חברות וחברים יקרים,
המועדון הפיננסי שמח להזמין אתכם למפגש בנושא טכנולוגיות מחשוב מתקדמות בשילוב מודלים עסקיים
ייחודיים ,המתאימים לתנאי שוק בלתי יציבים .המפגש בשיתוף חברת דורקום:

מהפך בעולם צריכת המחשוב  -הלקוח משלם לפי שימוש בפועל!
 50%מהחברות רוכשות תשתיות מחשוב שאינן מנוצלות בפועל !

המפגש יתקיים ב ZOOM-ביום ג'  9במרץ  ,2021בין השעות  ,16:30-18:30קישור לזום.
המפגש ללא עלות ולחברים בלבד ,אך מצריך הרשמה מוקדמת.
המציאות משתנה כל הזמן ,והצורך בתכנון תקציב זהיר ומדויק מקבלים משנה תוקף בימים אלו .נשמח לארח אתכם
למפגש ייחודי אשר יעסוק בחיבור העדין בין הצורך בטכנולוגיה מתקדמת כהכרח עסקי אל מול ניהול נכון של הוצאות
ההשקעה ברכישתה.
לאור המעבר לפעילות דיגיטלית גדולה יותר ארגונים נדרשו להרחיב את תשתיות המחשוב (חומרה ותוכנה) ומכאן שגם
הוצאות המחשוב גדלות .מצד אחד נדרשת גמישות באספקת טכנולוגיות חדשות ,שיפור הזמינות והביצועים ,אספקת
שירותים מהירה ושיפור חוויית לקוח ,תוך התמודדות עם נתונים חדשים המגיעים מ -IoT,עם פיתוח מזורז של יישומים ,מעבר
לענן ואיומי סייבר חדשים ומצד שני נתקלים לעיתים ברכישת ציוד ותשתיות מחשוב שלא תמיד מנוצלות במלואן .המציאות
הדינמית מקשה על עסקים לאפיין מראש את צרכיהם לטווח ארוך ולכן נרכש ציוד שבמבחן הזמן עשוי להיות בעודף או
חוסר .ההפסד בעלויות הוא כפול :לצד העלויות הישירות המיותרות ,יש עלויות עקיפות מיותרות – כוח אדם ,שירותים נלווים
לציוד ,הפעלת תוכנות שלא לצורך וכן בזבוז של שטח רצפה ,חשמל וכוח אדם ,שמתפעל את התשתיות.
מהפך בעולם צריכת המחשוב -הלקוח משלם לפי שימוש בפועל! נציג מערכת חדשה מבית  HPEהעוקבת אחר השימוש
של הלקוח  .כך ,מתקבל המודל המסחרי האופטימלי לניהול סביבת הענן הפרטי וההיברידי .הלקוח חוסך מהותית בתשלום
החודשי בהתאם לצריכה ,לצד שירות עם תמיכה וזמינות גבוהה .זאת ,לצד פורטל שירות עצמי ,המביט על עומסי העבודה
ומנהל אותם על בסיס צורכי הארגון :אחסון ,מחשוב ,וירטואליזציה ,מחשוב עתיר-ביצועים ,ענן פרטי ,קונטיינרים , VDI,
בסיסי נתונים ,ביג דטה וגיבוי.
היתרונות :שקיפות גדולה יותר של צריכת ה ,IT-שליטה רבה יותר על השימוש והעלויות ,מיטוב הוצאות ה -ITומענה
תפעולי ומימוני.
16:30-16:40
דברי פתיחה :רו"ח אלינה פרנקל רונן ,מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים
 16:40-17:10למה לשלם יותר?
הדוברים :מר יובל פרומקין מנהל תחום  , As A Serviceדורקום
מר אורן פורת  ,מנכ"ל ,דורקום
case study 17:10-17:35
הדובר :רו"ח שי ברין VP Finance CTERA
17:35-18:00
 - HPE GreenLakeמודל חדשני לניהול רכש וצריכת  ITבמודל As a Service
דר' אמיר עציוני ,מנהל חטיבת HPE ,Pointnext
 18:00-18:30פאנל מקצועי שאלות ותשובות
מנחה :רו"ח אלינה פרנקל רונן
הדוברים :רו"ח שי ברין ,מר יובל פרומקין ,מר אורן פורת
הרשמה מוקדמת :יש להיכנס לקישור ולהירשם בעברית ,יש לרשום מספר חבר ,ביום המפגש להיכנס ללינק
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdOqtrTItGN20H8SfCSo2dPtJgJzEUgD4
או באמצעות ברכה יאסי למייל bracha@fc-icpas.org
המפגש מיועד למנכ"לים ,CFO ,מנהלי כספים ,חשבים ,מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא.
בברכת חברים,

אלינה פרנקל-רונן ,רו"חMBA ,
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה
ויו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים

