informační technologie
Databáze Caché s přehledem zvládne složité prostředí

Víte, jak efektivně a kvalitně je
spravována Vaše IT infrastruktura?
Vliv IT infrastruktury na fungování organizací je stále větší a ta se
postupně stává nervovou soustavou organizací. To s sebou nese stále
se zvyšující nároky na rozsah a kvalitu správy IT infrastruktury.
Prostředky a postupy, které se v organizacích
pro správu IT infrastruktury používají, jsou
podle našich zkušeností na hranici a často
daleko za hranicí efektivity. Dohlížet na tři
křižovatky v malém městečku pomocí tří
dopravních policistů bylo dříve normální,
s růstem dopravy se však tento přístup stal
neefektivní a neúměrně nákladný. Stejné
je to i s dohledem IT infrastruktury.
Neefektivně udržovaná síť
přijde až na dva miliony ročně

Nepřizpůsobením se nové situaci organizace
zbytečně plýtvá penězi na vysoce kvalifikované
IT odborníky, kteří místo zkvalitňování
a rozvoje nových IT služeb složitě udržují
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v běhu stávající systém. Jsou neustále přetíženi
a cokoli je problém. Na potíže se přichází
pozdě a jejich odstraňování má negativní vliv
na chod organizace. Infikovaný počítač, který
začne rozesílat spam, způsobí, že se firma
ocitne na černé listině (blacklist), a než se
situace vysvětlí, je její e-mailová komunikace
ostatními servery blokována. Neustále se řeší,
proč jsou občas síť či aplikace pomalé, vina
se svaluje z jednoho oddělení na druhé a lidé
jsou zdržováni při práci. Investice do rozvoje
IT infrastruktury nejsou podloženy reálným
stavem a potřebami. Obtížný a nedostatečný
dohled nad sítí láká zaměstnance k jejímu
zneužívání k osobním účelům a v neposlední
řadě je také lákadlem pro různé amatérské či

profesionální hackery. „Neefektivně udržovaná
síť může stát podle našich výpočtů středně velkou
společnost přibližně milion až dva ročně, nehledě
na bezpečnost dané firemní IT infrastruktury“
říká předsedkyně Network Security Monitoring
Clusteru, Ing. Jitka Studeníková.
Cílem společnosti AdvaICT je pomoci svým
zákazníkům zkvalitnit a zlevnit správu IT
infrastruktury prostřednictvím monitoringu
provozu na síti, detekce nežádoucích
a anomálních situací. V portfoliu najdete
řešení pro organizace všech velikostí.
Vlajkovou lodí je enterprise řešení dohledu IT
infrastruktury MyNetScope® NSM Solution,
které přichází s předdefinovanými pravidly
pro detekci nežádoucího chování, anomálií,
útoků a provozních problémů. Jádrem řešení
je vysoce výkonná objektová databáze Caché
společnosti InterSystems, díky které je řešení
společnosti AdvaICT schopné dohlížet
na tak rozsáhlé a složité prostředí, jako je
například síť Masarykovy univerzity v Brně.
AdvaICT, a. s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
Česká republika, tel. +420 511 112 170
www.advaict.com
e-mail: info@advaict.com
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