
16 CO M P U T E RWO R L D  7–8 |  2017

IT PRODUKT 2017 |  PODNIKOVÝ SOFTWARE

Systém pro řízení IT procesů

ObjectGears, verze 1.6

 
Kategorie:
Podnikový software
Terannum, www.objectgears.cz

Přihlašovatel:
Terannum, www.objectgears.cz
výrobce a implementátor

 
Použití produktu: Platforma ObjectGears umožňuje vytvářet aplikace představující 
 řešení zákazníkových potřeb. Spolu s platformou pro vývoj aplikací zákazník také do‑
stává na ní vyvinutá řešení pro řízení IT procesů a projektů, servicedesk, znalostní bázi 
a další. Prvotní rozhodnutí motivované potřebou pořízení daných řešení se zhodnotí při 
implementaci kvůli snadnosti úprav a přizpůsobení potřebám zákazníka, které plat‑
forma dokáže řešit mnohem lépe než software vyvíjený pouze pro konkrétní účel. Veš‑
kerá logika systému je navíc zpřístupněna úpravám, takže zákazník není odkázaný na 
výrobce systému.

Popis produktu: ObjectGears je platformou RAD (Rapid Application Development) ur‑
čenou pro rychlý a efektivní vývoj aplikací. Po nainstalování lze snadno implementovat 
i jiná řešení – např. procesy, které se dosud řešily formou excelovských tabulek nebo 
aplikacemi na konci svého životního cyklu. Produkt tak zlevní a zrychlí nové projekty. 
Uživatelé navíc nové aplikace dostávají v jednotném prostředí, které znají, místo mnoha 
nových aplikací, jež všechny fungují trochu jinak. RAD platforma, řízení IT procesů 
a projektů, servicedesk a znalostní báze jsou pro použití s až 25 uživateli zcela zdarma 
v plné verzi – tedy bez žádných omezení.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Konsolidovaný přehled všech informací o IT systémech
■■ Responzivní design, intuitivní prostředí
■■ Možnost prohlížet data formou seznamu záznamů, schémat, grafů, kalendářů, ča‑

sové osy
■■ Plnohodnotné workflow, joby, podpora skriptování
■■ Audit trail
■■ Reportingový nástroj
■■ Široké možnosti integrace na několika úrovních

Cena (bez DPH): do 25 uživatelů zdarma, pro větší počet uživatelů se cena odvíjí  
od jejich množství

Kognitivní řešení pro analýzu dat

EMMA (Expert Multichannel 
Multilingual Analyst)

Kategorie:
Podnikový software
Datera, emma.datera.cz

Přihlašovatel:
Datera, emma.datera.cz
výrobce

 
Použití produktu: EMMA přesně řekne, proč zákazníci volají a píšou – dokáže totiž tří‑
dit nestrukturované informace z různých komunikačních kanálů, jako jsou hlasové ho‑
vory, web, e ‑mail nebo sociální sítě. Činí tak pomocí pokročilé obsahové analýzy 
a schopnosti zpracování přirozeného jazyka, čímž odhalí nové vzory a trendy v zákaz‑
nických datech, které předtím mohly zůstat bez povšimnutí. To vede k lepšímu přehledu 
o dotazech kontaktního centra, a výrazně se tak zlepšuje úroveň poskytovaných služeb. 
EMMA pomáhá také při vyhodnocování marketingových a obchodních aktivit a umož‑
ňuje zákazníkům poskytnout to, co požadují.

Popis produktu: EMMA kromě interaktivních reportů poskytuje i analytické rozhraní, 
které umožňuje provádět dotazování podle vlastního zadání. Díky tomu lze interakce se 
zákazníky kategorizovat podle obsahu (ať už se týkají nároků zákazníků či nových pro‑
duktů) a identifikovat společná nebo jinak významná témata, dále najít souvislosti a po‑
dobnosti v hovorech a tématech, měřit v nich aktivitu operátora i klienta, ticho v hovoru 
či skákání do řeči nebo také najít zakázaná slova.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Detekce anomálií a neznámých témat v hovorech
■■ Proaktivní sledování souladu obsahu hovoru s legislativou (např. GDPR, MiFID II) 

skrze anotátory
■■ Analýza interní a externí komunikace
■■ Podpora více komunikačních kanálů
■■ Snadná integrace do firemní infrastruktury
■■ Tvorba textových analyzátorů přirozeného jazyka pro identifikaci komplexních scé‑

nářů v hovoru pro cílové obchodní domény

Záruka: 12 měsíců

Cena (bez DPH): projektová, podle parametrů dodávky


