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Použití produktu: AIM (Altron Infrastructure Management) je nástrojem pro správu a kontrolu veškerého IT i non -IT vybavení v dato-

vém centru. Systém sbírá a spravuje informace o vybavení, využití zdrojů a o provozním stavu datového centra. Veškeré tyto informace 

se následně systémem analyzují a aplikují, díky čemuž může správce činit rozhodnutí, která pomohou dosáhnout obchodních cílů firmy 

a optimalizovat výkon datového centra.

Popis produktu: AIM představuje flexibilní, modulární a plně škálovatelný systém, který lze integrovat se širokým spektrem externích 

systémů. Základní částí je modul Asset, který obsahuje evidenci veškerého zařízení včetně propojení a katalogu řešení a také umožňuje 

2D i 3D vizualizaci prostředí v datovém centru. Modul Change dovoluje řízeně vykonávat proces změn, modul Servis nabízí to samé 

u procesu servisních činností. Rozšiřování kapacity a plánování dopadu změn má na starosti modul Capacity Planning. Důležitý je i mo-

dul Reporting, který veškerá data z AIM třídí, analyzuje a předává správci pro usnadnění jeho rozhodování.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Modularita, škálovatelnost, otevřenost systému

 ■ Vlastní licenční politika – nezávislost na licencích komerčních produktů

 ■ Webové řešení přístupné odkudkoliv

 ■ Snadná integrace se systémy třetích 

stran

 ■ Bezpečnost – SSL, HTTPS a další bezpeč-

nostní prvky

 ■ Schopnost predikce plánovaných změn

 ■ Podpora ITIL a eTOM best practices

 ■ Široké zkušenosti Altronu s optimalizací 

procesů v datovém centru

Záruka: podle konkrétní smlouvy a SLA

Cena: variabilní podle zvoleného typu 

 licence, začíná na cca 2 mil. Kč za imple-

mentaci i integraci modulů a se základními 

modifikacemi podle potřeb zákazníka
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Použití produktu: Erian poskytuje základní službu v podobě autonomního rozhodování o zaslaných transakcích na základě uživatelem 

definovaných pravidel. Obvykle jej tedy využívají jiná řešení, např. agendové systémy, pro které poskytuje služby rozhodování v různých 

oblastech, třeba kontrola správnosti, posouzení rizikovosti a detekce podvodů, řízení agend a vydávání posudků podle legislativy a po-

dobně. Erian se neomezuje na konkrétní tematickou oblast, např. na detekci úvěrových podvodů, ale lze jej použít v podstatě pro jakou-

koliv oblast.

Popis produktu: Řešení Erian umožňuje zaznamenat znalosti expertů na danou problematiku v podobě jednoduchých i komplexních 

pravidel. Na základě těchto pravidel pak může samostatně kvalifikovaně posuzovat a rozhodovat o příchozích transakcích, např. o žá-

dostech o úvěr, o výkazech zdravotní péče atd. Explicitní zápis znalostí do Erianu přináší řadu výhod v podobě jejich ochrany před fluk-

tuací zaměstnanců, vyšší efektivity a konzistence rozhodování, finančních úspor díky možné redukci počtu potřebných referentů i v sou-

vislosti s lepším odhalováním podvodů. Produkt je v současné době schopný provozu na databázových platformách MS SQL a Oracle, 

přenos na jinou platformu je možný.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Univerzalita použití (nezávislost na 

byznys doméně)

 ■ Pokročilé nástroje pro popis zna-

lostí, plně obsloužitelné koncovými 

uživateli

 ■ Kvalitnější rozhodnutí (lepší poměr 

FRR a FAR)

 ■ Velmi vysoký provozní výkon a vý-

borná škálovatelnost

 ■ Lokální výrobek s plnou technickou 

podporou výrobce

 ■ Možnost přizpůsobení licenčního 

modelu potřebám zákazníka

 ■ Podpora databázových platforem 

MS SQL a Oracle, další možné

metodici 
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