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Analytický systém

Tovek Web Client 7.3.1.

Kategorie: 
Podnikový software
Tovek, www.tovek.cz

Přihlašovatel: 
Tovek, www.tovek.cz
výrobce

Použití produktu: Web Client zpřístupňuje informace z různých zdrojů v jednom ucele-
ném pohledu, který je přizpůsoben na míru konkrétnímu uživateli. Nabízí intuitivní 
ovládání bez vysokých nároků na technické dovednosti – uživatel tak bez nutnosti hle-
dat vidí v grafice zobrazena přesně ta shrnutí a informace, jež ho zajímají. Produkt 
 vytváří automaticky interaktivní manažerské přehledy na míru, pohledy jsou aktivní 
a umožňují přímý proklik na vstupní data. Lidem, kteří v rámci své pozice rozhodují, 
tak dovoluje rychle získat přehled a operativně reagovat.

Popis produktu: Tovek Web Client je interaktivní dashboard, který umožňuje jedním 
dotazem prohledat všechny připojené zdroje. Vyhledané informace lze snadno filtrovat 
pomocí vybraných widgetů. Dashboard umožňuje zobrazit náhled vyhledaného doku-
mentu či záznamu, nebo ho lze otevřít přímo z originálního umístění. Při přístupu k in-
formacím jsou zohledněná práva uživatelů, a to až na úroveň jednotlivých záznamů. 
 Výsledky lze zobrazit ve vztahovém diagramu a snadno rozvinout související informace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Přístup k informacím z jednoho místa
■ Snadné a intuitivní ovládání
■ Přizpůsobení funkcí a grafického vzhledu na míru uživatelům
■ Zobrazení kontextu vyhledaných informací a vizuální analýza souvislostí
■ Personalizované přehledy a souhrnné pohledy
■ Podpora mobilních zařízení
■ Zpřístupnění informací a znalostí velkému počtu uživatelů
■ Snadné vytváření a sdílení ucelených pohledů na data
■ Zabezpečení standardními prostředky

Software pro optimalizaci pracovních postupů

AFPA – framework pro 
automatizaci procesů založený 
na microslužbách

Kategorie: 
Podnikový software
IBA CZ, www.ibacz.eu/

Přihlašovatel:
IBA CZ, www.ibacz.eu/
výrobce

Použití produktu: Řešení představuje podpůrný prvek pro řízení podnikových procesů 
(BPM), které zahrnuje aktivity spojené s optimalizací podnikových procesů a jejich 
maxi mální přizpůsobení potřebám podniku. Je zaměřené na procesní modelování a do-
voluje vytvářet procesy včetně návrhů formulářů. Tvoří nadstavbu produktu Camunda 
Community Edition a přidává k tomuto produktu vlastní rozhraní i další služby, které 
umožňují procesními kroky ovládat řízení podnikových procesů a řešení změn. Dovoluje 
také ovládat aplikace třetích stran a reagovat na události z těchto aplikací z jednoho 
místa.

Popis produktu:
Jde o sadu předdefinovaných mikroslužeb, nástrojů pro jejich správu a konfiguraci, 
 orchestrační infrastruktury a pevně definovaných rozhraní, umožňující ve velmi krát-
kém čase svým použitím vytvářet a programovat agendy provozních, evidenčních, inte-
gračních, BI a automatizačních aplikací. Produkt je napojený na Microsoft Active Direc-
tory a jako databáze se využívá server MS SQL. Řešení má české prostředí, umožňuje 
využití firemního brandingu a je plně integrované do MS Active Directory, což dovoluje 
jednotné přihlašování.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Inteligentní správa úkolů
■ Správa a užívání bez zásahu do kódu aplikace
■ Snadný vývoj aplikací zajišťujících orchestraci procesů v heterogenních aplikačních 

prostředích zákazníka
■ Model freemium (zcela zdarma pro libovolný počet řešených agend a uživatelů 

s platbou pouze za implementaci, servis a poradenství)
■ Možnost budování knihovny rozsáhlých atypických rozšíření
■ Rozšiřování platformy průběžným vývojem

Záruka:  podle servisní smlouvy, automatické aktualizace

Cena (bez DPH): základní cena implementace produktu s nastavením dvou procesů 
od dvou milionů korun
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