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  Office 365-בחרה ב אל על
 

ית כמענה לצורך בתשת ,Office 365 –בחרה בפתרון הענן של מיקרוסופט  אל עלחברת התעופה הלאומית 
אחזקת אנשי לו ברחבי העולםנציגויות החברה ב םמשתמשי 0111-י עבור כמאוחדת ומרכזית לדואר אלקטרונ

 .מטוסים
 
 

 :לקוחפרופיל 

תעופתי בינלאומי  ת התעופה הלאומית של ישראל והפכה למובילכחבר 1071אל על הוקמה בשנת 

דיוק ומקצוענות ובכך היא  יעילות, יצרנות, הקווים המנחים את החברה בפעילותה הם .יוקרתי וייחודי

ומקום. באמצעות כיסוי גלובלי נרחב הנתמך ע"י רשת  מבטיחה היענות לדרישות הנוסעים בכל זמן

הכנסת אורחים ישראלית חמה וייחודית הפכה אל על להיות יותר  ,רותמשרדי מכי 44בינלאומית של 

יעילות ודיוק בפעילותה  צירוף ייחודי של נוחות ללקוח,. לנקודה בעולם מרק דרך לנסיעה בין נקודה

 .כאחת מחברות התעופה היעילות ביותר IATA בינלאומית והיא מדורגת ע"י הקנה לחברה הכרה

יעדים שונים ברחבי העולם ומעסיקה למעלה  53-וסי בואינג הטסים לכמט 01החברה מפעילה צי של 

 עובדים. 5,333-מ

 הסיטואציה העסקית:

לאיי המידע  אחודמענה אל על , חיפשה ברחבי העולם סניפיםחברת תעופה גלובלית עם עשרות כ

גדולים סניפים רבים מחוץ לישראל כאשר האל על ל. בארגון שנוצרו סביב מערכת הדואר האלקטרוני

כוללים תשתית דואר ומחשוב וופרנקפורט  אמסטרדם ,יורק, לונדון, פריז, רומא-בהם ממוקמים בניו

חיפשה דרכים להוזיל את העלויות הגבוהות שהיו כרוכות בתשתיות מחשוב מבוזרות  אל על מקומית.

 דות.אלו, לייצר אחידות וניהול מרכזי, לצד שיפור מנגנוני אבטחת המידע, הזמינות והשרי

מספר : "האתגר המשמעותי ביותר  אל עלבמבוזרות מחשוב  מערכותל, מנהל תשתיות רפי דבוש

היה היעדר אחידות של מערכות הדואר האלקטרוני וחוסר יכולת לנהל אותן  ודמתבצורת העבודה הק

תי , היו שר, לונדון, פריז, רומא ופרנקפורטאמסטרדםבצורה מרכזית. בנציגויות הגדולות שלנו כמו 

Exchange טלאי אבטחה, טיפול יםגועל כל המשתמע מכך בהיבטים של תחזוקה, שדר,מקומיים ,

תקלה באחד מהשרתים הללו דרשה הפעלה של ספק שירות מקומי כל בתקלות וכד'. כתוצאה מכך, 

מובן כאף חייבה הטסה של טכנאים מישראל לטיפול בבעיה.  בעלויות גבוהות ובמקרים מסוימים

היו משמעויות בהיבטים של מהירות תגובה, רמת זמינות של המערכות ואף  תחזוקהשל  שלצורה כזו

ברחבי  עבור ארגון כשלנו. בשאר עשרות הסניפים האחרים הפזורים לפרקי זמן ארוכיםהשבתה 

מקומיים. צורת עבודה זו מנעה  ספקי מחשוב ואינטרנטהעולם, הופעלו תיבות דואר שהתבססו על 

 ."יטה מרכזיים, או סינכרון של התיבות עם המערכות המרכזיות של הארגוןתנו ניהול ושלימא

מוסיף ואומר כי : "לצורת העבודה הקודמת עם שרתי דואר מקומיים  אל על, מנהל רשת בשרון לוי
ספקי אינטרנט מקומיים, היו חסרונות רבים גם בתחום אבטחת המידע. מן הסתם חיפשנו פתרון ו

ותאפשר לנו  שתהיה תחת שליטה ובקרה מרכזית ,ידע גבוהה יותרשיאפשר לנו רמת אבטחת מ
לייצר מערך סיסמאות אחיד לצד בסיס נתונים הכולל את המשתמשים ומאפשר להגדיר לכל אחד 

תמש בתוכנות צד שלישי רבות שמהם את רמת ההרשאות המותרת לו. מצב זה דרש מאתנו לה
 ."ירת וירוסים ודואר זבלבדן מידע, חדוויקרות בכדי להקטין את הסיכון לא
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 הפיתרון:
.  Office 365 –פלטפורמת הענן של מיקרוסופט הוחלט באל על לבחור ב ים הללואתגרכמענה ל

. U-BTech Solutionsמומחי חברת העברת תיבות הדואר בוצעה ע"י אנשי אל על בסיועם של 
מטוסים, שהצטרפו אף זקת אחעובדי יל נוספות לתיבות מי 533בעקבות הצלחתו של שלב זה הוגדרו 

אל על ובימים אלו נבחנת אפשרות להקצות תיבות דואר בענן הם למערך הדואר האלקטרוני בענן של 
היה מעבר חלק ונקי של  ,בין המטרות שהוגדרו לביצוע המהלךגם לטייסים ולמנהלי השירות בטיסות. 

 ה או השבתה כלשהי. כל המשתמשים באופן שיאפשר להם להמשיך בעבודתם השוטפת ללא הפרע
 

נעשתה על בסיס היכולת שלה לספק  Office 365 –פלטפורמת הענן של מיקרוסופט ב"הבחירה 
אינטגרציה מושלמת עם מערכות הדואר של המערכת המרכזית בישראל המשרתת אלפי משתמשים 

 On -ענן לנוספים", מספר דבוש. "העובדה שניתן לעבוד בצורה היברידית וליצור את הדו קיום בין ה
premise  מפשטת את ההטמעה ומייצרת ערך מוסף גבוה לניהול מרכזי ויעיל של המערך. מעבר

בפרויקטים דומים וביכולת של הפיתרון  U-BTech Solutionsלכך, התרשמנו מהניסיון המעמיק של 
 ,בהם תוך יצירת חיסכון כספי ניכר בענן לספק לנו מענה מקצה לקצה לכל אוסף האתגרים שנתקלנו

 , השרידות והזמינות של המערכות".,התקשורת הארגונית לצד שיפור רמת השירות
 

 Officeמול  Exchange 2010 Hybridלצורך ביצוע הפרויקט הוגדרה תצורת לוי מוסיף ואומר כי : "
המשתמשים. לטובת הזדהות  ADFSושרתי  Directory Synchronizationהכוללת שרת  365

וביכולת  WAFבנוסף, הפתרון התבקש לעמוד בדרישות אבטחה מחמירות הכולל שימוש באמצעי 
 ."ללא הגבלת זמן Coexistenceלשרוד כשל בכל רכיב ולבסס מצב 

 
 

 תוצאות:
אפשרה לאל על ליהנות ממערכת דואר  Office 365 –פלטפורמת הענן של מיקרוסופט יישום 

לכל אחד מאלף המשתמשים החדשים להיות בתקשורת מלאה  ארגונית אחודה, המאפשרת
זאת, ללא תלות בשרתים מקומיים, ללא צורך בעדכוני תוכנה או  .ומאובטחת עם חבריו לארגון

 במשאבי ניהול כלשהם ותוך קבלת גישה למידע דרך כל אמצעי נייד או נייח בצורה מאובטחת.
 

 Exchange  תוך ניצול שירותי  Office 365 -הועברו לברחבי בעולם משתמשים בסניפים  533-כ"
Online הנו משירותייבקרוב גם יו- SharePoint Online  וLYNC בסיום אומר דבוש. " ,"בענן

 .הפרויקט הסרנו את שרתי הדואר שהיו ממוקמים בסניפים הגדולים ובכך חסכנו עלויות תחזוקה
בנושא  קפיצת מדרגהשר לנו להשיג אפ Office 365 –פלטפורמת הענן של מיקרוסופט המעבר ל 

אין ספק שהשגת רמת זמינות כזו עם המערכות הישנות,  .הזמינות והשרידות העסקית של המערכות
הייתה דורשת מאתנו השקעות אדירות הן ברמת המשאבים הכספיים והן ברמת התחזוקה וההון 

 האנושי. 
הצורך בהשקעה יקרה בתוכנות צד  המערכת כוללת פתרון מקצה לקצה ומייתרת לחלוטין אתכיום, 

כמו כן חשוב לציין את המעבר החלק של  אבטחת מידע.ו שלישי למניעת וירוסים, דואר זבל
את השטח למעבר עתידי של כל שאר אלפי  ההכשירהצלחה זו בהחלט המשתמשים לענן. 

 בעתיד הקרוב".לענן המשתמשים שלנו 
 

", מוסיף של החברה להתאוששות מאסון DRאתר בהשקעה נוספת חסך מאתנו "יישום הפתרון בענן 
 דבוש "

העבודה בענן מאפשרת לנו שליטה מלאה בכל תיבת מייל במערכת, ניהול מרכזי ויצירת מדיניות  
עבודה אחידה. למעשה, ברגע שמשתמש דואר ברחבי העולם מבצע הזדהות מול הענן, הענן מבסס 

מעבר  .Single sign on –עבודה בפורמט של את ההזדהות שלו על נתוני הארגון ומאפשר המשך 
לנו להפנות את התשומות והמשאבים שלנו מפעולות של כיבוי שריפות המעבר לענן אפשר  לכך,

 וטיפול בתקלות, למתן מענה לחדשנות טכנולוגית המשפרת את הפעילות העסקית".
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 יתרונות נוספים אותם מציינים אנשי אל על כוללים את:

  והשירות בין הנציגויות למשרד הראשישיפור הזמינות 

 כתובת אחידה וסטנדרטית לכל המשתמשים עם סיומת אחידה 

 טף למידע הארגוני העובר במערכת הדואר האלקטרוניוגיבוי מלא וש 

 ניהול מרכזי ושליטה מלאה על המידע 

  25המשתמשים נהנים כיום מתיבת מייל עם נפח שלGB  

  מקום, בכל זמן ודרך כל אמצעימכל  הדוא"ל יכולת עבודה עם מערכת 

  ההודות לדמיון לממשק  זעומה עקומת למידהOutlook  

 מתבצע אוטומטית על ידי מיקרוסופט ללא עלויות נוספות – חיסכון בעלויות השדרוג 
 

היווה מבחינתנו קפיצה אל Office 365 דבוש מסכם את הפרויקט ואומר: "אין ספק שהמעבר ל
עולם תשתיות המחשוב הולך לענן בדיוק כפי שלפני  את המגמה בהירור העתיד. ניתן לראות כיום בב

וירטואליזציה. אנו שמחים על כך שהיה לנו את החזון לזהות את המגמה הזו ומספר שנים הוא עבר ל
ולהצטרף מספיק מוקדם למהפכה תוך ניצול מרבי של התועלות העסקיות שהיא מייצרת לארגון 

 שלנו".
 

מהלך טכנולוגי עם בשורת חדשנות, יעילות ב מדובריות מחשוב ותקשורת : "איציק כהן, רא"ג תשת
בארץ ובחו"ל ברמה הגבוהה ביותר, למול האתגרים שחווינו בניהול לאנשי החברה ושיפור שרות 

מערכת הדוא"ל בנציגויות. אני גאה במיוחד בעשייה העצמאית של המקצוענים באגף, ומברך את 
 לח לארגון". הצוות על יישום מורכב ומוצ

 
 
 


