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סינרגיה - זאת מילת המפתח להגדרתו של 
מנכ"ל אינומייז אודי שקד. סינרגיה בין ספקית  
IP בינלאומית כמו סינופסיס לבין חברה שיודעת 
הכי טוב איזה IP מתאים לאיזה לקוח, בפרט 
בתחום רגיש כמו התחום האנלוגי. נפגשנו עם 
אודי שקד ועם עופר פלדמן, מנהל לקוחות 
בסינופסיס ישראל לשיחה על שיתוף הפעולה 

בין החברות.

בשנים  נכנסה  סינופסיס  פלדמן,  לדברי 
האחרונות לתחום ה-IP האנלוגי, הן באמצעות 
פיתוחים פנימיים והן בזכות הרכישות שביצעה 
של חברות מתמחות. בצד השני נמצאות חברות 
הנדרשות ל- IP הזה במוצרים שלהן, ונדרשת 
חברה שתעשה את התפירה ותשלים את צרכי 

הלקוח.

פלדמן: "אנחנו עובדים באותה תעשייה ומכירים 
זה את זה כבר הרבה מאוד שנים, ותמיד חיפשנו 

נקודות מפגש בין אינומייז וסינופסיס. 
לפני כמה שנים התחלנו לבנות צורה של 
עבודה משותפת כאשר סינופסיס משמשת 
כספקית הכלים של אינומייז. והנה, לאחרונה 
נוצר רובד חדש של שיתוף פעולה, שבמסגרתו 
נוטלת אינומייז את הבלוקים המוכנים של 
ה-Designware IP האנלוגי, ומשלבת אותם 
בצורה המתאימה ביותר למוצרי לקוחותיה, 
בין אם זה שבב אנלוגי מלא או שבב מעורב 

.)Mixed Signal( אנלוגי ודיגיטלי

"מצאנו באינומייז מומחיות רבה וידע המאפשר 
 IP -להם לנצל בצורה מיטבית את ספריות ה
שלנו ובכך לשפר את יעילות התכנון ולהגדיל 
את שביעות הרצון של הלקוח הן מהתכנון והן 

."Designware IP-מספריות ה

פלדמן מציין את התעשיות עמן עובדת אינומייז, 
החשובות מאוד לסינופסיס: לקוחות תקשורת 
קווית ואלחוטית, השוק הצבאי )בעיקר לקליטת 

נתונים ממערכות אנלוגיות ועיבודם בצורה 
דיגיטלית(; וגם השוק הרפואי הנדרש לשירותים 
דומים בהם בא לידי ביטוי הממשק בין האנלוגי 

והדיגיטלי.

"כדי להיות מסוגלים לעמוד בדרישות הלקוח 
הסופי נדרשת סינופסיס לשותף שיאפיין את 
צרכי המערכת ולאחר מכן יפרוט את התכנון 
לבלוקים, יתאים אותם למוצרים קיימים מהמדף 
של ה-IP הקיים, ולאחר מכן יציע דרכים לבצע 
אינטגרציה במסגרת הפרויקט לכל הבלוקים 
לייצור של השבב ואימות שלו. וכל זה כדי 
שללקוחות יהיה פתרון יותר טוב מאשר היום. 
אם יש צורך, ברגע שהמידע הופך לדיגיטלי 
אנו מציעים גם בלוקים דיגיטליים כגון משפחת 
מעבדי ARC ומוצרי FPGA לאבי טיפוס, ומוצרי 

תוכנה משלימים".

מסביר שקד: "אינומייז עוזרת ללקוח למצוא 
את ה-IP הנכון, בין אם הוא של סינופסיס או 
של ספק IP אחר עימו הוא עובד. אחר כך 
צריך לממש את המערכת וגם בחלק הזה 
חשובה העבודה המשותפת בין ספק ה-IP לבין 
מי שמממש את המערכת כקבלן. ככל שעבודה 
זו יותר צמודה היא גם טובה יותר והדבר משפיע 

כמובן לטובה על הלקוח הסופי".

"במערכות מודרניות מתקדמות, החלוקה מה 
נעשה באנלוגי, מה נעשה בדיגיטלי, למה 
אחראים המעבדים ומה מבוצע ב- DSP היא 
אקוטית במתן פתרון יעיל. ופה יש לנו יתרון 
מובהק משותף של שתי החברות ביחד לעומת 

כל פתרון אחר שקיים בשוק".

הורדת סיכון עבור הלקוח הסופי

בפרויקטים  וגם  בסטארטאפים  גם  "כיום 
כמו פרויקטים צבאיים ואחרים המימון הופך 
סיכון  "הורדת  שקד.  אומר  קריטי",  להיות 
ושיתוף הפעולה בין חברות היא צורך קיומי 
של התעשייה. כדי להוציא שבב שיש בו אנלוג, 
דיגיטל ותוכנה וכדי שיהיה תחרותי בשווקים 

אבי בליזובסקי

גלובליים חייבים למצות את הנסיון רב השנים 
שנצבר גם אצל הספקים בישראל וגם אצל 
חברות הפיתוח שמספקות פתרונות ללקוחות 
הסופיים ובכך למנף את הידע שמצטבר בתוך 

הארגונים הללו". 
"התוצרים יוצאים בלוח זמנים הרבה יותר קצר, 
עולים פחות ונותנים פתרון איכותי מהבחינה 
המקצועית וכלכלי יותר מהבחינה הפיננסית 
ללקוחות. לעומת מישהו שבא ועובד עם ה- 

IP'S הללו בפעם הראשונה".

שקד גם מדגיש את חשיבות קבוצת האנלוג 
הייחודית של אינומייז, שמאפשרת להוסיף 
קטעי IP ייחודיים לפי דרישת הלקוח במידה 

והדבר נדרש לצורך תפירת הפתרון.

פלדמן: "התנאי ההכרחי לביצוע אינטגרציה 
כזו הוא הידע המעמיק בטכנולוגיה עצמה 

."IP-שנמצאת בתוך ה

שקד: "בכל הפרויקטים שלנו, אנו פועלים לפי 
מתודולוגיות עבודה המשאירות את הידע אצל 
הלקוח ומאפשרות לו לבחור האם להמשיך 
לעבוד איתנו או לעבור לדרך עצמאית מאותה 
נקודה. זהו עוד יתרון חשוב שמאפשר ללקוחות 
שלנו גמישות החלטה על המשך עבודת התכנון 

שלהם".

מומחיות  באינומייז  מצאנו 

רבה וידע המאפשר להם לנצל 

בצורה מיטבית את ספריות ה- 

IP שלנו ובכך לשפר את יעילות 

התכנון ולהגדיל את שביעות 

הרצון של הלקוח הן מהתכנון 

והן מספריות ה- IP שלנו

חברת אינומייז המתמחה בשרותי תכנון מורכבים יצרה שיתוף פעולה פורה 

עם סינופסיס תוך ניצול מגוון ספריות ה- IP שמספקת כיום סינופסיס לתחום 

האנלוגי במטרה להתאימן לדרישות הלקוח הסופי. שיחה בשניים עם עופר 

פלדמן, מנהל לקוחות בסינופסיס ישראל ועם אודי שקד מנכ"ל אינומייז

טובות השתיים
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