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Obnova IT provozu z cloudového prostředí

B2B integrační řešení

Disaster Recovery
v cloudu

Kupeg SmartBridge 1.7

Kategorie:
On-line nebo související služby
G2 server CZ, www.g2server.cz

Kategorie:
On-line nebo související služby
Kupeg úvěrová pojišťovna, www.kupeg.cz

Přihlašovatel:
G2 server CZ, www.g2server.cz
poskytovatel služby

Přihlašovatel:
Kupeg úvěrová pojišťovna, www.kupeg.cz
výrobce

Použití produktu: Disaster Recovery v cloudu představuje vhodné řešení pro firmy,
které si nemohou dovolit dlouhý výpadek serverů. Firemní data se replikují do zabezpečeného datového centra a v případě problémů firemního IT lze vše potřebné v řádu minut spustit z cloudového prostředí. Po vyřešení potíží se provoz vrátí zpět do domovské
IT infrastruktury.
Popis produktu: Disaster Recovery v cloudu je služba placená na měsíční bázi, která
využívá technologii Simpana od společnosti Commvault a jejímž cílem je chránit dostupnost firemního IT. Ve firmách, které jsou životně závislé na provozu svých serverů,
tak zamezí ztrátám, jež mohou výpadky vlastního IT způsobit. Princip služby spočívá
v tom, že se firemní IT systémy spustí z cloudu, a to bez jakékoli změny, úpravy či přenastavování. Vše se uskuteční pomocí kliknutí myši, přičemž doba obnovení provozu
z cloudu je v řádu minut.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Výrazně levnější varianta, než mít vlastní druhou lokalitu
■ Obnovení provozu v řádu jednotek minut
■ Založené na technologii Simpana od Commvaultu
■ Provoz lze obnovit pomocí jediného kliknutí i plně automaticky bez zásahu člověka.
■ V tomto cloudu lze dělat Disaster Recovery i u fyzických serverů
Cena (bez DPH): od 1 000 Kč měsíčně, cena závisí na množství využívaných prostředků
a počtu chráněných serverů

Použití produktu: Řešení SmartBridge doplňuje portál Kupeg Online pro on-line
správu úvěrového pojištění a automatizuje správu pojištění. Prostřednictvím SmartBridge komunikuje účetní systém klienta přímo se systémy Kupeg, což uživateli (klientovi pojišťovny) umožňuje realizovat správu úvěrového pojištění v rámci každodenních
činností přímo z jeho systému, aniž by jej musel opustit a přihlásit se do on-line systému pojišťovny. Dovoluje tak plně nahradit všechny akce, které klient v rámci on-line
portálu vykonává ručně, a tím výrazně usnadňuje administrativu. Nad svými daty má
přitom uživatel v každém okamžiku plnou kontrolu.
Popis produktu: Produkt automatizuje opakované úkony spjaté s úvěrovým pojištěním, a tím odstraňuje administrativní zátěž. Většina komunikace se týká účetních dat,
která se díky SmartBridge automaticky vyměňují mezi pojišťovnou a klientem – B2B.
Klient jedním kliknutím sleduje a využívá pojišťovnou dodávané služby a nemusí se věnovat zajišťování nezbytných detailních podkladů, jež se pro něj zpracovávají na pozadí.
Kromě snížení administrativní náročnosti se tímto způsobem i snižuje chybovost ručně
vkládaných dat přes portál Kupeg Online.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Kompletní správa úvěrového pojištění, nikoliv jen žádost o vytvoření limitu a zobrazení jeho stavu.
■ Plně se využívá funkčnost portálu Kupeg Online.
■ Všechny nabízené služby lze plně integrovat a automatizovat v klientských systémech.
■ Zpřístupnění existujících služeb trvá jednotky hodin.
■ Umožňuje rychle reagovat na různorodé požadavky klientů.
Cena: zdarma
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