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Správa logů 
a SIEM

LOGmanager 1.7

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Sirwisa, www.logmanager.cz

Přihlašovatel: 
Sirwisa, www.logmanager.cz
vývojář

Použití produktu: LOGmanager je systém pro centralizovanou správu i management 
událostí a logů z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení či ope-
račních systémů a aplikačního softwaru. Je založený na databázi se škálovatelnou kapa-
citou a výkonným systémem pro prohledávání i prezentaci nalezených dat. Kromě bez-
pečnostního oddělení je přínosem i pro operační a provozní úseky, které mohou snad-
nou interakcí proti databázi událostí nalézt například podstatu nefunkčnosti systému, 
identifikovat možné závady a rychle dohledat události popisující příčinu konkrétního 
problému, ztráty dat nebo výpadku komunikace.

Popis produktu: Podstatou produktu je sběr všech relevantních eventů a logů organi-
zace, jejich ukládání do centrálního zabezpečeného úložiště s předem definovanou re-
tencí a možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy prohledá-
vání se prezentují v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k na-
lezeným datům. Systém umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné po-
době pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a případné 
bezpečnostní audity.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Vysoký výkon – více než 5 000 eps
 ■ Žádné licenční omezení
 ■ Rychlá implementace
 ■ Konektor na SQL databáze
 ■ Uživatelsky přehledné a intuitivní ovládání
 ■ Systém se konfiguruje a ovládá přes jednotné grafické rozhraní
 ■ Nemožnost mazání uložených logů
 ■ Konfigurace i vlastních reportů, dashboardů a alertů
 ■ Běží na samostatné HW applianci
 ■ Součástí systému je i Windows Event Center

Záruka: Pět let na hardware, rok na SW, záruku lze prodloužit za poplatek

Cena (bez DPH): 599 000 Kč

Rychlé ekonomické 
a výrobní analýzy

Helios Reva, verze 2.1

Kategorie:
Informační systémy
ASV Náchod, www.asv.cz

Přihlašovatel:
Asseco Solutions, www.helios.eu
produkt je partnerským řešením IS Helios společnosti 
Asseco Solutions

Použití produktu: Helios Reva, který je integrovaný s ERP Helios, umožňuje nezávislý 
sběr, monitorování a vyhodnocení výrobních i technologických dat. Díky integrovaným 
výrobním terminálům nabízí vizualizaci a reportování dat. Systém poskytuje i přesné 
hodnocení efektivity a využití strojních zařízení a on -line informace o stavu stroje, což 
má vliv na řízení jakosti a kontrolu technologické kázně. Produkt též zprostředkovává 
on -line pohled na stav rozpracovanosti zakázky či zpětný audit z archivovaných dat. 
Výho dou je možnost sběru libovolných technologických informací.

Popis produktu: Helios Reva představuje integrované řešení umožňující na obsluze 
stroje nezávislé měření a vyhodnocení skutečné doby práce zařízení. To vše je doplněné 
snímkem pracovního dne operátora a též monitoringem skutečných a požadovaných 
technologických dat zařízení (teploty, tlaky atd.) včetně aktivního systému varování. Do-
káže také včas upozornit na nestandardní stavy zařízení či obsluhy. Měření se zobrazuje 
v datovém i grafickém reportingu, k dispozici je on -line včetně možnosti vzdáleného 
přístupu.  Produkt může pracovat zcela nezávisle na ERP, ideální je ale využít možnosti 
jeho plné integrace se systémem Helios.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Komplexní funkčnost jak na CNC strojích řízených PLC, tak na zařízeních konvenčních
 ■ Uchování dat při výpadku datové sítě (až 48 hodin)
 ■ Systém varování a upozorňování na nestandardní stavy (stroj, operátor apod.)
 ■ Řízení monitorování činnosti obslužných profesí (údržba, nástrojárna atd.)
 ■ Zvýšení využití strojního parku a růst efektivity obsluhy
 ■ Plné dokladování kvality produkce včetně traceability

Záruka: Dva roky s možností prodloužení

Cena (bez DPH): Pro deset strojů 250 tisíc Kč (bez hardwaru)
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