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Integrační platforma Oracle a GEM SOA Governance

GEM SOA Governance,  
verze 2018

Kategorie:
Komunikační produkty
GEM System, www.gemsystem.cz

Přihlašovatel:
GEM System, www.gemsystem.cz/cs/web/gem/ 
reseni-a-sluzby/integrace-a-vyvoj
autor a poskytovatel řešení

Použití produktu: Migrační nástroje GEM SOA Governance dovolují efektivně migrovat 
stovky integračních služeb ze staré platformy do nového řešení, a to i přes několik 
verzí. Řešení inovuje technologickou infrastrukturu integrační platformy jako klíčového 
elektronického komunikačního nástroje společností, přičemž související zavedená me-
todika prací podpořená dodanými nástroji pak precizně definuje nejen proces migrace 
nebo rozvoj řešení, ale také jeho podporu.

Popis produktu: Řešení GEM System pokrývá sadou nástrojů celý životní cyklus inte-
gračních služeb od automatických testů, automatického nasazování až po provoz. Pří-
kladem z konkrétní realizace může být 450 migrovaných integrací platformy, jež jsou 
v GEM SOA Governance dokumentované a stav je on -line kontrolován vůči produkčnímu 
prostředí, dále jsou veškeré komunikace evidovány včetně případných chyb, jsou zajiš-
těny jejich kategorizace a následná statistika kvality a provozu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Dovoluje ukládat historii komunikací až několik let nazpět bez ztráty výkonnosti
■■ Nižší TCO náklady a vyšší flexibilita oproti podobným produktům na trhu
■■ Zahrnuje správu registru služeb, monitoringu a vyhodnocování kvality služeb a stan-

dardy pro nové i existující služby

Záruka: kompletní smluvní podpora a záruka se striktně definovanými SLA v režimu 
24 × 7 × 365

Cena (bez DPH): podle rozsahu dodávky řešení, míry integrace a úrovně zvolené 
customizace nebo zvolené podpory na startu i během provozu řešení.

SIEM jako služba

LogDock Advanced

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Iseco.cz, www.iseco.cz

Přihlašovatel:
DataSpring, www.dataspring.cz
služba vytvořená na softwaru Iseco Security Monitor

Použití produktu: Služba LogDock je cloudové enterprise  řešení pro zákazníky, kteří 
řeší potřebu správy logů, toků a událostí. Nadstavbou nad těmito sesbíranými daty je 
funk cionalita SIEM (Security Information and Event Management), která zákazníkovi 
poskytne kompletní pohled na jeho IT infrastrukturu z hlediska bezpečnostních udá-
lostí, nalézání vzájemných vztahů, upozorňování na jednotlivé bezpečnostní incidenty 
a vytváření přehledných reportů. Služba je provozovaná z bezpečného datového centra 
Tier III v České republice.

Popis produktu: Služba je provozovaná ve virtuálním datovém centru, ve kterém –  
po  dle konfigurace služby – zákazník nalezne přidělené kolektory, které se starají o pří-
jem logů a toků jak ze všech zařízení nacházejících se v zákaznickém segmentu v dato-
vém centru, tak i z prostředí zákazníka. Tím se zajistí oddělení od ostatních klientů 
a logy i toky jsou přístupné pouze tomu, komu patří. Všechny logy se zpracovávají cen-
trálním zařízením, které nad těmito uloženými daty vykonává klasifikaci, agregaci, nor-
malizaci, korelaci a alerting.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Cloudová služba
■■ Management logů, toků a událostí
■■ Podpora SIEM
■■ Alerting
■■ Forenzní analýza
■■ Splnění podmínek GDPR, zákona o kybernetické bezpečnosti a ISO 27001
■■ Dlouhodobé ukládání

Cena (bez DPH): projektově, od 8 400 Kč měsíčně
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