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 תשובות שאלת ההבהרה  סעיף במכרז  עמ' במכרז 
כרגע השימוש מינימלי בגרסה החינמית. המטרה  בארגון,  VEEAMמה השימוש של תוכנת ה  כללי  כללי

אם יהיה בכך  DRהיא להשתמש בכך לגיבוי, ל
צורך )תלוי בפתרון( וליכולות שיש בתוכנה זו 

לטיפול במערכת וירטואלית )מובן שביחס לצרכים 
 אלה שאלת המחיר תהיה חשובה(.

יש גרסה  VEEAMהאם מעבר לגרסה החינמית של   
 נוספת ? 

 אין.

הדיסקים הישנים שהיצרן כבר לא תומך  עםמה עושים  3.8 
 DR  2220במערכת שעוברת ל  בהם ויצאו משימוש

FAS 
 אנו מבקשים לדעת מה סוג הדיסקים הקיים 

 

. SATA-ו SASבמערכת הנוכחית יש דיסקי 
במערך. חלק מהדיסקים )נדמה לי שלא כולם מאותו 

תאריך( אכן לפני סוף דרכם. אין לנו בעיה לקבל 
אחריות שלכם להחלפת הדיסקים במערכת זו, ולאו 

נו עושים זאת במערכת דווקא אחריות יצרן )א
אכסון ישנה יותר שיש לנו(. מוכנים לשמוע גם 

 פתרונות אחרים.
 למה הכוונה שדרוגי חומרה ?  3.11 7

 מקובל לדרוש ולספק שדררוגי תוכנה . 
 

שדרוגי חומרה רק במקום בו היצרן הודיע שיש 
בעיה הדורשת החלפת חומרה. מובן שאין כוונה 

 לשדרוג למערכת חדשה.
האם למכללה יש היום שירותי ענן כלשהם ? באיזה  4.4 7

ענן מתבצע הגיבוי  כיום?  האם ניתן להציע גיבויי 
לענן של אמת מחשוב ? , האם ניתן להציע שרות ענן ל 

DR   כולל גיבוי 

יש מעט שירותי ענן. גיבוי לענן מתבצע על ידי 
CTERRA המכרז אינו כולל כרגע גיבוי לענן )אף .

שנרצה(. כיוון שיש לנו מערכת שבהמשך אפשר 
אין טעם בהוצאה כספית  DRשיכולה לתפקד כ

בענן. אם העלות תהיה אפסית, נהיה   DRלהקמת 
 מוכנים לשקול זאת, אבל זה כנראה לא רלבנטי.

, אם כן ,  NFS/CIFSאם כיום יש שימוש בפרוטוקול  5.3.8 9
 ?מה הנפח הכולל של האחסון לשירותים אלה 

 

. במערך האכסון כיום בסביבת NFS. יש CIFSאין 
20 TB אבל מידע רב נוסף מפוזר במקומות שונים .

 והמטרה לאחד אותם לאכסון אחד.



אפשר לקבל את מבחני הקבלה ? לוודא שהמערכות  5.3.26 9
המוצעות עומדות בדרישות ? האם מבחני הקבלה 

 ייגזרו מהדרישות  נשוא המכרז ? 
לה לא יוכנסו דרישות מבקשים לעדכן שבמבחני הקב

 או התבקשו תחת מכרז זה . \שלא הועלו ו

מבחני הקבלה עדיין לא נכתבו במפורט, והם יגזרו 
מסוג הפתרון. ההגדרה שלכם עקרונית מקובלת. 

בגדול המבחנים מחולקים לשניים, בדיקת תקינות 
 כל המערכות ותפקוד תקין, ובדיקת ביצועים. 

 מאוד.  יש להדגיש שנושא הביצועים חשוב
אפשר, בתנאי שתהיה בעלת יכולות דומות.  ? VEEAMהאם ניתן להגיש תוכנת גיבוי שונה מ   5.5.2 10

VEEAM  מתפקדת לא רק כתוכנת גיבוי, אלא גם
 כעזר בניהול השרתים הוירטואליים.

    
לא התקבל נספח עם פרוט השרתים , כמות זכרון,  כללי  

האם ניתן לקבל את כמות מעבדים, נפחים וכיו"ב .. 
 הנתונים באמצעות

 LIVE OPTIC / DPAC 

 ישלח לך מסמך בנפרד. 
אין לנו נתונים מנוטרים, כיוון שאין כרגע 

VCENTER. 

בהנחה שהולכים על פתרון מבוסס מערך אחסון של  כללי  
נטאפ, האם אנו נדרשים לבצע רפליקציה באמצעות 

 כלי נטאפ בלבד 

לא. אבל כיוון שבמערך הנוכחי יש רשיון, ואני 
מניח שגם במערך החדש, כמדומה שזה הפתרון 

 היעיל והזול 
    

 


