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Správa uživatelů a kontrola přístupu k aplikacím

Workflow Process Management

Lokální Jednotný Identitní
Prostor, Standard Edition

Xeelo v2.24

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Newps.cz, www.newps.cz

Kategorie:
Informační systémy
Intelligent Studios, www.intelstudios.com

Přihlašovatel:
Newps marketing, www.newpsmarketing.cz
servisní organizace

Přihlašovatel:
Intelligent Studios, www.xeelo.com
výrobce a distributor

Použití produktu: Produkt, který je určený pro úřady veřejné správy, umožňuje centrální správu interních i externích uživatelů a kontrolu jejich přístupů k aplikacím úřadu.
Nabízí sjednocení uživatelské identity napříč aplikacemi integrovanými s Lokálním JIP,
z uživatelského pohledu pak přístup ke všem těmto aplikacím pomocí principu jednotného přihlašování – SSO (Single Sign-On). Díky své modularitě umožňuje rozšíření i na
zřizované organizace, které tak mohou sdílet uživatelské účty pro přístup ke svým
aplikacím.
Popis produktu: Lokální Jednotný Identitní Prostor je koncept identity a access managementu pro všechny úřady. Vychází ze zkušeností JIP Czech Point a propojuje úřady se
sdílenými službami e-governmentu. Jádrem je Centrální adresář, který je integrovaný
s personálním systémem úřadu. Ke správě uživatelů se používá Portál uživatele, jenž
slouží rovněž jako uživatelská samoobsluha. Sjednocení uživatelských účtů s JIP Czech
Point a napojení na sdílené služby eGov zajišťuje synchronizační konektor LDAP2JIP,
kontrolu všech přistupujících uživatelů k aplikacím úřadu pak zajišťuje Přístupová brána
(Access Gateway).
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Centrální správa uživatelů s administrací z jednoho místa
■ Uživatel přistupuje k aplikacím jedním unikátním uživatelským účtem
■ Vícefaktorová autentizace a nepopiratelná odpovědnost uživatele za provedené
úkony
■ Synchronizace s JIP Czech Point
■ Ztotožnění uživatelů vůči registru obyvatel
■ Otevřenost systému, podpora standardů
■ Splňuje požadavky architektonických vzorů a referenčních modelů

Použití produktu:
Xeelo představuje jednoduchý, intuitivní a uživatelsky komfortní informační systém určený k zefektivnění řízení veškerých firemních procesů, dokumentů a klíčových dat
v rámci existujících systémů ve firmě – jinak řečeno řídí, integruje a monitoruje vše důležité v podniku. Produkt je vhodný pro střední i velké organizace.
Popis produktu:
Platforma Xeelo je postavena na jednoduchosti a samoobslužných funkcích. Zajišťuje plnou automatizaci a kontrolu veškerých procesů, dokumentů a referenčních dat ve všech
oblastech firmy. Stejně jako uživatel nemusí projít školením na používání iPhonu nebo
e-shopu, nemusí složitě řešit, jak se řídit podle nastavených procesů – vše se nastavuje
bez potřeby programování včetně integrace do všech ostatních systémů, které ve firmě
běží.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Nezávislost na platformě a modularita
■ Cloudové řešení (v Microsoft Azure)
■ Flexibilní licenční politika
■ Možnost různého flexibilního nastavení a integrace
■ Lze obsluhovat bez potřeby programátora
■ Převod údajů z dokumentu do logických datových struktur
Cena (bez DPH): licence za roli „Zadavatele“ jsou bezplatné (90 % zaměstnanců);
500 eur za licenci bez časového omezení za roli „Schvalovatele“ nebo 9,90 eura měsíčně za schvalovatele u cloudové služby

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): 1 650 000 Kč
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