IT PRODUKT 2012 | BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Použití produktu: ZoneAlarm nabízí kompletní zabezpečení koncových počítačů kombinací vícevrstvé obrany. Kromě zabezpečení počítače, internetu, osobní identity a dat poskytuje také režim soukromého prohlížeče, služby pro ochranu identity, celodiskové šifrování
dat (full disc encryption) a ochranu v prostředí sociálních sítí. Produkt také umožňuje rodičům omezovat čas strávený on-line nebo při
hraní her, zablokovat nevhodné stránky, chaty, on-line hry a chrání před nepatřičným chováním ze strany jiných uživatelů včetně řady
dalších možných funkcí a nastavení.

Kompletní zabezpečení
koncových stanic
ZoneAlarm Extreme
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Check Point Software Technologies
www.zonealarm.com
Přihlašovatel: Check Point Software
Technologies (Czech Republic)
www.zonealarm.com
lokální kancelář výrobce

Popis produktu: Bezpečnostní sada disponuje pokročilými technikami antiviru, který využívá službu ZoneAlarm DefenseNet k zastavení
existujících a nově vznikajících útoků. DefenseNet přitom využívá cloudové služby k detekování nových aplikací a hrozeb, kterých se objevuje více než 50 000 denně, přičemž pro své rozhodování shromažďuje data od více než 60 milionů uživatelů. Tím zlepšuje detekci
virů a minimalizuje falešné poplachy. ZoneAlarm 2012 také nabízí technologie k posílení antivirové ochrany – ty umožňují detekovat
těžko identifikovatelné viry tím, že monitorují jejich celý životní cyklus.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 režim soukromého prohlížeče virtualizuje, šifruje a maže všechny aktivity a obsah, který se zobrazil v prohlížeči i jeho plug-inech
 služby pro ochranu identity monitorují platební aktivity uživatele a upozorní na podezřelé aktivity
 DataLock automaticky šifruje pevný disk, aby ostatním zabránil v prohlížení v PC, laptopu nebo netbooku uživatele.
 SocialGuard chrání uživatele a děti uživatelů na Facebooku před cizími lidmi, napadením účtu, kyberšikanou a nebezpečnými odkazy.
Záruka: v rámci předplatného neomezená po dobu
jejího trvání
Cena (bez DPH): od 49,95 dolaru/rok (pro 3 počítače)

Použití produktu: Řešení IBM Storwize V7000 Unified představuje virtualizovaný úložný systém, který doplňuje prostředí virtualizovaných serverů a zajišťuje vysoký výkon, dostupnost a pokročilé funkce. Poskytuje také rozšiřitelnou kapacitu, která v diskových systémech kategorie midrange dosud nebyla nabízena.

Diskové pole
Storwize V7000
Unified
Kategorie: Hardware
IBM
www.ibm.com
Přihlašovatel: IBM Česká republika
www.ibm.cz
výrobce

Popis produktu: Produkt je virtualizovaným úložným systémem navrženým ke konsolidaci ukládání dat na úrovni bloků a souborů
do jednotného datového úložiště, díky čemuž přináší jednodušší správu, nižší náklady, vysoce škálovatelnou kapacitu, výkon a vysokou
dostupnost. Vysoké efektivity a flexibility je mj. dosaženo prostřednictvím SSD disků, thin provisioningu či schopnosti migrace dat
z existujících diskových systémů bez přerušení provozu. Systém je schopen virtualizovat a opakovaně využívat dosavadní diskové systémy, a tak nabízí vyšší potenciál návratnosti investic (ROI).
Zajímavé vlastnosti produktu:
 konsolidace ukládání dat na úrovni bloků a souborů do jednotného systému
 efektivní distribuce souborů mezi různými pracovišti na základě politik včetně geografického rozložení dat
 schopnost škálování scale-up i scale-out pro větší
kapacitu a výkonnost
 automatická migrace dat mezi vrstvami systému
pro ukládání dat na základě analýz využití dat
v reálném čase
 grafické uživatelské rozhraní nové generace
 vestavěné efektivní technologie pro virtualizaci,
thin provisioning a další.
Záruka: 3 roky
Cena (bez DPH): v závislosti na konfiguraci

14

CO M P U T E RWO R L D 2 | 2012

CW2-13-17.indd 14

20.1.12 15:54

ON-LINE NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY | IT PRODUKT 2012
Použití produktu: Rezervační systém na portálu Letuška.cz určený pro poskytování služeb v oblasti letecké přepravy, rezervace hotelů,
pronájmu aut, vízového servisu, pojištění, studia v zahraničí, eurovíkendů, autobusové přepravy, lodních výletů atp.

On-line rezervační
systém na bázi
Symphony 2
Letuška.cz
Kategorie: On-line a související služby
Aaron Group
www.aag.cz
Přihlašovatel: Asiana
www.asiana.cz
provozovatel

Popis produktu: Letuška.cz je aplikací postavenou na nové generaci rezervačního systému Symphony pro on-line rezervace letenek,
hotelů a návazných cestovních služeb. V současné době je přes systém Letuška realizován prodej v celkovém objemu více než půl miliardy Kč ročně. Rezervační systém simuluje chování lidského letenkového operátora při komplikovaném prohledávání, oceňování a vystavování letenek všech světových leteckých přepravců.
Součástí projektu byly úpravy a integrace back-office a účetních systémů. Výsledkem je hladký a přehledný rezervační proces, zároveň
méně náročný na podporu ze strany provozovatele. Nový systém zvýšil on-line prodeje o třetinu, což reprezentuje dodatečný výnos
180–200 milionů korun.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 účinnější vyhledávací algoritmy
 rezervace všech leteckých společností
včetně nízkonákladových leteckých společností
 automatické vystavení letenek (tzv. autoticketing) a jeho integrace s návaznými obchodními systémy umožňuje automatické
vystavení letenky bez zásahu lidského operátora
 nové, uživatelsky přehlednější rozhraní.
 rezervace a prodej jsou realizovány prostřednictvím tzv. nákupního košíku: Zákazník si může v rámci jedné akce koupit letenku, hotel, cestovní pojištění nebo parkování na letišti.
 velký výběr z různých způsobů zabezpečených plateb (3D Secure).
Cena (bez DPH): desítky milionů korun

Použití produktu: Smart Cloud nabízí organizacím služby výpočetního výkonu, úložného prostoru a bezpečnostního řešení pro provozování výpočetních, prezentačních nebo specializovaných serverů, pro záložní systém k vlastnímu cloudovému systému, řešení pro tzv.
kompenzaci Burst výpočetního výkonu zákaznického systému, pro archivace či testování.

Cloudové ICT řešení
Smart Cloud
Kategorie: On-line a související služby
České Radiokomunikace
www.smartcloud.cz
Přihlašovatel: České Radiokomunikace
www.radiokomunikace.cz
poskytovatel služby

Popis produktu: Smart Cloud je řešení firemní IT infrastruktury, které nabízí za pevný měsíční paušál nebo na základě modelu pay-per-use flexibilní kapacitu datového centra. Je tvořeno hardwarovými a softwarovými prvky dovolujícími poskytovat optimální výkon v podobě infrastructure as a service (IaaS). Díky vlastnictví páteřní sítě poskytují České Radiokomunikace připojení ke cloudu přes vyhrazenou datovou konektivitu a s velmi vysokým stupněm zabezpečení. Celkový poskytnutý výkon lze přesně řídit a dynamicky přiřazovat
podle okamžitých potřeb jednotlivých služeb a aplikací, které výkon využívají.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 bezpečnost – služby výhradně s implementovanou bezpečnostní politikou
 úspory – investice do nové kapacity, upgradu
a obnovy, doba zřízení a správa
 komplexnost – kombinované řešení s datovými službami s jedním předávacím rozhraním
 ekologie – snížená spotřeba elektrické energie na provoz, chlazení apod.
Záruka: SLA až 99,99 %
Cena (k datu přihlášení, bez DPH):
Individuální podle projektu
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IT PRODUKT 2012 | ON-LINE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Služba cloud
computingu
O2 Cloud
Kategorie: On-line a související služby
Telefónica Czech Republic
www.o2.cz
Přihlašovatel: Telefónica
Czech Republic
www.o2.cz
poskytovatel

Použití produktu: O2 Cloud přináší nové možnosti pro budování IT infrastruktury zákazníka v podobě virtuálního datového centra.
Základním stavebním kamenem řešení je samoobslužný portál O2 Cloud, díky kterému může být vybudování virtuálního datového centra otázkou jen několika desítek minut. Jednodušší řešení lze nakonfigurovat přímo u klienta, který si pak v rámci definovaných zdrojů
nastavuje a spravuje prostředky (výpočetní výkon, paměť, diskový prostor, síťovou infrastrukturu atd.) sám a provádí změny on-line podle svých aktuálních potřeb. Má-li zákazník vlastní virtualizovaný hardware na platformě VMware, může jej snadno propojit s O2 Cloudem a vytvořit tak tzv. hybridní cloud.
Popis produktu: O2 Cloud zastřešuje poskytování výpočetního výkonu, paměti a diskového prostoru. Zákazník má k dispozici virtuální
datové centrum, využívá přidělený výpočetní výkon, paměť RAM, diskový prostor i konektivitu a disponuje detailním přehledem o aktuálním využití přidělených prostředků. Portál mu umožňuje vytvářet virtuální servery, využívat veřejný katalog předem definovaných
virtuálních strojů a celých řešení, operativně přidělovat a řídit prostředky podle potřeby, definovat bezpečnostní politiky či vytvářet
a využívat vlastní katalogy strojů s již instalovanými aplikacemi.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 snížení nákladů na pořízení a především provoz prostředků pro chod IT i o více než 50 %
 zajištění bezpečnosti dat i přístupu k nim
 nasazení stylem „vyzkoušej a kup“ (Try & Buy)
 flexibilita ovládání služeb
přes samoobslužný portál
 hostingová centra
na úrovni Tier 3+
 vysoká míra zabezpečení
Záruka: po dobu využívání
podle typu SLA
Cena (bez DPH): podle
množství a druhu odebraných služeb

Použití produktu: Produkt představuje řešení pro analýzu a reporting dat určené hlavně uživatelům ekonomického systému Pohoda.
Pracovat s ním mohou firmy všech velikostí z libovolných oborů podnikání. Hloubkové analýzy různorodých dat formou srozumitelných
výstupů, které lze zobrazit buď jako kontingenční tabulky a grafy v aplikaci MS Excel, nebo formou intranetových reportů. Řešení dokáže vyhodnocovat data za více účetních období s různou hloubkou podrobnosti, pro jakákoliv členění, i za více firem. Sjednocuje data
napříč společností. Podporuje prognózy a plánování firemních strategií.

Nástroj pro reporting
a analýzu dat
Pohoda Business
Intelligence 2012
Kategorie: Podnikový software
Stormware
www.stormware.cz
Přihlašovatel: Stormware
www.stormware.cz
výrobce

Popis produktu: Pohoda BI vyžaduje pro svůj provoz SQL Server od společnosti Microsoft. Napojena může být na všechny varianty systému Pohoda v řadách SQL nebo E1, které tuto klient-server technologii používají. Databáze systému Pohoda, datové sklady, analytické
databáze, služby pro import dat a reportování mohou být provozovány společně na jednom serveru, ale je možná i jejich různá škálovatelnost podle potřeb společnosti. Produkt také umožňuje vytvářet okamžité reporty v aplikaci MS Excel. Pro práci s řešením jsou připraveny tři scénáře pro analýzu účetnictví, skladů a dokladů.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 příznivý poměr cena/výkon
 intuitivní ovládání
 okamžité analýzy a reporty z jakkoliv objemné databáze
 vyhodnocování dat za více firem, účetních období, podle
mnoha kritérií
 vytváření reportů v obecně známé aplikaci MS Excel,
proto není nutné zaškolování se v novém programu, ovládací prvky i prostředí jsou známé
 detailně řešená přístupová práva
 rychlá implementace
Záruka: zákonná podle režimu obchodního zákoníku
Cena (bez DPH): cena od 19 980 Kč za jeden scénář + cena za implementaci
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PODPORA VÝVOJE APLIKACÍ | IT PRODUKT 2012
Použití produktu: RTC je nástroj pro podporu týmového vývoje softwaru pro malé i velké týmy. Využívají jej lidé v různých rolích:
vývojáři vytvářejí a verzují zdrojový kód a sestavují aplikaci, projektoví manažeři zakládají pracovní úkoly, plánují a řídí práci. Zákazníci
a další tzv. stakeholdeři skrze webové rozhraní sledují postup prací a zanášejí požadavky na změny. Všichni mají vždy aktuální přehled
o dění na projektu (team awareness). Díky dashboardům a reportům mají uživatelé i v dislokovaných týmech všechny důležité informace stále po ruce, lépe se rozhodují a koordinují svoji práci, což v celkovém součtu přináší obrovské zlepšení a úspory.

Nástroj pro podporu
týmového vývoje
softwaru
IBM Rational Team
Concert 3.5
Kategorie: Podpora vývoje aplikací
IBM
jazz.net/projects/rational-team-concert
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
distributor

Popis produktu: RTC v sobě kombinuje funkcionalitu nástrojů pro správu zdrojového kódu (sdílení, verzování), řízení práce (tikety, defekty), sestavení aplikace (build) a plánování práce. RTC má webové rozhraní nebo se integruje do desktopových nástrojů, jež rozšiřuje
o týmové funkce. Funguje na Windows, Linux a mainframu. Každý uživatel si může z widgetů sestavit své vlastní prostředí nebo využívat
již hotové dashboardy týmu. RTC má také integrovaný datawarehouse, který shromažďuje všechny události a umožňuje generovat reporty a grafy. Díky tomu je možné řadu potenciálních problémů včas předvídat a eliminovat je již v zárodku.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 zvýšení produktivity práce týmu až o 30 %
 rychlé nasazení do projektu – jednotky dnů
 nezávisí na používané metodice a programovacím
jazyku
 integrace na další komerční i open source vývojářské
i plánovací nástroje
 komplexní propojení mnoha činností
 okamžitý náhled na aktuální stav projektu, automatické
reporty
Záruka: podle podmínek licenční smlouvy IBM, podpora
12 měsíců v ceně
Cena (bez DPH): podle typu licence, od 310 eur za uživatele, prvních deset uživatelů zdarma

Použití produktu: Hlavní cílovou skupinou produktu jsou SW vývojářské týmy a týmy podpory. Dnes se JIRA využívá i pro řadu dalších
agend a procesů, ale stále je celá produktová řada Atlassian primárně určena pro podporu vývoje a správy aplikací. GreenHopper doplňuje do JIRA funkcionalitu nezbytnou pro agilní metodiky Scrum a Kanban – zejména vizualizaci karet, drag & drop změny stavů, aktualizace priorit změnou pořadí jednotlivých karet pouhým přesunem myší, vlastní zobrazení tabule pro běžný monitor i velké TV obrazovky atd.

Systém pro podporu
vývoje a správy aplikací
Atlassian JIRA +
GreenHopper
verze 5.8.4
Kategorie: Podpora vývoje aplikací
Atlassian
www.atlassian.com
Přihlašovatel: Onlio
www.myjira.cz
distributor a implementátor

Popis produktu: JIRA & GreenHopper přináší jednoduchost papírových karet a korkové tabule a pochopitelně je doplňuje nespornými
výhodami elektronické evidence, mj. systémem přístupových práv, detailní historií změn, notifikacemi a řadou reportů. Řešení JIRA je
uživatelsky příjemným systémem pro správu požadavků – pro práci plně postačuje běžný internetový prohlížeč. GreenHopper je nejčastěji nasazovaným rozšiřujícím modulem pro agilní metody řízení. Systém je efektivně rozšiřitelný, na stránkách Plugin Exchange je evidováno více než 400 modulů Atlassian a třetích stran. Integrace je díky dobře dokumentovaným rozhraním snadnou záležitostí.
Zajímavé vlastnosti produktu:
 příznivá cena
 RapidBoard = tabule pro Kanban a Scrum
 drag & drop pro operace s kartami
 zobrazení i na velkých obrazovkách
 přehledné konfigurovatelné dashboardy
 visual workflow designer
 výkonné vyhledávání a reporting
 integrace pomocí standardních
technologií s dalšími systémy
 velké množství rozšiřujících
plug-in modulů
 zdrojové kódy systému v ceně

Cena (bez DPH): JIRA od 10 dolarů, GreenHopper od 10 dolarů
bez omezení počtu uživatelů:
JIRA 8 000 dolarů, GreenHopper 4 000 dolarů
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