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Použití produktu: Produkt LDAP2JIP je určen pro orgány veřejné moci, u nichž zjednodušuje a konsoliduje správu uživatelských účtů 

úředníků do lokálních aplikací úřadu a do centrálních informačních systémů státní správy, jako je např. Czech Point. Pomáhá také od-

stranit riziko zapomenutého nezablokovaného účtu po odchodu pracovníka, což může vést k neoprávněnému přístupu do aplikací.

Popis produktu: LDAP2JIP zajišťuje synchronizaci uživatelských účtů v lokálním LDAP adresáři orgánu veřejné moci (např. Active Di-

rectory) s centrálním adresářem JIP (Jednotný identitní prostor) v Czech Pointu. Díky tomu mohou úředníci používat stejné přihlašovací 

údaje jak do lokálních aplikací úřadu, tak do centrálních informačních systémů veřejné správy. Administrátoři mohou uživatelské účty 

spravovat pouze v lokálním LDAP adresáři, a díky LDAP2JIP se změna údajů nebo zablokování účtu přenese do JIP Czech Pointu. Na-

opak z JIP může úřad získávat agendové činnostní role, které jsou potřeba pro přístup do základních registrů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jedny přihlašovací údaje do více systémů

 ■ Správa uživatelů z jediné administrační aplikace

 ■ Řeší riziko zapomenutého nezablokovaného účtu po odchodu zaměstnance

 ■ Synchronizuje agendové činnostní role 

z JIP Czech POINT

 ■ Univerzální – integrace s adresářovým 

serverem úřadu pomocí protokolu 

LDAP v3

 ■ Podpora pro Microsoft Active Directory, 

NetIQ eDirectory, Sun One Directory 

 Server, OpenLDAP

Cena (bez DPH): stanovuje se individuální 

kalkulací

Použití produktu: Řešení, které funguje v cloudu, je určené pro korporátní sféru, kde plní funkci bezpečnostního prvku na zvolených 

počítačích zaměstnanců společnosti. Na těchto stanicích produkt hlídá efektivitu práce lidí a případné porušování vnitřních směrnic. Po-

máhá také zamezit vynesení citlivých dokumentů a dat z organizace, monitoruje práci se soubory a internetovým připojením (webové 

rozhraní, FTP přenosy a další). Všechny tyto aktivity lze hlídat pomocí nastavených upozornění, která mohou mít podobu grafického vý-

stupu nebo e -mailového upozornění.

Popis produktu: Pinya Guard přináší možnost on -line monitoringu veškerých činností na počítači, a poskytuje tak úplný přehled o jeho 

využití. To se týká zejména aktivit na internetu, využití aplikací, e -mailu, tisku, VPN připojení nebo sledování připojených externích zaří-

zení či obrazovky. Produkt má i alertovací systém pro vytváření snímků obrazovky nebo zasílání e -mailů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ On -line cloudová technologie

 ■ Výhodná cena založená na předplatném

 ■ Není potřeba vlastní infrastruktura

 ■ Jednoduchá instalace

 ■ Zaznamenávání snímků obrazovky

 ■ Upozorňovací systém

 ■ Jednoduchost a intuitivnost

 ■ Vícejazyčná podpora

 ■ Dynamické grafické výstupy

Záruka: Po celou dobu platnosti licence

Cena (bez DPH): 44 Kč/měsíc


