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Použití produktu: Důvěryhodný archiv trustIT BMR (Business Monitoring & Reporting) je řešení pro dlouhodobou archivaci a uchovávání elektronických dokumentů. Součástmi řešení jsou modul pro vyhodnocování, monitoring a vizualizaci obchodních případů. Řešení
garantuje tvorbu, správu a prokázání auditní stopy, důležité vlastnosti pro garanci integrity, autenticity, původu v čase, čitelnosti a sekvence dokumentů. Podporuje také archivaci všech typů objektů s důrazem na zprávy formátu Edifact. TrustIT splňuje všechny legislativní požadavky EU pro elektronickou komunikaci a archivaci včetně nejvyšších bezpečnostních standardů.

Archivační řešení
s monitoringem
a vyhodnocením
obchodních případů
Důvěryhodný archiv
trustIT BMR verze 4
Kategorie: Informační systémy
Editel CZ
www.editel.cz
Přihlašovatel: Editel CZ
www.editel.cz
poskytovatel

Popis produktu: Řešení trustIT BMR se nabízí jak formou in-house softwarového řešení, tak také formou služby. Jádro služby se nachází v IT centru kategorie Tier III. Každá část systému je zabezpečená redundancí a pro dosažení maximální bezpečnosti a vysoké
dostupnosti celého produktu běží v geografickém clusteru. Řešení používá otevřený standard SOAP, který umožňuje integraci s jiným
softwarem a také přímou integraci funkcí archivu a dalších aplikací.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Flexibilní doba archivace pro různé typy dokumentů
■ Není možná modifikace dat
■ Garance integrity i nepodepsaných dokumentů
■ Off-line aplikace pro vyhledávání, náhled a tisk dokumentů
■ Schvalovací workflow
■ Porovnávání obsahu dokumentů
■ Vyhodnocení obchodního případu v reálném čase
■ Vizualizace vazeb dokumentů v rámci jakéhokoliv
procesu
■ Responzívní design
■ Přenositelnost mezi službou a in-house řešením
Záruka: odvíjí se od typu servisní podpory, od 12 měsíců výše
Cena (bez DPH): podle zpracovaného množství dokumentů za rok

Použití produktu: DX80 v sobě kombinuje několik funkcí poskytovaných jinak samostatnými systémy – osobní videokonferenční terminál, IP telefon, PC monitor, dokumentová kamera, tenký klient a dotykový počítač s Android OS. Uživatel tak získá profesionální nástroj
pro vzdálenou spolupráci, kombinující chat, hlas, video a sdílení desktopu a aplikací. Díky Androidu a dotykovému rozhraní lze produkt
používat i jako tablet s aplikacemi dostupnými z Google Play. Integrované provedení all-in-one také zjednodušuje pracovní prostředí od
změti mnoha nesourodých zařízení včetně jejich periferií a propojovacích kabelů.

Víceúčelové zařízení pro
komunikaci a spolupráci
Cisco DX80

Popis produktu: DX80 představuje osobní zařízení s 23" Full HD LCD displejem. Dále obsahuje Full HD kameru pro videokonference
podporující režim dokumentové kamery s automatickou změnou orientace obrazu při jejím sklopení. Díky čtyřem vestavěným mikrofonům umí potlačit okolní ruch a pro vzdálené účastníky tak velice čistě přenese zvuk náležející pouze té osobě, která před tímto terminálem sedí (což je výhodné v tzv. open space prostředích). DX80 obsahuje HDMI vstup a HDMI výstup, USB port, konektor pro náhlavní
sadu, dvouportový GbE switch, Wi-Fi a/b/g/n a Bluetooth. Vyžaduje registraci k Cisco Unified Communication Manager 8.6.1 a vyšší.

Kategorie: Komunikační produkty
Cisco Systems
www.cisco.com
Přihlašovatel: Cisco Systems Czech
Republic
www.cisco.com
lokální zastoupení vý robce

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Profesionální osobní videokonferenční systém
■ Kompatibilní s H.323/SIP
■ 1080p video i sdílení prezentací
■ Pokročilý audio subsystém s eliminací nežádoucích zvuků
■ 23" obrazovka s podporou až 10 současných
doteků
■ Funkce dokumentové kamery, flexibilní
úprava náklonu LCD panelu
■ Režim PC monitoru
■ Přesun aktivního volání z mobilního telefonu
■ Bezpečnostně vylepšený Android, podpora
Cisco AnyConnect VPN
Záruka: standardní
Cena (bez DPH): 3 990 dolarů
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