IT PRODUKT 2017

UŽBY

Informační panel do rozvaděče

B2B integrační platforma pro přenos EDI zpráv

Draco Oculus

eXite II

Kategorie:
Nástroje pro správu
IT Awacs Solution, www.dohledsnadno.cz

Kategorie:
On-line nebo související služby
Editel Group, www.editel.eu

Přihlašovatel:
IT Awacs Solution, www.itawacs.cz
výrobce

Přihlašovatel:
Editel CZ, www.editel.cz
distributor

Použití produktu: Řešení nabízí rychlou a přehlednou vizualizaci stavu a kondice instalovaných a monitorovaných zařízení i systémů v racku bez nutnosti instalace rozmanitého správního softwaru. Pomocí dotykového ovládání lze zobrazovat detailní stav
zařízení, grafy a statistiky např. serverů, ethernetových přepínačů, diskových polí, UPS,
firewallu či teplot, a to včetně operačních systémů a aplikací. Pro administrátory a operátory jsou dostupné vizualizace a signalizace chybových a varovných stavů či centrální
správa zobrazovaných hodnot a stavů.
Popis produktu: Informační panel rozšiřuje možnosti monitoringu čidel či senzorů sítě
PRTG, přičemž není nutné přidělovat přístupy pro správce sítě, techniky nebo operátory. Obsahuje licenci pro monitorování až 100 libovolných hodnot na všech sedmi OSI
vrstvách, přičemž libovolné informace z různých systémů a zdrojů (IoT) lze jednoduše
integrovat. Součástí řešení je integrovaná podpora monitoringu přes protokol SNMP.
Produkt tvoří panel RackMount o velikosti 3U, dále 7" dotykový RGB displej 800 × 600
bodů, 8GB SD karta, porty LAN (Ethernet) i USB. Spotřeba celého řešení činí 15 W.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Aplikovatelné pro všechny serverové projekty
■ Vysoká vypovídající hodnota informací
■ Kompaktní zařízení
■ Rychlé nasazení, jednoduchá montáž
■ Jednoduchá konfigurace
■ Konfigurační průvodce v angličtině i v češtině
■ Základní licence na 100 zobrazovaných hodnot s možností licenčního rozšíření
■ Nativní podpora NMS
■ Příznivá cena

Použití produktu: Řešení zajišťuje veškeré komunikační procesy mezi obchodními
partnery především v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu (elektronické objednávky, dodací listy, faktury, hlášení stavu zásob atd.), ale i v dalších oblastech. Dodavatel
garantuje dodržování nejnovějších legislativních a technologických standardů a norem,
přičemž v současnosti platformou projde více než 350 milionů transakcí ročně.
Popis produktu: Platforma eXite II umožňuje plně automatické zpracování procesů dodavatelských řetězců: elektronické objednávky, elektronické dodací listy, bezpapírové
faktury, příjemky zboží atd. Je provozována s použitím moderních technologií, které
jsou umístěné v hostingových centrech ve Vídni (jde o dvě fyzicky oddělená datová
centra kategorie Tier III). Díky spojením s většinou hlavních mezinárodních operátorů
usnadní elektronickou výměnu dokumentů na národní i mezinárodní úrovni. Součástí
eXite je i integrační nástroj IBM B2B integrátor.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Garance vysoké bezpečnosti a dostupnosti
■ Vyvinuta na nejmodernějších technologiích
■ Zdokonalený koncept autorizace pro transparentnost všech procesů
■ Podpora všech běžných EDI standardů, adaptérů ERP/WWS a komunikačních kanálů
■ Přehledný uživatelský on-line portál, který nabízí pokročilé možnosti vyhledávání
a sledování obchodních transakcí
Cena (bez DPH): odvíjí se od druhu a množství nastavených funkcí a počtu přenesených
zpráv měsíčně, řádově jde o stokoruny

Záruka: 12 měsíců, možnost prodloužení až na 36 měsíců
Cena (bez DPH): 19 500 Kč
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