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DO TĚCHTO VZORŮ PROSÍME NIC NEVYPLŇUJTE


*Vyplnění údajů označených hvězdičkou je pro přihlášení produktu nezbytné.
Prosíme o pečlivé vyplnění. Uvedené údaje slouží jako podklad pro hodnocení produktu
i pro jeho prezentaci v případě postupu do finále.



*Typ produktu: 
bezpečnostní software

*Název produktu + přesné označení verze:
Zlatix AX-59s v6.22

*Termín uvedení na český trh (nesměl být uveden dříve než 1. 9. 2010):
říjen 2010

*Kategorie (podtrhněte): software – hardware – řešení – služba


Navrhovaná (sub)kategorie:
bezpečnostní software

*Výrobce:
Zlatix Ltd.

Webová stránka výrobce:
www.zlatix.com

*Přihlašovatel:
Zlatix CZ

Webová stránka přihlašovatele:
www.zlatix.cz

*Vztah přihlašovatele k produktu:
výrobce (resp. lokální pobočka výrobce)

*Způsob využití produktu (max. 600 znaků včetně mezer):
Zlatix AX-59s slouží k zabezpečení informací ve firemních databázích před jejich zneužitím. Uplatnění nachází ve středních a velkých firmách, které potřebují sledovat, kdo, kdy a jak přistupoval k datům a jaké změny na nich prováděl. Produkt významně snižuje rizika neoprávněného přístupu k datům nejen ze strany uživatelů, ale také IT administrátorů a dalších osob se standardními i s rozšířenými právy.
*Základní popis produktu (max. 600 znaků včetně mezer):
Zlatix AX-59s zajišťuje kontrolu přístupu k firemním databázím. Prostřednictvím konektorů do MS Active Directory získává základní informace o oprávněních uživatelů k přístupu k datům, jemněji pak lze tato práva nastavit přímo v systému. Produkt zajišťuje autentizaci a autorizaci uživatelů pro přístup k vybraným datům, přičemž je schopen reflektovat nejen typ uživatele, ale také čas přístupu, délku jeho trvání, souvislosti s předchozími přístupy apod. Veškeré přístupy k datům jsou zaznamenávány a archivovány.
*Zajímavé vlastnosti produktu – výhody oproti konkurenčním produktům 
(max. 400 znaků včetně mezer – formou výčtu, max. 10 položek):
- množství analytických nástrojů
- předpřipravené scénáře chování
- podrobné reportovací nástroje
- velmi dobrá škálovatelnost
- schopnost zaslání varování prostřednictvím e-mailu, SMS i telefonu
- snadná spravovatelnost, přehledné rozhraní
Záruka:

Cena (k datu přihlášení, bez DPH): Dle velikosti instalace, od 370 000 Kč

Další údaje:
Produkt je dodáván s konektory pro databáze Oracle, MS SQL Server a IBM DB2, dokoupit lze další konektory

Kromě údajů v tomto formuláři je vhodné přiložit fotografii produktu (případně screenshot nebo logo, akceptovat lze i schéma – tam, kde to dává smysl – tedy například u komplexního řešení). Všechny tyto dokumenty prosím posílejte ve zvláštních souborech - nevkládejte je do dokumentu ve Wordu!

Kromě výše uvedených údajů lze pro usnadnění hodnocení produktu zaslat (nebo uvést odkazy na web)
i další informace – například případové studie, white papery, výsledky benchmarků apod.
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