרותיים ,גמישים ,יעילים וקשובים ללקוחותינו ושותפינו העסקיים".
גיל כץ ,סמנכ"ל מערכות מידע בכלמוביל
יתרון נוסף הנובע מפריסת המערכת
החדשה מצוי בביצועים הגבוהים
שהושגו לסביבת ה . SAP-מהירות
התגובה המבוקשת שהוגדרה
למערכת ה SAP -עמדה על כ5 -
אלפיות שנייה .מהירות זו נראתה
בתחילת הפרויקט כיעד בלתי
אפשרי ,במיוחד לאור העובדה
שמהירויות התגובה שהתקבלו עם
תחילת הפרויקט עמדו על כ150- -
 200אלפיות שנייה .בכדי להשיג את
יעד הביצועים השאפתני הותאמו
לפיתרון האחסון  N6040דיסקים
במהירות של  15,000RPMובקרי
 .Fiber Chanelאלה הפחיתו את
זמני תגובה לכ 10-15 -אלפיות
שנייה .הוספת רכיב Flash Cache
לפיתרון האחסון הובילה להשגת
זמני תגובה פנטסטיים של פחות מ-
 2אלפיות שנייה.
"כאשר יצאנו לפרויקט המעבר ל-
 SAPהיה ברור ,שבכדי להבטיח
עומק שימוש במערכת ואת מלוא
התועלת ממנה ,נהיה חייבים להשיג
זמני תגובה מעולים .אחרת ,כל
ההשקעה בפרויקט ה SAP -הייתה
נמצאת תחת סיכון" ,מסביר אברהם.
"זמני התגובה שקיבלנו הודות
למערכת האחסון החדשה ,עם בקרי
ה ,FC -הדיסקים המהירים וה-
 ,Flash Cacheהיו הרבה מעבר
לציפיות שלנו והגיעו לפחות מ2 -
אלפיות שנייה.

עבור הסוכנים שלנו ,וגורמים עסקיים
רבים בחברה ,יש למהירויות
התגובה הללו השפעה קריטית על
היכולת לסגור עסקה או להשלים
טרנזקציה עסקית ובכך להשפיע על
הביצועים העסקיים של הארגון כולו".
יתרון נוסף עליו מצביע אברהם מצוי
ביכולת של כלמוביל לבצע כיום,
בצורה אוטומטית לחלוטין ,תהליכים
עתירי זמן ומשאבים כמו גיבוי,
שחזור ,שכפול והקצאת שרתים
והגדרת סביבות יישומים ונתונים
חדשות .כל זאת ,על ידי היכולות
הייחודיות של חבילת
 SnapManagerמבית .NetApp
על ידי היכולת ליצור בקלות
ובמהירות עותקים מקבילים של
מערכת ה ,SAP -יכולה כיום
כלמוביל להקטין בצורה משמעותית
את הסיכונים הנובעים משדרוג
גרסאות ועדכוני תוכנה .ליכולות אלו
השפעה מרחיקת לכת על סביבת
הפיתוח והבדיקות של כלמוביל
המתבטאת בקיצור זמני הפיתוח
והבטחת מהימנות גבוהה של כל
גרסת תוכנה.
"מאז שהתקנו את מערכת האחסון
החדשה לא היו לנו שום אירועי
השבתה הקשורים למערך האחסון",
אומר אברהם" ,לעובדה שמערכת
האחסון עצמה מספקת מהימנות
ושרידות מרבית ,יש להוסיף את
יכולת ה SnapShot -המהווה חלק

בלתי נפרד מהפיתרון ומספקת
עותקים של המידע לנקודות רבות
בזמן .זאת ,ללא השפעה על הביצועים
ותוך ניצול של נפח אחסון מינימאלי.
הפשטות המדהימה שבה ניתן לשחזר
מידע וקבצים מעותקי  Snapshotאלה
מאפשרת לנו לשחזר קבצים תוך
מספר שניות ,שרתים וירטואליים תוך
פחות משעה ושרתים פיזיים תוך פחות
משעתיים .כל זאת בקלות ובמהירות
תוך יכולת לספק לארגון את האפשרות
להמשיך לפעול ללא תקלות או
מעצורים .בעבר ,כל נושא הגיבויים
והשחזורים היה נושא מורכב ועם לא
מעט מרכיבים של אי וודאות .כיום,
אנשים בארגון כבר התרגלו לרעיון
שאם נמחק להם קובץ או אימייל ניתן
לשחזר אותו תוך שניות ,תוך חזרה
לכל נקודת זמן מבוקשת .אני יכול
לומר היום בלב שלם שאני ישן בשקט
בלילה תוך ידיעה שהמידע שלנו מוגן".
היכולת להקצות שטחי אחסון לפי
דרישה ולהגדיל בפשטות את נפחי
האחסון אפשרו לכלמוביל להגיב
במהירות רבה מאי פעם לשינויים
בסביבה העסקית ולצורך לספק
במהירות מענה לצרכים עסקיים
חדשים" .בעבר ,מנהל יחידה עסקית
היה צריך לחכות למעלה מחודש
מהרגע שהכניס דרישה ליישום חדש.
כיום ,הודות לתשתית הווירטואליזציה
ניתן להקים שרת כזה תוך  15דקות
ובאותה מהירות להקצות שטח אחסון
מתאים .זה בהחלט יוצר עידן חדש
במהירות התגובה העסקית שלנו".

אודות NetApp
 NetAppמפתחת פתרונות חדשניים לאחסון וניהול מידע שמאיצים
פריצות דרך עסקיות ומאפשרים חיסכון עצום בעלויות .גלה את
המחויבות שלנו לסייע לחברות וארגונים בכל רחבי העולם להגיע
רחוק יותר ,מהר יותר בכתובת .www.netapp.com/il
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