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אטיוניטי מציגה את  Compose 3.0בעל פי  10מהירות בתהליך ETL
באוטומציה של מחסני נתונים
הגרסה החדשה והמתקדמת של  Compose 3.0תוצג השבוע בכנס  TDWIבלאס וגאס
אטיוניטי בע"מ ( ,)NASDAQ CM:ATTUספקית מובילה של פתרונות תוכנה לאינטגרציית נתונים ולניהול Big
 ,Dataהודיעה היום על זמינותה של  ,Attunity Compose 3.0הגרסה האחרונה של הפתרון לאוטומציה מהירה
של מחסני נתונים Attunity Compose 3.0 .מציע שיפורים משמעותיים ,כולל פי  10מהירות בתהליכי שליפת,
העברת ,טעינה ( )ETLשל מהירויות עיבוד כמו גם יכולות  DevOpsמתקדמות ,שמייעל את תכנון מחסני
הנתונים ,הפיתוח ואת תהליכי השקת מוצרים ( ,Attunity Compose .)rolloutשמאיץ את הזמן לערך בפרוייקטי
אנליטיקה ותומך במחסני נתונים  on-premisesובענן ,יודגם בשידור חי השבוע בביתן  #300ב 14-עד ה16-
בפברואר בכנס  TDWIבלאס וגאס.
באמצעות השימוש ב Attunity Compose-עסקים יכולים להאיץ פרוייקטי אנליזה ,למקסם את הפיתוחים
ותהליכי ETLולהפחית את הסיכון.
 Attunity Compose 3.0החדש מספק:


ביצועי  ETLמשופרים :אופטימיזציה משמעותית הממנפת את העוצמה של פלטפורמת מחסן הנתונים
כדי להאיץ עיבוד מהיר יותר בפלטפורמות כמו .Oracle



תהליכים מנוהלים ומשופרים ל:(Development, Testing, Acceptance and Production( DTAP-
מספק יכולות ארגוניות שמאיצות יוזמות מחסני נתונים עם היכולת ליצור ולהטמיע חבילות הטמעה של
פרוייקטים ישירות מממשק המשתמש של .Compose



גרסת בקרה מתקדמת :אינטגרציה עם מערכות בקרה ארגוניות המאפשרות למפתחים לגשת בקלות
לגרסאות קודמות של הפרוייקט תוך שיבוש מנימלי לכל חברי הצוות.



שיתוף פעולה משופר של הצוות :מאפשר פיתוח פרוייקטים של משתמשים רבים על ידי תמיכה בפיתוח
בו זמני של תבניות ,מיפויים ומרכולי נתונים.

וויין אקרסון ,מייסד ויועץ ראשי בקבוצת (Eckersonחברת מחקר וייעוץ שמסייעת לארגונים ומומחי אנליטיקה
להשתמש בנתונים וטכנולוגיה להניע תובנות טובות יותר)" :שוק מחסני הנתונים התפתח במהירות בחמש
השנים האחרונות ואוטמציית מחסני נתונים היא טכנולוגיית מפתח בולטת לכל ארגון מוביל שמעוניין להגדיל את
הפרודוקטיביות והיעילות .בעזרת כלי האוטומציה הזמינים כיום ,זה פשוט לא הגיוני יותר לארגונים להשקיע
אלפי דולרים ואף מיליוני דולרים בקידוד מורכב כשהזמן היקר והמשאבים של מפתחים יכולים להיות מנוצלים
ליוזמות בעלות ערך גבוה יותר שתורמות לשורה התחתונה".

קשרי משקיעים בע"מ
ראול ולנברג 18א' ,בניין  ,Cתל אביב ,6971916 ,טל ,03-5167620 :פקס ,03-5167619 :מיילhadas@km-ir.co.il www.km-ir.co.il :

"ארגונים כיום צריכים דרך מהירה יותר לאפשר אנליטיקה: סמנכ"ל שיווק באטיוניטי מסר,איתמר אנקוריון
 מספק פתרון חדשני שלCompose 3.0 .ולספק ערך רב יותר עם איטרציות מהירות יותר ובפחות משאבים
, כשראינו לקוחות מגדילים טווח והיקף ההטמעות.אוטומציה של מחסני נתונים כדי לענות על הצרכים האלה
 אנו נרגשים מהערך. גבוהים יותר והטמעות גדולות יותרETL  כדי לאפשר ביצועיAttunity Compose שפרנו את
 בלאסTDWI  יספק ואנו מסתכלים קדימה להציג אותו השבוע בכנסAttunity Compose 3.0-שאנו צופים ש
."וגאס
אודות אטיוניטי
,) הינה ספקית מובילה של פתרונות תוכנה לזמינות מידע המאפשרים גישהNASDAQ CM:ATTU( אטיוניטי
 בארגונים ובסביבת, בסביבה הטרוגנית של מסדי נתונים,Big Data  כולל נתוני, שיתוף והפצה של נתונים,ניהול
 איתור שינויים בנתונים בזמן, ניהול נתוני בדיקה, ניהול מידע, פתרונות התוכנה של החברה כוללים שכפול.הענן
 אוטומציה של,)MFT(  ניהול העברת קבצים,)EFR(  רפליקציית קבצים, קישוריות מידע בזמן אמת,)CDC( אמת
. ניתוח שימוש במידע והעברת מידע לענן,מחסני נתונים
 שנה שהוטמעו בהצלחה באלפי ארגונים20 -אטיוניטי מספקת פתרונות תוכנה חדשניים ללקוחות עסקיים מזה כ
,Microsoft  אטיוניטי מפיצה את מוצריה באופן ישיר ועקיף באמצעות הסכמים עם שותפים כגון.בכל העולם
 אירופה והמזרח, אטיוניטי משרתת את לקוחותיה באמצעות חברות בנות בצפון אמריקה. HP - וIBM ,Oracle
.הרחוק וכן באמצעות רשת של שותפים מקומיים
,Twitter : עקבו אחרינו ב. או הבלוגhttp://www.attunity.com : בקרו באתר האינטרנט של אטיוניטי,למידע נוסף
. תוכן שאינו חלק מהודעה זו,YouTube - וLinkedIn ,Facebook
 הודעה על בחירה כלשהי או הטמעה מסוימת של מוצרי אטיוניטי אינה בהכרח מעידה על עיתוי:הערה חשובה
.ההכרה בהכנסות או רמת ההכנסות עבור תקופה מסוימת

מידע צופה פני עתיד
This press release contains forward-looking statements, including statements regarding the anticipated features
and benefits of Replicate Solutions, within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 and other Federal Securities laws. Statements preceded by, followed by, or that
otherwise include the words "believes", "expects", "anticipates", "intends", "estimates", "plans", and similar
expressions or future or conditional verbs such as "will", "should", "would", "may" and "could" are generally
forward-looking in nature and not historical facts. Because such statements deal with future events, they are
subject to various risks and uncertainties and actual results, expressed or implied by such forward-looking
statements, could differ materially from Attunity's current expectations. Factors that could cause or contribute
to such differences include, but are not limited to: our reliance on strategic relationships with our distributors,
OEM and VAR partners, and on our other significant customers; risks and uncertainties relating to acquisitions,
including costs and difficulties related to integration of acquired businesses; timely availability and customer
acceptance of Attunity's new and existing products, including Attunity Maestro; changes in the competitive
landscape, including new competitors or the impact of competitive pricing and products; a shift in demand for
products such as Attunity's products; the impact on revenues of economic and political uncertainties and
weaknesses in various regions of the world, including the commencement or escalation of hostilities or acts of
terrorism; and other factors and risks on which Attunity may have little or no control. This list is intended to
identify only certain of the principal factors that could cause actual results to differ. For a more detailed
description of the risks and uncertainties affecting Attunity, reference is made to Attunity's latest Annual Report
on Form 20-F which is on file with the Securities and Exchange Commission (SEC) and the other risk factors
discussed from time to time by Attunity in reports filed with, or furnished to, the SEC. Except as otherwise
required by law, Attunity undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking
statements to reflect events or circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated
events.
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