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Software pro řízení projektů a CRM

Instant Team 6.5.1

Kategorie:
Podnikový software
Heaven Industries, www.instant -team.com

Přihlašovatel:
Heaven Industries, www.instant -team.com
výrobce a distributor

Použití produktu: Instant Team je software pro řízení projektů – usnadňuje řízení 
úkolů a zdrojů, sleduje směrný plán i náklady. Umožňuje např. sledování aktuálního 
stavu a zdraví všech projektů, k dispozici jsou všechny potřebné druhy výstupů – ve 
formě Ganttova diagramu či přehledných sestav. Díky zabudovanému systému CRM 
s definovatelným workflow navíc pomáhá efektivně řídit obchodní procesy. Určen je 
především firmám, které potřebují implementovat řízení projektů, integrovat systémy, 
zefektivnit procesy nebo se zaměřit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Popis produktu: Řízení projektů je v Instant Teamu implementováno jako ústřední 
koncept. Funguje jako nativní aplikace pro různé operační systémy, díky čemuž přináší 
vysokou funkčnost, uživatelský komfort a možnosti přizpůsobení. Tato architektura na-
víc umožňuje široké možnosti integrace s podnikovými nebo výrobními systémy. Instant 
Team lze využívat jako SaaS (IT Hosted) nebo on -premise (IT Standalone) verzi, která se 
dále nabízí ve třech licenčních úrovních – Standard, Professional a Architect. Součástí 
nabízených služeb je školení: řízení projektů a možnosti přizpůsobování.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jednoduché ovládání
 ■ Postupné plánování projektu
 ■ Téměř bezpracné přeplánování projektů při neočekávaných změnách
 ■ Sdílení projektových dokumentů, e -mailů a schůzek
 ■ Automatická upozornění
 ■ Propracovaný automatický plánovač
 ■ Možnosti integrace a přizpůsobení
 ■ Všechny změny se uskutečňují v reálném čase
 ■ Česky, anglicky, německy
 ■ Windows, MacOS, iOS, Linux

Záruka: neomezená

Cena (bez DPH): hostovaná služba od 199 Kč měsíčně za uživatele, samostatný pro-
dukt od 99 990 Kč jednorázově za neomezený počet uživatel

Platforma na MS Azure Packu (IaaS, DBaaS a PaaS)

pleAzure.cloud

Kategorie:
On -line nebo související služby
DataSpring, www.pleazure.cloud

Přihlašovatel:
DataSpring, www.dataspring.cz
provozovatel služby

Použití produktu: Řešení nabízí široké spektrum využití. Jde např. o vytvoření virtuál-
ních serverů na základě šablon s MS Windows či Linux CentOS, o přípravu sdíleného 
SQL serveru či vytvoření privátního SQL serveru na VM (pomocí předpřipravené šab-
lony). Využít lze i širokou galerii předpřipravených prostředí od základního PHP, ASP.
Net a Javu přes různé druhy galerií a blogů až po CMS, jako je třeba Drupal. To vše si 
 klient dokáže připravit a spustit sám během několika minut. Řešení je vhodné i pro 
služby typu Disaster Recovery. Modely zpoplatnění služeb spočívají v měsíční paušální 
platbě a zpoplatnění podle použitých prostředků.

Popis produktu: pleAzure.cloud využívá technologie MS Azure Pack a Cisco ACI (Appli-
cation Centric Infrastructure), a to jako jediný v regionu střední Evropy. Služba je díky 
tomu orientována na flexibilitu s velkým důrazem na bezpečnost a poskytuje se v rámci 
vlastního datového centra kategorie Tier III – data jsou tedy umístěna v ČR. V rámci sa-
moobslužného portálu může klient dělat všechny důležité operace pro správu infra-
struktury, a to přehledně a rychle. Celé řešení, za jehož implementací stojí společnost 
Mainstream Technologies, prošlo certifikací ze strany Microsoftu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Široké spektrum služeb – IaaS, PaaS, DBaaS
 ■ Rychlost, flexibilnost a komplexnost celého řešení
 ■ Využití komplexnosti MS Azure packu – nejen infrastrukturní části, ale i Websites
 ■ Extrémně rychlý vývoj vlastních aplikací, příprava www stránek, e -shopů, CMS
 ■ Možnost využití tří vrstev disků (SSD, SAS a NL SAS)
 ■ Samoobslužný portál pro přípravu infrastruktury a vývojového prostředí
 ■ SLA, podpora 24 × 7

Cena (bez DPH): podle využívaných služeb
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