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לשוקנוק-אאוסלתתלנושוב

המתקדמווהאחסוןממערכות
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הזה,במובןהמתחרים.מול

אחריגםשנמשךהלקוחותעםקבועדיאלוג
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שביצענוכמובןהמשתמש.לממשקעדאספקט

האב-טיפוס".הצגתלאחרגםשיפוריםמקצה

האחסוןפלטפורמתשלהיתרונותעלנדברבוא

החדשה.
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אוקודמים,ותשתיותברכיביםשימושעשינו

משלבתוהיאטלאי׳גביעל׳טלאיבשיטת

עםגמישהוארכיטקטורהחכמהאוטומציה

המייצרותמובנות(ML)מכונהלמידתיכולות

ביחספי-שבעהמהירההיאחכמות.התראות

ולמערכותהחברהשלקודמותאחסוןלמערכות

אתלהאיץלארגוניםומאפשרתבשוקהקיימות

בי־ואתלנתוניםהגישהאתההחלטות,קבלת
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$DN2$ביצועי$DN2$פי-קצריםהתגובהזמנישלהם.היישומים

שלנו.הקודמיםהאחסוןמערכילעומתשלושה

להישהקונטיינריםאתלגמרישאימצנומכיוון

מודולריות".יכולות

בפיתוחמרכזיתפקידמילאהשישראלמביןאני

PowerStore.כך?עללספרתוכל

במשךלישראל.חדשאינוהאחסון"תחום

סטארט-אפחברותמאודהרבהפהקמוהשנים

תאגידיםעל-ידינרכשושחלקןהאחסון,בתחום

emcדיוק,)ליתרטכנולוגיותדלובראשםגדולים

מאודבסיספהשנוצרכךב-6102(,המיזוגטרם

הית־זה.ספציפיבתחוםומומחיותידעשלרחב

רון

$TS1$היתרון$TS1$

$DN2$היתרון$DN2$בעיהלקחתיודעיםשאנחנובכךהואשלנו

ולעשותידועותחשיבהתבניותלפרקמורכבת,

הםאלהלקופסה.מחוץלחשובכלומראחרת,

מאפייןוזהסטארט-אפ,שלהבנייןאבניבעצם

טכנולוגיותדלשלהפיתוחבמרכזיבולטמאוד

שעימםהאחריםהצוותיםעםהשילובבישראל.

שילובמעיןמצויין.היההעולםברחביעבדנו

לחברהשישהטוביםהכיהחבר׳הכלשלכוחות

משמ־תפקידמילאאכןבישראלהצוותבעולם.

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$כך".עלגאיםואנחנובפיתוח

סטארט־אפשלאווירה
מרכזישלהמיוחדותהיכולותאתקודםהזכרנו

בחדשנות,עוסקיםואנוומאחרבישראלהפיתוח

כךכלבתאגידהזוהיכולתאתלפענחאותימסקרן

טכנולוגיות.דלכמוומבוזרגדול
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