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Wi -Fi Mesh systém

TP -Link Deco X60

Kategorie: 
Hardware
TP -Link Technologies, www.tp  -link.com

Přihlašovatel:
TP -Link Czech, cz.tp  -link.com
výrobce

Použití produktu: Wi -Fi Mesh systém Deco X60 díky třem samostatným jednotkám 
 vytváří silnou a stabilní Wi -Fi síť, která pokryje domácnost vysokorychlostním bezdráto-
vým připojením. Toto řešení inteligentně připojuje koncová zařízení k jednotce, která je 
nejblíž nebo má v daném místě nejsilnější signál a pod názvem jedné sítě zajišťuje Wi -Fi 
roaming. Deco X60 se ovládá přes mobilní aplikaci a zároveň je kompatibilní s hlaso-
vým ovládáním přes Amazon Alexa. Systém jednotek Deco představuje jednu prováza-
nou síť, což usnadňuje její správu.

Popis produktu: Deco X60 je první Wi -Fi Mesh systém značky TP -Link s nejnovějším 
standardem Wi -Fi 6. Tři jednotky Deco pokryjí domácnost Wi -Fi sítí o rychlosti až 
2 976 Mb/s. Každá jednotka Deco je vybavená čtyřmi interními anténami a dvěma giga-
bitovými porty. Díky technologiím Beamforming, OFDMA, MU -MIMO a BSS Color tento 
systém poskytuje rychlejší připojení, pokrývá plochu až 650 m2 a zvyšuje až čtyřná-
sobně kapacitu připojených zařízení. Bezpečný on  -line provoz je zajištěn díky balíku 
bezpečnostních funkcí HomeCare, který obsahuje například pokročilou rodičovskou 
kontrolu, integrovaný antivirus nebo prioritizaci aktivit QoS.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jedna sjednocená síť – pokrytí celého prostoru jediným provázaným systémem
 ■ Wi -Fi Mesh systém s Wi -Fi 6
 ■ Technologie BSS Color a Beamforming – pokrytí Wi -Fi až 650 m2

 ■ Technologie OFDMA a MU -MIMO – čtyřnásobně vyšší kapacita připojených zařízení
 ■ Ovládání mobilních aplikací a hlasové ovládání skrz Amazon Alexa
 ■ Možnost doplnění dalších Deco jednotek
 ■ Šifrování WPA3 a TP -Link HomeCare
 ■ Nízká latence

Záruka: 36 měsíců

Cena (bez DPH):  14 041 Kč

Nástroj pro správu testování

JunoOne (v6)

Kategorie:
Nástroje pro správu
Denevy, www.juno.one

Přihlašovatel:
Denevy, www.denevy.eu
výrobce a prodejce

Použití produktu: Nástroj pro agilní správu testů a řízení incidentů, který je schopný 
plné integrace na nástroj Jira, OTRS a GitLab. Díky přehledné správě projektů lze řídit 
tým testerů i další byznysově či technicky orientované uživatele. K dispozici je uživatel-
sky příjemné prostředí pro tvorbu testů, sledování chyb, delegaci úkolů a další funkce 
pro profesionální a úspěšné zajištění správnosti fungování softwarového vývoje.

Popis produktu: JunoOne lze využívat z velké části na řízení celých projektů. Je posta-
veno na principech ISTQB, ale také na zkušenostech z reálného testování, aby se co nej-
lépe naplnila očekávání každého testera či manažera bez složitých procesních postupů. 
Obsahuje designovou sekci pro agilní správu epiců, plán a analýzu testů pro definování 
test sprintů i jim přiřazených sad testovacích scénářů, a také sekci pro automatizované 
spuštění testů přes Jenkins.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ All -in -one nástroj pro správu testování
 ■ Agilní design projektu
 ■ Plán, analýza a exekuce testů
 ■ Propracovaná platforma pro tvorbu bugů a úkolů
 ■ Stylový design, možnost přiřazení rolí, správa uživatelů
 ■ Integrace se systémy Jira, OTRS, GitLab

Cena (bez DPH): 5 eur za uživatele/měsíc
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