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Bezpečnostní řešení

Cyber Security
Explorer 1.0

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Corpus Solutions, www.corpus.cz

Přihlašovatel:
Corpus Solutions, www.corpus.cz
výrobce a vývojář

Použití produktu: Přehled nad vztahy mezi zařízeními v síti je základním předpokla-
dem pro úspěšné zvládnutí řešení incidentů v rychle se měnícím kyberprostředí. CSx 
např. architektům IS usnadní optimalizaci služeb v rámci infrastruktury, zmapuje 
vztahy aktiv pro lepší definici SLA, pro bezpečnostní analytiky je zdrojem informací pro 
šetření incidentů forenzní analýzy, pro administrátory nástrojem pro schvalování zaří-
zení, vyhledávání problémů v komunikacích a infrastruktuře či generování podkladů 
pro audity. Operátoři bezpečnostního monitoringu získají představu o kontextu zákaz-
nické sítě při šetření incidentů.

Popis produktu: Cyber Security Explorer (CSx) slouží pro efektivní vizualizaci síťových 
zařízení a jejich vztahů. Vizualizace komunikačních či hierarchických vazeb pomáhá při 
efektivním rozhodování v procesech kybernetické bezpečnosti (forenzní analýza, šet-
ření incidentů, orientace v chráněném prostředí). Orientace a přehled nad síťovými za-
řízeními a jejich vazbami v čase poskytují nezbytné informace pro zrychlení identifikace 
nežádoucích bezpečnostních událostí a servisních zásahů v infrastruktuře.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Vizualizace hierarchických a komunikačních vztahů v infrastruktuře
 ■ Časová osa zobrazující přehled změn v chování sítě
 ■ Upozornění na neznámá zařízení
 ■ Štítky pro kategorizaci zařízení
 ■ Fulltextové vyhledání (IP, sítě, štítky, vlastníci…)
 ■ Dohledání komunikací v čase a kontextové přecházení mezi zařízeními
 ■ Katalog aktiv
 ■ Otevřenost a škálovatelnost
 ■ Pasivní sondy bez zátěže na síťový provoz

Cena (bez DPH): od 199 000 Kč

Systém pro procesní řízení

Xeelo v3.0

Kategorie:
Informační systémy
Xeelo, www.xeelo.com

Přihlašovatel:
Intelligent Studios, www.intelstudios.com
vývojář a implementátor/integrátor

Použití produktu: Xeelo představuje jednoduchý, intuitivní a uživatelsky komfortní in-
formační systém určený k zefektivnění řízení veškerých firemních procesů, dokumentů 
a klíčových dat v rámci již existujících systémů ve firmě. Řídí, integruje a monitoruje vše 
důležité v podniku a je vhodný pro střední i velké organizace.

Popis produktu: Platforma Xeelo je postavena na jednoduchosti a samoobslužných 
funkcích. Zajišťuje plnou automatizaci a kontrolu existujících podnikových systémů 
a veškerých procesů, dokumentů a referenčních dat ve všech oblastech firmy. Ovládání 
je velice jednoduché a intuitivní – stejně jako nemusí běžný uživatel projít školením na 
používání iPhonu nebo e-shopu, nemusí ani složitě řešit, jak se řídit podle nastavených 
procesů. Vše se nastavuje bez potřeby programování včetně integrace do veškerých 
ostatních systémů, které ve firmě již běží.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Nezávislost na platformě a modularita
 ■ Cloudové a on -premise řešení
 ■ Flexibilní licenční politika
 ■ Jednoduše se obsluhuje a nastavuje se bez potřeby programátora
 ■ Převod údajů z dokumentu do logických datových struktur (OCR)
 ■ Podpora funkcí drag-n-drop u formulářů a vizuálního modelingu procesů
 ■ Modul GDPR (General Data Privacy Regulation – nařízení EU) pro rok 2018

Cena (bez DPH): licence za roli „zadavatele“ jsou vždy bezplatné 
(odhadem 90 %  zaměstnanců); 500 eur za licenci bez časového omezení za roli 
„schvalovatele“ nebo 19,90 eura měsíčně (pokud něco schválí).

CW2-12-14.indd   13CW2-12-14.indd   13 23.01.17   15:1023.01.17   15:10




