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מה היה קורה אם חשבון הפייסבוק הארגוני היה נמחק? או כל המידע שב-
 SalesForceשל החברה היה נעלם? הסטארטאפ הישראלי  OwnBackupמגבה
לענן את שירותי הענן של הארגונים ומגייס לשם כך  3.5מיליון דולר

מצא לי עבודה

חסויות

לא ניתן למצוא כיום ארגונים שלא מחזיקים במערכות גיבוי מתקדמות בענן למערכות שלהם; אולם
מה לגבי הנתונים והשירותים שלהם שנמצאים כבר בענן? חברת הסטארטאפ
הישראלית  ,OwnBackupשמפתחת טכנולוגיות לגיבוי רציף של הנתונים הללו ,הודיעה על גיוס של
 3.5מיליון דולר.

הכי נצפים

גיבוי לענן של שירותים בענן
 OwnBackupהוקמה בשנת  2012על ידי ערן כהן ואריאל ברקמן ,יזמים בעלי שנים של ותק וניסיון
בהצלה ובגיבוי נתונים ,מנכ״ל החברה הוא סאם גוטמן OwnBackup .מפתחת טכנולוגיות גיבוי
לחברות ,שמאפשרת להן לגבות את כל המידע שלהן שנמצא בענן – הכוונה הן ל) SaaS-תוכנה
כשירות( והן ) PaaSפלטפורמה כשירות( ,כשבין היתר נכללים בה גם שירותים כמו  SalesForceו-
 .ServiceNowבנוסף ,מאפשרת הטכנולוגיה של החברה לחברות לגבות את חשבונות הפייסבוק
והטוויטר הארגוניים שלהן לכל צרה שלא תבוא .הגיבוי הוא אוטומטי ,בתזמונים קבועים וכמובן
מאובטחים .השירות שמציעה החברה הינו משלים לשירותי הגיבוי של השירותים עצמם ונועד
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הכי מטוקב

טריק פשוט מאפשר לכל אחד ליה
ממוצרים ממכונות אוטומטיות על
חשבונכם
כך תצפו בנטפליקס עם כתוביות
בעברית ]מדריך[

חמישה טרנדים במקום העבודה
תוכלו להתעלם מהם ב-

http://www.geektime.co.il/ownbackupraises35mm/

2.2.2016

מגייסת  3.5מיליון דולר לשירותי הגיבוי בענן שלה | גיקטיים : OwnBackupמגבה ומגייסת

4
5

לאפשר שחזור של מידע ונתונים במקרים של אובדן או השחתה של מידע בין אם במתכוון על ידי
גורם אנושי מתוך החברה או מחוצה לה או נוזקות שונות ובין אם מדובר בטעויות אנושיות.
הפתרון של  OwnBackupנחשב כאחד מהפופולאריים ביותר ב AppExchange-ה"אפסטור" של
פלטפורמת  Salesforceוהחברה אף נבחרה על ידי חברת המחקר הטכנולוגי גרטנר ,כאחת
מהחברות המבטיחות של .2015

הזוכים הגדולים בGeekAwards-
 2016הם...

 5דברים שלמדנו אתמול על אפל

את סבב ההשקעה הובילה קרן  Innovation Endeavorsשל יו"ר אלפבית אריק שמידט והשותף
הישראלי ,יובל שחר .במסגרת ההשקעה יצטרף שחר כמשקיע לדירקטוריון
של  .OwnBackupהחברה מחזיקה משרדים בהרצליה ובניו ג'רזי.

וידאו :הפתרון של  OwnBackupלפלטפורמת Salesforce
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