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ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
נושאי המצגתנושאי המצגת

.חברת צים -מי אנחנו•

.ותשתיות המחשוב בצים IT- מינהל ה• .ותשתיות המחשוב בצים IT- מינהל ה•

.DRPשישה שלבים לבניית פתרון •

.תוכניות לעתיד•
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חברת ציםחברת צים  --מי אנחנו מי אנחנו 

).בעולם 14- ה(חברת הספנות הגדולה בישראל •

).TEU’s 270,000מעל (אניות  100-כ•

.מליארד דולר בשנה 4-מחזור של כ• .מליארד דולר בשנה 4-מחזור של כ•

.בחמש השנים הקרובות$ מיליארד  2-ב) Mega Ships(רכש אוניות •

•DDT )  תכניתDouble capacity, Double revenue, Triple Profit(.

:פריסה עולמית רחבה•

עובדים 7,200–

.משרדים 450- כ–

.מדינות 123–

פקידה ישירה של  –
.נמלים 180
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בציםבצים  ITIT--מינהל המינהל ה

הדרכה  , פיתוח, תשתיות(אנשי מקצוע  300 - מונה כ•

.בפריסה גלובלית )והטמעה

:בעיצומו של יישום פרוייקט                    המשלב• :בעיצומו של יישום פרוייקט                    המשלב•

.Oracleג בסיס נתונים "ע PB, מערכת בפיתוח עצמי–

.SAPמודולי –

.ענפה EAI & E-Commerceמערכת –

.תשתיות מחשוב גלובליות•
.שרתים 850- כ–

)T1000 - כ(מערכי אחסון  5–

.בסיסי נתונים מנוהלים 200–

.מערך תקשורת עולמי•
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פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   פריסת תשתיות גלובלית   

Area Office

Main Office
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מהלך פרוייקט 

IT-ניהול רציפות ה      
ITIT Continuity Continuity ManagementManagement

IT-ניהול רציפות ה      
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ITILITILי י ""שלבים לניהול רציפות עפשלבים לניהול רציפות עפ  44

Initiate BCMייזום: 1שלב •

Business Impact
Analysis

תכנון  : 2שלב •
            

יישום: 3שלב •

Risk Mgmt.

Business Continuity

Strategy

Organization &
Implementation

Planning

Develop
Recovery 
Plans

Implement
Risk Reduction

Measures

Implement
Stand-by

Arrangements

Develop Procedures

תפעול שוטף: 4שלב •

Develop Procedures

Initial Testing

Assurance

Education

& Awareness
Training!

Review

& Audit
Testing Change

Mgmt.

Source: OGC’s ITIL Continuity Model
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י ציםי צים""שלבים לניהול רציפות עפשלבים לניהול רציפות עפ  66

ייזום: 1שלב •

תיחום: 2שלב •

Initiate BCM

Business Impact
Analysis

תיחום: 2שלב •

אפיון  : 3שלב •

יישום: 4שלב •

Risk Mgmt.

Business Continuity

Strategy

Organization &
Implementation

Planning

Develop
Recovery 
Plans

Implement
Risk Reduction

Measures

Implement
Stand-by

Arrangements

Develop Procedures

נהלים:5שלב •

שוטף: 6שלב •

Develop Procedures

Initial Testing

Assurance

Education

& Awareness
Training!

Review

& Audit
Testing Change

Mgmt.

Source: OGC’s ITIL Continuity Model
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ייזוםייזום:  :  11שלב שלב 

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

,משרדי צים11.9.2001

.מרכז הסחר העולמי

 II-מלחמת לבנון ה
.חיפה,משרדי צים
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תכנון משאבים/ הקצאת •

אנשים/ הקצאת משאבי אנוש –

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

ייזוםייזום:  :  11שלב שלב 

.IT - מינוי מנהל המשכיות עסקית ב•

.תוספת משאבים לצוותי התשתיות•

טכנולוגיה/ הקצאת כסף –

)מתקן מחשב(שירותי אירוח •

).'וכו Storage, שרתים(רכש חומרה •

.תקשורת•

.תוספות רישוי•

•...

היערכות פרויקטלית למימוש•
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תיחוםתיחום    ::22שלב שלב 

•DRP   ולאBCP  !!
Executive Sponsors

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

Bus. Units` Bus. Units Bus. Units Bus. Units Bus. Units Bus. Units

WHO 

PROVIDES 

THE 

SUPPORT?

BUSINESS UNIT EXPERTS

BCP EXPERTISE 
INTERNAL/EXTERNAL

WHAT ARE THE 

RECOVERY 

REQUIREMENTS?

PROCESS 
DEFINITIONS

BCP PLANNING

WORK LOCATION

SENIOR EXECUTIVES

Steering Committee

FACILITIES                           

BU & HR                         

CORPORATE SECURITY                          

WORK LOCATION

EMPLOYEE 
SAFETY

DATA CENTER & 
APPLICATIONS

PEOPLE

INFORMATION 
TECHNOLOGY

VENDORS                          
EXTERNAL 
PROCESSES
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תיחוםתיחום    ::22שלב שלב 

?  שירותים עסקיים נבנה פתרון/ לאילו מערכות•

  .כדאי להגדיר מספר מדרגים–

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

  .כדאי להגדיר מספר מדרגים–

).בהתאם לתקציב(לא להיסחף –

.לאילו תסריטים ניתן מענה•
–Total Disaster Vs. Local Failure

)גרטנר(תרחישים להשבתת מתקן מחשב –
Terrorism

Hurricane

Lightning

Software

Tornado

Data Center Move

Network

Hurricane

Hardware

Power Outage

Flood

Miscellaneous

Environment

Civil Unrest

BombEarthquakeFire
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אפיוןאפיון: : 33שלב שלב 

גיבוש קונספט•
שוטףנהליםמימושאפיוןתיחוםייזום

Cold

(offline)

Warm 

(Stand By)

Hot

(Active)

חומרה לא נגישה או   •תשתית

.קיימת

תקשורת חלקית אם  •

.בכלל

.קיימת ונגישה חומרה ברובה•

.תקשורת ברובה קיימת•

.האתר אינו מנוצל בשגרה•

ארכיטקטורה אינטגרטיבית  •

.עם האתר הראשי

משרת  (אתר פעיל בשגרה •

)משתמשים

.תקשורת פעילה•

על   כ מתבסס"בד •מידע

.גיבויים

כ מתבסס על גיבויים או  "בד•

.רפליקציה

מתבסס על רפליקציה  •

)כ סינכרונית"בד(

(offline)(Stand By)(Active)

Resource(זול •יתרונות  

sharing(

.כ יעבוד"בד•

.לאתרים מרוחקים מתאים•

.להפעלה מהיר•

.קל לתחזוקה•

.אמין•

.ניצול משאבים בשגרה•

.קשה מאוד לתחזוקה•.לא עובד כ"בד•חסרונות

.יקר•

בשגרה" מבוזבזים" משאבים•

.עשוי להיות יקר•

דורש סמיכות בין  •

.המתקנים



ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.

אפיוןאפיון  ::33שלב שלב 

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

Internet
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אפיוןאפיון  ::33שלב שלב 

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

)אתר ראשי(ם "מת

DU

DMZ 
SERVERS FIRE WALL 

CLUSTER FIRE WALL
D
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אפיוןאפיון  ::33שלב שלב 

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

.ארכיטקטורת תקשורת•

.מיפוי מערכות והקשרים ביניהן• .מיפוי מערכות והקשרים ביניהן•

.גיבוש פתרון טכנולוגי עבור כל מערכת•
–Cluster (MS, Linux, RAC)
–NLB (S/W,H/W)
–Storage replica and snapshots (BCV, SRDF)
–Host based replica (FSR , Peersync, other 3-rd party)
–Virtualization (P2V, Vmotion)
–Application solution (Citrix) –Application solution (Citrix)
–blades Images (Altiris)
–Boot from SAN (PXE)
–Stand-by HW 
–Backup/restore/copy (DP)
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יישוםיישום  ::44שלב שלב 

.חוזים ורכש•

.ספקי תקשורת–

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

.ספקי תקשורת–

).MED1(רצפה –

...)., ציודי תקשורת, אחסון, שרתים(חומרה –

.רישיונות–

).'וכד, תקשורת, כבילה, חשמל(הקמת המתקן •

.מימוש פתרונות טכנולוגיים שנבחרו• .מימוש פתרונות טכנולוגיים שנבחרו•
.IT - תתי פרוייקטים של הצוותים ב–

.לכל פתרון Unit Testביצוע •
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תהליכים ונהליםתהליכים ונהלים  ::55שלב שלב 

שנבחרה לגבש  I-til Consultingצירוף חברת הייעוץ •

.ITILי מתודת "את תהליכי העבודה והנהלים עפ

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

.ITILי מתודת "את תהליכי העבודה והנהלים עפ

הגדרת בעלי תפקידים בחירום ובשגרה•
צוות ניהול המשבר –

)IT-ראשי מחלקות ב, מבקר, מנהל הרציפות, מנהל המשבר(

.מערכת מידע/לכל שירות עסקי IT - הגדרת אחראי ב–

.נציגי לקוח לכל שירות–
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תהליכים ונהליםתהליכים ונהלים  ::55שלב שלב 

נבחרה כחברת היישום   I-til Consultingחברת•

: ITILי מתודת "לגיבוש ויישם התהליכים עפ

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

: ITILי מתודת "לגיבוש ויישם התהליכים עפ
. ITILבוצע ניתוח מצב קיים והשוואה להמלצות •

Templates-וההכנת הנהלים המתאימים , גיבוש תהליכי העבודה•

וקביעת סדר הקמת המערכות בחירום Ganttהכנת •

.התנעת התרגילים ותהליך הפקת לקחים לאחר כל תרגיל•

הגדרת בעלי תפקידים בחירום ובשגרה• הגדרת בעלי תפקידים בחירום ובשגרה•
:צוות ניהול המשברהדרכה וליווי בעלי התפקידים החדשים של –

IT-ראשי מחלקות ב, מבקר, מנהל הרציפות, מנהל המשבר

.מערכת מידע/ ונציג לקוח לכל שירות עסקי IT-הגדרת אחראי ב–
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תהליכים ונהליםתהליכים ונהלים  ::55שלב שלב 

תהליכי עבודה•

הגדרת אבני בניין לתוכנית העבודה  –

שירותים עסקיים/ מערכות•

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

שירותים עסקיים/ מערכות•

...)תקשורת פנימית, תקשורת חיצונית, IT )Storage ,ADשירותי •

.אבני בניין 100כ מעל "סה•

).בניית גאנט הפעלה(הגדרת סדר עליית המערכות והשירותים –

.תלויות טכנולוגיות•

.עדיפות עסקית• .עדיפות עסקית•

.גיבוש האספקטים הארגוניים–

?מי מכריז על מעבר לחירום•

? את מי מקפיצים? למי מודיעים •

) Data-Bank,Vendors,1מד(קשר מול ספקים חיצוניים •
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תהליכים ונהליםתהליכים ונהלים  ::55שלב שלב 

:נהלי מסגרת 4הוכנו •

.1- Continuity Procedureתיאור

.תהליכי המעבר לסביבת החירום

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

.תהליכי המעבר לסביבת החירום

2 .Back to Normal Procedure  - תיאור

.לסביבת הייצור, תהליכי החזרה לשגרה 

3 .Exercise Procedure–תיאור מהלך

.התרגול של מעבר לסביבת חירום 

4 .Routine Procedure–תיאור

.הפעולות שיש לנקוט בשגרה 

כתיבת פרוצדורת הפעלה עבור כל•

. י גלופה"עפ) 100-כ(מערכת / שירות
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))ניהול השגרהניהול השגרה((שוטף שוטף   ::66שלב שלב 

בעיקר  , הסברת הצורך והחשיבות– יצירת מודעות •

.  IT-בצוותי ה

שוטףנהליםיישוםאפיוןתיחוםייזום

הדרכת חברי הצוותים לגבי משימותיהם – הדרכות•
).הדרכת עובדים חדשים(בחירום 

שמירה על עדכניות אתר החירום בסביבה  -ניהול שינויים •
). Change Managementחלק מתהליך (משתנה 

מעבר תקופתי–סקרים תקופתיים • מעבר תקופתי–סקרים תקופתיים •

.על הנהלים והפתרונות

תרגולים  , תרגולים•
!!ועוד תרגולים           



ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. ...  ...  הפרויקט הבאהפרויקט הבא

הדדי   DRPבניית פתרון 
.רזי'ג-קונג ואתר ניו-בין אתר הונג
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