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חברת  Opisoftהחלה לשווק בישראל את מוצר התוכנה של חברת Correlata
ישראל 22 ,לאפריל  - 2019חברת  Opisoftהחלה לשווק בישראל את מוצר התוכנה  CorreAssessשל
חברת קורלטה שהינה חלוצה בתחום ומציבה את פעילות מערך המיחשוב האירגוני באור הזרקורים כיחידה
עסקית .הפלטפורמה מאפשרת בפעם הראשונה את היכולת לכמת את הערך האמיתי ואת התרומה המגיעים
ישירות מתשתיות המחשוב לשכבת העסק ,ומסייעת להגביר את יעילות ההשקעה ואת נצילות המערכות הקיימות
בארגון ,ובמקביל להפחית את העלות התפעולית השוטפת.
החשיבה מחוץ לקופסה והייחודיות של הפתרון מאפשרות ,בפעם הראשונה ,להציג את התמונה המלאה של
מערך התשתיות – הן בראייה תפעולית והן בראייה עסקית (מה שיוצר בפעם הראשונה סוג של תקשורת
אפקטיבית בין המחלקות השונות בארגון) ,תוך חיסכון משמעותי במערכות האחסון ,חיסכון וייעול בהשמת
מערכות המחשוב והמערכות התומכות ,חשיפה והצגת סיכונים הקשורים לניהול ולתפעול היומיומי של מערך
תשתיות המיחשוב ,וכן התראה וחשיפה של מערכות הליבה בארגון שלא תואמות את מדיניות המחשוב שנקבעה
ולכן ,מהווים סכנה גדולה בכל מה שקשור לאיכות וזמינות השירות(SLA).
בנוסף ,בזכות הניתוח המעמיק והייחודי ,המערכת מאפשרת לארגון לבצע מדידה מדויקת ובחינה של הכדאיות
למעבר חלקי או מלא לענן.
"הסכם שיתוף הפעולה עם חברת קורלטה מוסיף מוצר ייחודי לסל המוצרים של חברה ומציב את  Opisoftבחזית
החדשנות הטכנולוגית אמר דוד סגל מנכ"ל חברת .Opisoft
דוד מוסיף "מורכבות מערך המיחשוב והדרישה של ההנהלה לשקיפות ,חיסכון והתייעלות תמידית מחייבים את
הארגון להתחיל לחשוב מחוץ לקופסא .כיום אין כלים להנהלת החברה ומנהלי המחשוב שמאפשרים לבצע אנליזה
דוגמת בינה עסקית לתשתיות המחשוב ולכח האדם התומך בהם .פתרון של חברת קורלטה ללא ספק משנה את
כללי המשחק ומספקת כלי יעיל ,חכם ועוצמתי מאוד" .
עופר לקסמן ,מנכ"ל ומייסד קורלטה מציין" :אנו שמחים בשיתוף הפעולה עם חברת .Opisoft
 Opisoftהיא חברה מהמובילות בישראל בהטמעת טכנולוגיות  BIואנליטיקס בארגוני מפתח בארץ ושיתוף
הפעולה צפוי להניב ערך רב ללקוחות בישראל".
עופר מוסיף "עולם המחשוב נעשה מורכב יותר ותובעני יותר מבחינות ניהולית וטכנולוגית .אחד האתגרים הוא
הקושי הקיים כיום למנהלי המחשוב הארגוני לנהל את תשתיותיהם בראייה עסקית ,כאשר המידע הרלוונטי
העומד לרשותם מבוסס על מידע לעיתים חלקי ולא מנורמל ,המגיע מהמערכות השונות באופן שלא מאפשר את
ניתוחו בצורה אפקטיבית .הציפייה מהמנמ"רים היא לדעת איך להפוך את היכולת הטכנית לנכס עסקי ,כיצד
להפוך פרטים טקטיים למהלכים אסטרטגיים ולייצר ערך תחרותי שישפיע על השורה התחתונה במאזן.
השינויים והתחרות הגדלה מחייבים את הארגון להתחיל לחשוב אחרת .פתרון קורלטה  CorreAssessהינה
פלטפורמה המיועדת להנהלת החברה ומנהלי המחשוב שמאפשרת לבצע אנליזה דוגמת בינה עסקית לתשתיות
המחשוב ולכח האדם התומך בהם ,מהחזון ומהיעדים שהארגון מגדיר לעצמו".
מידע נוסף אודות קורלטה ניתן למצוא באתר www.Correlata.com
באתר לינקאין https://www.linkedin.com/company/correlata/
סרטון קצר אודות הפתרון https://www.youtube.com/watch?v=GeXCoLlbajM&t=40s
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