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– liam One1

המומחים שלך לניהול מידע!

מי אנחנו?

חברת ליעם  One1הינה חברה מובילה בתחום אינטגרציית מידע ,האצת ביצועים וניהול מידע בעזרת הכלים המובילים בעולם.
בחברה עשרות יועצים מומחים הנחשבים לטובים בתחומי התשתית והאפליקציות הארגוניות ,ומביאים עימם נסיון של למעלה מ 15
שנה ,במגוון מגזרים.
לאחרונה הרחיבה החברה את סל הפתרונות ומעניקה ללקוחותיה פתרון מלא מקצה לקצה בתחומי ניהול המידע ובסיסי נתונים:
Data Transformation
Data Integration Data Acceleration

Extreme Data Performance -

Data Acceleration

חושבים אקסטרים על כלכלת
המידע!
חברת ליעם  One1הינה המפיצה של סט
הפתרונות של חברת  Syncsortוביחד עם
חטיבת ה –  BIשל קבוצת  One1תוכנה,
מספקת פתרון שלם החל בתשתית וכלה
ביישום מערכות ה –  BIהקיימות בארגון.

התועלות עבורך הלקוח:
עמידה בלוחות הזמנים של העלאת
נתונים למערכות ה – . BI
האצת מעבר נתונים בין המערכות וע”י
כך עמידה בדרישות התפעוליות של הארגון.
פינוי משאבים לטובת שימושים אחרים
בארגון – חסכון מיידי ברכש חומרה ותוכנה.
החזר השקעה מהיר מאוד.

Data Integration

Data Transformation

חברת ליעם  One1מקבוצת ,One1
הינה אחת מהחברות המובילות בתחום
אינטגרציית בסיסי נתונים מזה שנים רבות
והינה שותף בכיר של חברת אורקל על מגוון
מוצריה.

חברת ליעם  One1הינה השותפה העסקית
של חברת  GreenPlumבישראל.
אנו מספקים פתרון כולל החל משלב
התשתית ,כולל הסבת הנתונים וכלה
בהתממשקות למערכות ה –  BIהארגוניות
של הלקוח.

התועלות עבורך הלקוח:
ביטחון מלא שמערכות המידע וביצועיהן
יתופעלו ברמה הגבוהה ביותר ,שקט תפעולי
בארגון.
עמידה ביעדים התפעוליים של מערכות
המידע.
יצירת תשתית חזקה המהווה בסיס איתן
להפעלת מספר רב של שירותים.
ניצול טוב יותר של המערכות הקיימות
בארגון ע”י חיבור ביניהן בצורה גמישה
ויציבה.

התועלות עבורך הלקוח:
טיפול בכמויות מידע עצומות תוך כניסה
לחלונות הזמן הנדרשים – עמידה ביעדים
התפעוליים של הארגון
ביצוע ניתוחים עסקיים מרובי משתנים
על כמויות מידע עצומות תאפשר קבלת
החלטות עסקיות נכונות יותר
יכולת התרחבות יציבה במערכות ה –
 DWHוה –  BIלגדלים עצומים בהתאם
לתוכניות הגידול והפיתוח הארגוניות

סל הפתרונות :

סל הפתרונות:

פתרונות  Syncsortמספקים מענה
מושלם להאצת מעבר נתונים בין מערכות
שונות תוך שמירה על כלי האנליזה הקיימים
בארגון.

סל הפתרונות:

פתרונות Oracle Fusion Middleware

פתרונות  GreenPlumמספקים מענה
מושלם לבניית  DWHוחיבור למערכות
ה –  BIהארגוניות תוך דגש על מהירות
מעבר הנתונים בין המערכות.

 Syncsort’s Extreme Dataמאפשר לנהל
את תהליכי ניהול המידע מהיר יותר מאי
פעם בקלות תוך חסכון אדיר במשאבים.
שילוב הכלים קל להטמעה במערכות
הקיימות ללא צורך בשינוי .
טיפול במערכות מרובות תהליכים ושילוב
במספר רמות.

מספקים מענה מושלם לניהול המידע
בארגון בין מערכות שונות.
מערכת כלים זו יוצרת תווך מרכזי,
המנהל את המערכות השונות בארגון.

טיפול ב –  Big Dataבשילוב Hadoop

המערכת מאפשרת בניית תהליכים
עסקיים מעל המערכות התפעוליות ויצירת
גמישות תפעולית מהמדרגה הראשונה.

יצירת ענן מידע ארגוני מנוהל ובעל
יכולות חיזוי אנליטיות.

במסגרת כוללת אחת.

פתרונות אלו מאפשרים טיפול במערכות
מרובות שירותים תוך ניהול מנגנון אכיפה
חזק.

למי פתרונות אלו מתאימים ?

סל הפתרונות מבית ליעם  One1מיועד לארגונים גדולים ובינוניים ,במגזרי המשק השונים כדוגמת:
תעשייה ,פיננסים ,בטחון ,טלקום ועוד .

לקבלת מידע נוסף ,אנא פנו :
אריה גליקמן ,מנכ”ל  ,LiamOne1טלפון 03-9767555 :דוא”לaryeg@one1.co.il :

