
חברת  ובהתקנות.  יקרות  בתשתיות  השקעה  ללא  מאובטחת  בסביבה  מתקדמים  שירותים  ממגוון  להנות  לארגונים  מאפשר  ענן  מחשוב 
GoMidjets מציעה פתרונות מתמחים על הענן למוצרי IBM Rational לשיפור תהליכי פיתוח, המשכיות עסקית וצמצום סיכונים.

השירותים משלבים את המומחיות של GoMidjets בניהול מחזור חיי תוכנה וניהול תצורה עם סביבת הענן המקצועית של Triple C הממוקמת 
בישראל עם גיבוי בארצות הברית.

Agile תמיכה בפרקטיקות
הפקת דוחות סטטוס לפיתוח ותיעוד אוטומטי של שינויים כחלק מאינטגרציה רציפה (Continuous Integration), אחד המרכיבים החשובים 

במתודולוגית Agile. השירות כולל תכנון פיתרון, יישומו על גבי הענן ואינטגרציה עם תשתית הארגון.

ClearCase ניטור תקינות בסיסי הנתונים של
בדיקות תקינות חד-פעמיות או יומיות של בסיס הנתונים של הפיתוח להבטחת עבודה רציפה ומניעת השבתה. הסקירה מתבצעת דרך הענן 

ובסיומה נשלח דו"ח גרפי הכולל אנליזה של מצב בסיס הנתונים.

Rational למוצרי BCP -ו DRP
תכנון ויישום תוכניות להתאוששות מאסון והמשכיות עסקית על ידי גיבוי חם על 
פיתוח. השירות  סיכוני  וללא  פיתרון בטוח, חסכוני  הענן של סביבת הפיתוח. 

כולל בניית תוכנית DRP ויישומה על גבי הענן.

גיבוי על תשתית ענן
מחשוב ענן מציע פלטפורמת גיבוי מרוחקת, מאובטחת ונגישה במבנה עלויות 
נוח. על סמך המומחיות שלנו במוצרי Rational אנו מציעים תכנון, מימוש ותחזו־

קה של גיבוי אוטומטי לסביבות העבודה של הפיתוח.

ALM - שירותים מקצועיים בניהול מחזור חיי הפיתוח
הפיתוח  חיי  מחזור  בניהול  רבות  שנים  של  ומוניטין  ניסיון  בעלת  כחברה 
ייחודיים  אנו מציעים מגוון שירותים   Rational המתמחה במחשוב ענן למוצרי 

:Jazz בתחום הפיתוח ובארכיטקטורת

 

פתרונות יחודיים למוצרי IBM Rational על הענן

GoMidjets על
לבעיות  פתרונות  מגוון  ומספקת  מפתחת   GoMidjets

מדף  מוצרי  באמצעות  הפיתוח  חיי  במחזור  נפוצות 
ייעודיים ושירותי ייעוץ. החברה נוסדה בשנת 2009 על 
גדולים  10 שנים בעבודה עם ארגונים  ניסיון של  סמך 
פיתוח  הביטחון,  בתחומי  ובחו"ל,  בישראל  ומתקדמים 

תוכנה, טלקום, סמיקונדקטורס ועוד.

GoMidjets היא שותף עסקי בכיר של IBM וכל מוצריה 

והוסמכו כ-   IBM נבדקו על ידי מעבדת החדשנות של 
עם  בשיתוף  עובדת  החברה   .”Ready for Rational”
וחברה  בארה"ב,   Rational של  הפיתוח  קבוצות 
לגירסאות  המייעצת   ”Design Partner” בתוכנית 

. Rational עתידיות למוצרי
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Requirement Composer (RRC), DOORS :ניהול דרישות
ClearCase, ClearQuest, Team Concert (RTC) :ניהול תצורה ושינויים
 Build Forge, Maven, Hudson, InstallShield :ניהול בניות ואינטגרציה

Quality Manager (RQM), Functional Tester (RFT) :ניהול בדיקות
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