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Analytický nástroj

Test case management software

GDPR Analysis (GDA)

JunoOne (v2)

Kategorie:
On‑line nebo související služby
Gordic, gda.gordic.cz

Kategorie:
Podnikový software
Denevy, www.juno.one

Přihlašovatel:
Gordic, www.gordic.cz
výrobce a dodavatel

Přihlašovatel:
Denevy, www.denevy.eu
výrobce a prodejce

Použití produktu: Prostřednictvím on‑line nástroje GDA je možné vytvořit analýzu
GDPR v organizaci. Nástroj je nezávislý na typu analyzovaného subjektu, přičemž prů‑
chod analýzou se nastaví pomocí formulářového šetření na míru organizace. Výstupní
dokumentace obsahuje dokumenty GAP (posouzení současného stavu vůči GDPR), iden‑
tifikaci zpracování osobních údajů, analýzu rizikových zpracování a v závěru výstupní
zprávu.
Popis produktu: Nástroj GDPR Analysis (GDA) uživatele provede v sofistikovaném on
‑line prostředí komplexní analýzou organizace podle GDPR. Díky GDA identifikujete sku‑
tečný stav podniku v oblasti nakládání s osobními údaji. Dokáže najít potenciální rizika
plynoucí z jednotlivých zpracování osobních údajů a pružně na ně reagovat. Výstupem
jsou komplexní doporučení v podobě elektronických dokumentů hodnoticích situaci
v analyzované organizaci.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Výstupy v reálném čase – možnost sledování aktuálního stavu analýzy
■■ Metodika – vložená metodika vycházející z nařízení GDPR
■■ Šablony zpracování – obsahují agendy (zpracování), výčty osobních údajů a zákonné
účely zpracování
■■ Opakované použití – k analýze se lze kdykoliv vrátit a zavést parametry vytvořených
opatření
■■ Videotutoriály – jsou vytvořeny návody, které firmě s celým procesem pomohou.
Záruka: 12 měsíců
Cena (bez DPH): odvíjí se od typu a velikosti organizace
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Použití produktu: JunoOne slouží pro jednodušší a efektivnější správu testovacího
procesu (test case management). Produkt je určený jak pro manažery projektů, tak pro
technicky zaměřené profesionály a disponuje řadou funkcionalit, které pomáhají zefek‑
tivnit a zjednodušit přístup k testům. JunoOne nabízí komplexní i přehledný způsob
práce a je plně kompatibilní s nástrojem Jira.
Popis produktu: JunoOne je inovativní software pro správu testů a zároveň pokročilý
nástroj pro řízení incidentů. Díky jednotlivým modulům je možné snadno a rychle
spravovat kompletní test proces – od plánování přes exekuci testů až po reporting.
Na základě intuitivně navrženého uživatelského rozhraní lze mít pod kontrolou stav jed‑
notlivých projektů a snadno se orientovat během daných kroků pracovního procesu.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Řada nástrojů pro správu testovacích aktivit
■■ Praktické moduly (test case management, issue tracking)
■■ Tvorba projektů, test plánu, test analýzy, test exekuce
■■ Zakládání issues, statistiky, doprovodná dokumentace, archivace
■■ Stylový design, možnost přiřazení rolí, správa uživatelů
■■ Integrace se systémy Jira, OTRS, LDAP
■■ Cloudové nebo on‑premise řešení
Cena (bez DPH): cloudové řešení – do pěti uživatelů 250 Kč/měsíc, nad pět uživatelů
125 Kč/na měsíc za uživatele

