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דורון אופק, Suse ישראל: בכובע של 
מנהל הפעילות של חברת �Suseישראל. 

אני גם איש סייבר שעוסק המון שנים 
IT בעולם של אבטחת מערכות

יפעת גודינר, טבע: מנהלת קבוצת 
פרוייקטים בטבע, במסגרת תפקידי אני 

אמונה על הממשק בין האסטרטגיה 
העסקית לבין הפתרונות הטכנולוגיים 

בחברת טבע.
מנהל חטיבת  : Ness ,תמיר מלכה

שירותים מנוהלים הכוללת את פעילות 
 IT aaמרכזי התמיכה והשירות ופעילות ה�
Service. החטיבה פועלת כחלק מקבוצת 

.NESSמיקור החוץ ב�
לימור אפיק, Service Now: מנהלת 

 Service את הסניף הישראלי של חברת
Now, מובילה עולמית בתחום של תהליכי 

אוטומציה חכמים בענן.
איתן אלי,שניידר אלקטריק: מנהל 

לקוחות אסטרטגיים ב�APC מבית שניידר 
אלקטריק. החברה אמונה על כל רכיבי 
עולם התוכן של הדאטה סנטר ברמת 

התשתית הפיזית.
 :Power Communication ,אילן סגלמן

 Powerסמנכ"ל פיתוח עסקי ב�
Communication. אנו עוסקים בעיקר 

באבטחת מידע וסייבר ומפיצים את 
.Sophos פתרונות אבטחת המידע של

חברת  :Unicloud ,יורי ימפולסקי
 value added שהינה ,Unicloud
distributor של OKTA בישראל.

עמית גל, ואלינור: סמנכ"ל ל�BI ופיתוח 
 עסקי בחברת ואלינור מקבוצת

 Comm–IT. אנחנו מתמחים בתחומי
 ,Big Data ,DB :Data Platformה�

פתרונות BI וענן.
ממונה על  ראובן כהן, קונסיסט:

כל מערכת האינטרגרציה וסיסטמס 
בחברת קונסיסט. אנו מנהלים סביבות 

פרייבט קלאוד כשירות ללקוחות עסקיים 
ואינטגרציה של מערכות הפועלות על 

עננים אלה.
יואב שטאל, איסטרוניקס: מנהל 

מערכות מידע, חברת איסטרוניקס, 
יבואנית, נציגה ומפיצה של עשרות 

חברות טכנולוגיה מובילות בעולמות 
חומרה ותוכנה, רכיבים ומערכות.

דורון שמע, L7defence: מנכ"ל ושותף 
מייסד של L7defence המתמחה בהגנה 

על מערכות אינטרנט מפני מתקפות 
מתוחכמות המבוצעות עי ידי הדור הבא 

.AI של בוטנטים עם יכולות
מאיר עשת, מנהל המגזין   מגזין IT

ויהודה אלידע, עורך ומנחה הדיון
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צילום: עומר ארמוני אירוח: אורבן פלייס ת"א 

IT as a Service
האם זו הולכת להיות המגמה?

אני קורא ”ענן' גם 
לקבוצה הענקית של 
ספקי שירות הסעות 

לפי דרישה, כמה 
עשרות אלפי בעלי 

מוניות בישראל שאפילו 
לא יודעים כי הם 

משחקים באותו מגרש 
עם אמזון, גוגל

ומיקרוסופט. כי הם 
מפעילים בעצם ענן 

תחבורתי

 משתתפים

IT as a Service שולחן עגול

IT

IT



15מאי 2018 | ירחון המחשוב העסקי של ישראל IT מגזין    IT מגזין ירחון המחשוב העסקי של ישראל | מאי 2018   14

IT

IT

On Premises

 :Power Communication
 IT

IT

 IT

SMB
:Service Now 

On Premise
Service Now

IT

IT IT

 IT

 IT
  IT

IT

 SaaS

Salesforce On Premises

ERP
BI CRM

:Ness 

OS

OS
TTM

ENTERPRISE

Edge Computing

IT

Latency

Datacenter

Latency

:L7defence 

 EDGE
COMPUTING

IT

CIO
IT

Edge
IT

 CIO

:L7defence

Ness
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משמאל: יואב שטאל, מנמ"ר איסטרוניקס, דורון שמע מנכ"ל L7defenceמימין: דורון שמע, מנכ"ל L7defence העתיד הוא שבירת מוסכמות בעולם היישומים

תמיר מלכה, מנהל חטיבת שירותים 
מנוהלים, Ness:  יש אפשרות להוציא 
החוצה תהליכים וחלקים מתוך הליבה 

העסקית  למיקור חוץ

דורון שמע, 
:L7defence

ה- IT כגוף שאחראי 
בין היתר על התשתיות, 

לא משנה את יעודו 
בגלל שהתשתיות 

עוברות לענן וארגון 
אחר אחראי על 

תחזוקתן ושידרוגן, וגם
כאשר האספקטים 
של הסייבר ותוכנות 
סטנדרטיות עוברים 
לענן הם משנים את 
 תפקידו היומיומי של

CIOה�

IT as a Service שולחן עגול
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AMAZON – AWS 
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 Microsoft Clouding Now   l
Google Cloud Platform Azure Amazon Web Services Oracle Cloud
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IT as a Service שולחן עגול

 :Ness ,תמיר מלכה
אני מתחבר

ליפעת. למעשה 
ההבנה שלנו כי גם 
הענן היא מומחיות 

וגם סביבו צריך לייצר 
תהליכים תפעוליים 

וניהוליים המתאימים 
לסביבה זו בהתאמה
לאסטרטגיית הארגון
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IT as a Service שולחן עגול

(Urban Place) אורבן פלייס
 

SMB
DNA

 

אי אפשר לייתר לגמרי 
את ה�IT הארגוני 

משום שמישהו צריך 
לייצר תהליכים עסקיים 

הנדרשים ספציפית 
בארגון זה ולא באחר. 

שירות ה�IT בחברת 
טבע לא דומה לשירותי 

IT בתנובה, ושניהם 
לא דומים למה שקורה 

במשרד עורכי דין עם 
200 משתמשים, ועם 
זאת, אותו ענן משרת 

את כולם
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שילוב יכולות שלא תמצאו בשירותים אחרים
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