בעקבות אירוע לקוחות דרום של ווי אנקור ,מקבוצת חילן

שריג צור ,ווי אנקור:

"אנחנו חלק מקואליציה טכנולוגית
מנצחת ,שהולכת איתנו שנים
ומוכיחה את עצמה לטווח הרחוק"
"בימים בהם קמות ונופלות קואליציות בהרף עין ,אנחנו גאים בקואליציה הטכנולוגית שאנו מביאים
לליבה של פעילות ה IT-אצל לקוחותינו .מדובר בקואליציה מנצחת ,שהולכת איתנו שנים רבות,
ומוכיחה את עצמה לטווח הרחוק .כך לדוגמא ,שיתוף הפעולה ההדוק אותו מקיימת ווי אנקור עם
 NetAppועם  VMwareהוא שילוב מנצח ,שמאפשר לנו לתת כיסוי לכל צרכי התשתית הארגונית ברמת
האחסון והווירטואליזציה; הפלטפורמה של  ,Commvaultשמאפשרת ללקוחותינו לנהל ולשמר את
המידע הארגוני; ומערכות השרתים מבית לנובו ,המציעות ביצועים חזקים וחסכון במשאבים לסביבות
הדטה סנטר" ,כך אמר שריג צור ,מנכ"ל חברת האינטגרציה ווי-אנקור ,מקבוצת חילן.
צור דיבר באירוע טכנולוגי שקיימה ווי אנקור ללקוחותיה באזור הדרום ,שהתקיים במלון לאונרדרו
פלאזה באשדוד ,בהשתתפות של יותר מ 100-בכירים במגזר ה IT-הארגוני מעשרות ארגונים.
את האירוע פתח אלון בן דוד ,מגיש הטלוויזיה והפרשן הצבאי של חדשות  ,10בפאנל בהשתתפות
של בכירי השותפים העיסקיים שלקחו חלק באירוע :ניר הולנדר ,מנהל מגזר צבא ותעשיות בטחוניות
בחברת  NetAppישראל; חיים מלמד Lead Systems Engineer ,בחברת  ;VMwareשי נוני ,מנכ"ל
 Commvaultישראל; ועמית פלד Brand Sales Specialist ,בחברת לנובו.
צור ציין כי "ווי אנקור חווה גידול משמעותי בפעילות שלה עם שותפותיה – בדגש על אחסון מבוסס
 ,NetAppוירטואליזציה של  ,VMwareניהול המידע מבוסס  ,Commvaultושרתי להב מבוססי לנובו,
והדבר בא לידי ביטוי בכמות הפרויקטים הגדלה במהירות בקרב לקוחותינו".
בהתייחסו למיזוג בין החברות ווי ואנקור ,ציין שריג ,כי "לנגד עינינו עמד הרצון ליצור שחקן
משמעותי בתחומי הפעילות שלנו ,שחקן מוביל בעולמות ה IT-המסורתיים והחדשים כאחד -
התשתיות ,וירטואליזציה ,אחסון ,אבטחת מידע ,ביג דאטה ומחשוב ענן .שנה אחרי אני שמח לראות
כי התוצאה היא שווי אנקור הופכת להיות גוף בעל יכולת לספק את צרכי ה IT-בארגון מקצה לקצה,
עם יכולות אינטגרציה ושירות ברמה הגבוהה ביותר".
צור סיכם ואמר כי "הפעילות שלנו בדרומה של המדינה גדלה בהתמדה ,והיא כוללת את כול מגוון
הקשת של הפתרונות וההתמחויות בווי אנקור .אנחנו מדברים על יכולת לבצע כל פרויקט ובכול
היקף – משלב התכנון והאפיון ועד האינטגרציה .אנחנו יכולים לבוא ולהציע גם בנקודה הדרומית
ביותר של המדינה פתרון מקצה לקצה ,ברמת שירות גבוהה ,עם כוח אדם מנוסה ומוסמך".

