
Řešení nápovědy v pod-
nikovém informačním 
systému
Dokumentační 
 systém Karat
Kategorie: Podnikový software
Karat Software
www.karatsoftware.cz
Přihlašovatel: Karat Software
www.karatsoftware.cz
výrobce

Použití produktu: Modul Dokumentační systém Karat je primárně určen k vytváření, správě a zobrazování nápovědy a metodik podni-

kového informačního systému Karat. V každém okamžiku má uživatel k dispozici nápovědu, v duálním režimu zobrazení, ke konkrétní 

zobrazované části aplikace s možností rychlého kontextu. Lze vkládat firemní kapitoly s vlastním popisem, které zůstanou zachované 

i po aktualizacích standardních dokumentací. Dalším využitím může být vytváření interních dokumentů organizace, např. procesních 

nebo ISO směrnic. V tomto případě lze potom využít propojení konkrétní kapitoly směrnice s definicí daného procesu v modulu BPM 

Karat.

Popis produktu: Základem řešení je využití technologie podnikového informačního systému Karat, díky které se vytvořil strukturální 

základ pro všechny ukládané informace. Nově vznikla specializovaná komponenta, která pro potřeby tohoto řešení simuluje vlastní tex-

tový editor. Díky integraci komponenty přímo do prostředí IS Karat ji lze zobrazit v libovolné části aplikace a zároveň je možné prolinko-

vání na konkrétní místa uživatelského rozhraní stejně jako vzájemné prolinkování různých částí jednotlivých dokumentací.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Integrace přímo do prostředí IS Karat

 ■ Jednotná správa a zálohování s primární aplikací

 ■ Prolinkování jednotlivých částí uživatelského rozhraní až na kapitoly dokumentů

 ■ Možnost doplňování firemních kapitol do standardních dokumentů

 ■ Duální režim zobrazení nápovědy Ovládání vs. 

Modulová

 ■ Možnost využití pro vytváření dalších doku-

mentů, např. procesních nebo ISO směrnic

 ■ Možnost exportu mimo prostředí IS Karat

Záruka: standardně dva roky, může být součástí 

dohodnuté SLA

Cena (bez DPH): pro zobrazování nápovědy a me-

todik zdarma, pro vytváření a správu interních 

 dokumentů organizace podle počtu uživatelů 

v rozmezí jednotek až stovek tisíc Kč

Řešení virtualizovaného 
3D CAD
Virtualizace 3D 
 nástrojů CAD/CAM
Kategorie: Podnikový software
Orbit
www.orbit.cz
Přihlašovatel: Orbit
www.orbit.cz/virtualizace
Autor a realizátor

Použití produktu: Nasazení funkční virtualizace CAD/3D do běžného provozu přináší výhody moderní IT architektury i v tomto seg-

mentu. Jde například o nárůst produktivity práce, snadné vytváření mezinárodních týmů a okamžité sdílení jejich výstupů, mobilitu, 

podporu BYOD, vyšší bezpečnost a ochranu duševního vlastnictví a efektivní využití výpočetního výkonu. Výhody přináší zejména prů-

myslovým podnikům, jimž zlepší práci vývojářů a konstruktérů, a tak zvýší mezinárodní konkurenceschopnost.

Popis produktu: Řešení využívá terminálovou farmu serverů, na nichž jsou instalované CAD/CAM aplikace, jež se následně doručují na 

koncová zařízení uživatelů. Ti mohou plnohodnotně pracovat s aplikacemi a daty odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení včetně tabletů 

a mobilů. To výrazně zefektivňuje práci vývojářů i obchodníků a spolupráci v dodavatelských řetězcích. Oproti konvenčním řešením lze 

výpočetní výkon přidělovat každému uživateli podle jeho potřeb, přičemž jednomu uživateli dovoluje publikovat i více prostředí (např. 

pro odlišné projekty). Řešení je bezpečné, redundantní a poskytuje vysokou dostupnost.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Efektivní distribuce a sdílení výpočetního výkonu

 ■ Snazší práce v týmu

 ■ Ochrana duševního vlastnictví

 ■ Snadný provoz různých CAD 

aplikací/verzí na jednom pra-

covišti

 ■ Vzdálený a rychlý přístup 

k CAD datům i z notebooku, 

 tabletu či smartphonu

 ■ Zjednodušení správy HW 

zdrojů a licencí díky konsoli-

daci IT infrastruktury

 ■ Snížení neproduktivních časů 

pro kopírování, synchronizaci, 

replikaci CAD dat

Cena (bez DPH): závisí na kon-

krétním projektu

Existing Graphics Workstation


