DPDC Hitus
Mnoho aplikací – jeden klient
DPDC přináší do vaší společnosti komfort jediného uživatelského rozhraní pro vaše interní aplikace.
Konec přeskakování mezi aplikacemi. Žádné přihlašování do každé aplikace zvlášť.
Na IT trhu jsou k dispozici mnohé nástroje, které podporují efektivní vnitrofiremní komunikaci. V dnešní době snad každý používá ve
firmě groupwarové aplikace pro poštu, sdílení práv, dokumentů, kalendářů, projektů, rezervace místností, automobilů, řízení
průběhu schvalovacích procesů a podobně. Aplikační uživatelská rozhraní se standardizují do formátů webových klientů a webových
služeb na technologiích SOA (Service Oriented Architecture). Stále však zůstává výzvou, jak všechny tyto aplikace propojit do jediného
integrovaného klienta, aby měl uživatel vše intuitivně a pohodlně dostupné.

Jednotný uživatelský přístup

Na tuto výzvu přináší náš technický tým otevřené a uživatelsky jednoduché řešení. DPDC Hitus koncepce staví na technologiích IBM,
které v samostatných softwarových produktech poskytují všechny potřebné dílky do této stavebnice.
 Groupwarový software IBM Lotus dal řešení DPDC Hitus jméno a základní pracovní nástroj uživateli – Lotus Notes Klienta.
 Websphere portal nabídnul možnost prezentace aplikací formou dynamických webových pohledů – portletů, které Lotus
Notes klient přijímá za své v rámci svého uživatelského rozhraní.
 Vhodným doplněním jsou moduly Lotus Domino Document Management a Lotus Workflow.
 Pro jednotný přístup uživatelů bez nutnosti neustálého zadávání různých přihlašovacích jmen a hesel je využita technologie
pro Single-Sign-On - IBM Access Manager. Ten sjednocuje autentikační mechanismy Lotus Notes klienta se všemi
aplikacemi integrovanými do jeho prostředí.
 Třešničkou na pomyslném dortu je pak velice elegantně řešená správa uživatelských účtů a oprávnění. Slouží k tomu jedna
s integrovaných aplikací DPDC Hitus, která má celkový, trvalý a aktuální přehled o přiděleném oprávnění uživatelů do všech
firemních aplikací. Touto aplikací je IBM Identity Manager (IDM). Identity Manager na základě požadavků a schvalovacích
procesů centrálně sleduje a řídí nastavení oprávnění na aplikacích, také poskytuje podklady pro bezpečnostní audit, přijímá
automaticky požadavky z aplikací personálního oddělení a uživatelům nabízí samoobslužné funkce pro práci se zamknutými
účty, expirovanými hesly, umožní vytvářet požadavky na změny oprávnění.
 Uvedené systémy potřebují ukládat svá data. Pro zjednodušení správy a designovou jednotnost DPDC Hitus jsou veškerá
data konsolidována do společné vyspělé databáze DB2. To je zárukou kompatibility, konzistence a stability datové základny.
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Pokud vás trápí velký počet aplikací a sjednocení přístupu k nim by bylo pro vaši společnost přínosem, pak nám bude potěšením
připravit pro vás analýzu možnosti nasazení DPDC Hitus přímo ve vašem prostředí.

http://www.dpdc.cz
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Zákaznické aplikace - portalizace
Portlety management nástrojů IBM – sjednocení portálů
Zákaznické aplikace WEB GUI – přímý link do Notes browseru
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