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פתרונות ענן מתקדמים
המאפשרים לארגון עבודה

רציפה ומאובטחת
מכל מקום ובכל זמן

Cloudaway מיועד למפתחים העובדים ברשת סגורה
והמעוניינים להמשיך ולפתח ברשת אינטרנטית
פתוחה, אך בסביבה מוגנת ללא מגבלות באופן

רציף ובזמינות מלאה.

Cloudaway מאפשר פיתוח בסביבה חדשנית
 .Microsoft Azure Cloud מאובטחת וגמישה על בסיס
פתרון מהיר מקצה לקצה עם חסכון משמעותי בעלויות

ובמשאבי זמן.

Cloudaway כולל נסיון מוכח בהקמת סביבות פיתוח בענן ומוכר עלידי
גורמי אבטחת המידע בצה“ל

?Cloudaway מדוע

אין לי ידע בתחום הענן, האם זה נדרש?

אין צורך בידע מקדים. כל שעלייך לעשות הוא 
לציין את דרישות הסביבה שלך ואנחנו נדאג 

לפתרון תפור צרכים מקצה לקצה.

?Cloudaway מי מפתח את

הצוות העומד לרשותך עובד בחברת TSG ועבר 
הסמכות של Microsoft Azure Cloud. חברת 

  .Microsoft Cloud Gold Partner היא TSG
החברה מספקת  כבר 50 שנה פתרונות שליטה 

ובקרה, תקשורת, מחשוב, מודיעין, מעקב, סייבר 
והגנת מולדת ללקוחות מובילים בארץ ובעולם.

?Cloudaway מה סטנדרט ההגנה של

כלל הפתרונות שלנו נכתבים בליווי ארכיטקטים 
מומחים בתחום הענן ומבוססים על תפיסת 

 .Microsoft ההגנה המאושרת של

התחלתי פיתוח ברשת סגורה, האם אני יכול 
?CloudAway-להצטרף ל

כן. ניתן לבצע תהליך Cloudaway עבור מערכת 
הקיימת כבר בסביבה הסגורה, בדומה למערכת 

חדשה שטרם פותחה. אנו דואגים לתהליך המלא, 
כך שתוקם לך סביבה מותאמת אישית, 

מאובטחת ובסטנדרט הגבוה ביותר ובמינימום 
מאמץ.

האם ניתן להוציא את סביבת הפיתוח בלבד 
 Production-החוצה ולהשאיר את סביבת ה

ברשת הסגורה?

עם Cloudaway  אפשר ליצור סביבת פיתוח 
מאובטחת ברשת אינטרנטית שתדמה את 

הסביבה המבצעית ברשת הסגורה, דבר 
המאפשר התאמה מלאה בין הסביבות והעברת 

קוד מעודכן במהירות.

כיצד ידעו אנשי התשתיות אצלי בארגון 
להמשיך ולתמוך בפתרון?

אנו דואגים לקורסים והכשרות אשר מועברים ע"י 
שותפי הכשרות המוסמכים ע“י Microsoft על 

מנת להכשיר את צוותי התשתיות והפיתוח 
להמשך שימוש ברמה הגבוהה ביותר. 

Shir.shorek@tsgitsystems.com

מעתה עובדים מכל מקום ומכל התקן בקלות ובמהירות
להצטרפות ל- Cloudaway או בכל עניין אחר אנחנו

במרחק לחיצה:

ת ח צ נ מ ם  י ת ו ר י ש ת  ל י ב ח

חסכון בעלויות ובמשאבי 
זמן של הקמת ומימוש 

סביבה מאובטחת באופן 
עצמאי. משחרר את 

המפתח להתמקד בפיתוח 
המוצר עצמו

גמישות מלאה: ביצוע 
שינויים בסביבת הענן 

בזמן קצר

PAY AS-YOU-GO
שלם רק על המשאבים 

הנצרכים בפועל

סביבה מאובטחת 
(מאושרת צה"ל)  ללא 

פגיעה בביצועים
ובזמינות

תכנון ויצירת
ארכיטקטורות

 Microsoft מבוססות
Cloud Azure

מימוש והקמה בפועל
של סביבה בזמן

ממש קצר

  CI/CD יצירת תהליך
להעלאת המערכת שלך 

עם יכולת לשינויים 
מהירים

ליווי וניהול מלא של תהליך 
בניית סביבת עבודה בענן

מסירת הסביבה ללקוח 
כוללת תיעוד מפורט 

המבטיח עבודה חלקה 
בהמשך
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משתחררים מסביבה סגורה שמגדילה פערים טכנולוגים ומאפשרת סיכוני אבטחה

מתרגלים לגמישות ביכולת לעדכן בכל עת את סביבת העבודה

מסירים את המגבלות בדרך לביצוע שינויים מהירים בקוד, לעדכון גירסה ולטיפול בתקלות

מתאימים את סביבת העבודה לפרויקט הפיתוח הנדרש

מתחברים ועובדים ללא תלות במקום


