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Třípásmový Wi-Fi router

Nástroj pro správu projektového managementu

RT6600ax

juno.one – verze JunoPro

Kategorie:
Komunikační produkty
Synology, www.synology.com

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

Přihlašovatel:
Synology, www.synology.com
výrobce

Přihlašovatel:
Denevy, www.denevy.eu
výrobce

Použití produktu: Jde o první třípásmový směrovač společnosti Synology založený na
standardu Wi-Fi 6. Nabízí tak velmi rychlé a zabezpečené bezdrátové připojení pro domácnosti, kanceláře a segment SOHO, a to s propustností až 6,6 Gb/s v kombinovaném
bezdrátovém provozu. Vytvořením a nadefinováním až pěti oddělených sítí lze mimo
jiné například izolovat provoz potenciálně zranitelných zařízení. Bezpečnost se zajistí
pomocí pravidel firewallu, přístupových zásad kontroly provozu, rodičovské kontroly,
webových filtrů apod.

Použití produktu: Řešení zkvalitňuje proces vývoje softwaru, protože poskytuje komplexní ekosystém pro správu, řízení a plánování životního cyklu vývoje softwaru. Nejpropracovanějším systémem je test case management (nástroje pro řízení testovacího
procesu). Jeho velkou výhodou je univerzálnost a nativní integrace dat v průběhu celého vývoje softwaru. Díky široké škále funkcionalit proto nebude nutné řešit komplikované integrace, přenosy dat či synchronizace nástrojů určených k plánování, návrhu,
vývoji, ale hlavně testování nových softwarových řešení.

Popis produktu: Díky podpoře Wi-Fi 6 poskytuje spolehlivější a méně rušenou bezdrátovou komunikační platformu, než je tomu u klasické sítě Wi-Fi 5 a nižší. Činí tak prostřednictvím propracovanějšího kódování dat, funkce beamforming, plánování a izolace
signálu. Nově používané pásmo 5,9 GHz umožňuje vytvoření vysokorychlostních sítí
využívajících kanály o šířce 80 a 160 MHz bez interference. Router je vybavený operačním systémem Synology Router Manager (SRM) a součástí produktu je i 2,5GbE port
konfigurovatelný pro použití v síti WAN nebo LAN.

Popis produktu: JunoPro je nástroj pro komplexní správu projektového managementu
(včetně test case management systému). Snižuje testovací úsilí, zlepšuje využití zdrojů,
rychlost a kvalitu testů a lze jej využít pro zachycení požadavků testů, navrhování a mapování testovacích případů, generování sestav, provádění testů. Nabízí integraci s JIRA
a Jenkins a umožňuje vytvářet a ukládat testovací případy, plánovat, spouštět testy,
vytvářet a ukládat zprávy, vytvářet milníky a požadavky, a to vše z jednoho místa.
Každý v týmu tak hned ví, co se děje, co má dělat, jaké jsou jeho povinnosti a další.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Podpora standardů Wi-Fi 6, 2.5 GbE
■ Operační systém SRM
■ Rozšíření pokrytí pomocí sítě mesh
■ Možnost konfigurace až 15 SSID
■ Síť pro hosty
■ Kontrola provozu
■ VLAN
■ VPN (S2S, SSL, OVPN, LT2P…)

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Propracovaná souhra jednotlivých aktivit pro testing, vývoj i projektové řízení
■ Správa požadavků a intuitivní rozhraní pro uživatele
■ Kustomizace a reporting dat
■ Kompletní test case management systém
■ Zahrnuje i diskuzní fórum
■ Výukové materiály pro uživatele i administrátory
■ Obsahuje kompletní pokrytí IT projektu i metodiku
■ Podpora v češtině, přizpůsobení funkcí na míru
■ Příznivá cena

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 6 300 Kč

14

Cena (bez DPH): prvních 15 dní zdarma, pak cena za celý tým až deseti uživatelů –
10 eur/měsíc, od 11 uživatelů je to 8 eur/měsíc za každého.
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