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Společnost InterSystems oceněna časopisem SD Times
za inovace a vedoucí pozici ve zpracovávání velkých
souborů dat a ve vytváření nástrojů pro podnikovou
inteligenci
InterSystems se v prestižním hodnocení SD Times 100 objevuje již sedmým
rokem
PRAHA, Česká republika, 26. srpna 2015 – Společnost InterSystems, celosvětový lídr
v pokročilých softwarových technologiích, dnes oznámila, že ji časopis SD Times opět
zařadil mezi 100 předních inovátorů v oblasti softwaru. Editoři SD Times tak ocenili
společnost InterSystems ve svém každoročním hodnocení softwarového průmyslu již
posedmé za sebou.
InterSystems Caché® je extrémně rychlá, robustní a masivně škálovatelná databázová platforma,
s níž mohou vývojáři vytvářet bohaté webové a mobilní aplikace. Caché jako jediná nabízí velmi
vysoký výkon, masivní škálovatelnost a robustní spolehlivost, a to s minimálními nároky na
údržbu a hardware. Umožňuje též různé způsoby přístupu k datům: SQL i NoSQL přístup, přístup
k dokumentům, přístup typu klíč/hodnota a rychlý přístup k vícerozměrným datům – a všechny
typy strukturovaných i nestrukturovaných dat dokáže zpracovávat současně, takže přináší ty
nejaktuálnější informace a analýzy tam, kde jsou právě potřeba.
Ocenění SD Times mohou získat jen ty společnosti, které přicházejí s inovacemi a zaujímají
vedoucí pozici v oboru. Firma například musí přispívat k pokroku v nejmodernějších
technologiích, ovládat velkou část trhu či si zajišťovat vedoucí pozici díky otevřené výměně
zkušeností s ostatními. Editoři časopisu SD Times zohledňují také tzv. buzz faktor: „Jak mnoho se
v oboru diskutuje o práci dané společnosti a jak je přijímána? Považují odborníci technologie
společnosti za něco, co prostě musíte mít? Zkrátka, oceňují práci této organizace ostatní?,“
uvádějí ve vydání z června 2015.
Společnost InterSystems byla oceněna v kategorii Big Data and Business Intelligence. Podle
časopisu SD Times „každá společnost, která hromadí kvanta dat, hledá cesty, jak všechna tato
data efektivně ukládat, přistupovat k nim a interpretovat je. Naštěstí se poskytovatelé technologií
tímto nesnadným úkolem zabývají a hromady velkých souborů dat (big data) díky nim vypadají
jako mnohem přátelštější krtčí hromádky.“
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„InterSystems Caché je nejoblíbenější databázová platforma v oborech, které vyžadují nejvyšší
výkon a největší škálovatelnost. Jsou to například finanční služby, zdravotnictví a mnohé další,“
říká Robert Nagle, viceprezident InterSystems pro datové platformy. „Opakované uznání
SD Times nás velmi těší, protože jde o nezávislé hodnocení vedoucích editorů.“

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
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T: +420 224 913 003

nebo

Iveta Přidalová
InterSystems
E: iveta.pridalova@intersystems.cz

O databázi InterSystems Caché
InterSystems Caché je přední světová SQL/NoSQL databáze. Vývojáři potřebují pro vytváření průlomových
aplikací nové generace platformu, která umožňuje různé způsoby přístupu k provozním datům. V Caché
jsou data k dispozici souběžně díky využití NoSQL, SQL a objektových paradigmat. Každé paradigma
poskytuje vysoký výkon a velkou škálovatelnost.
Caché disponuje funkcemi pro nejaktuálnější analýzy jak strukturovaných, tak nestrukturovaných dat a
nabízí vývojářům nástroj, s nímž mohou přinášet relevantní informace v okamžiku rozhodování. Caché
přináší technologii pro rychlý vývoj mobilních a webových aplikací. Typickým znakem každé aplikace, jejímž
základem je Caché, je jednoduché fungování, ať už se jedná o aplikace fungující na hardwaru zákazníka ve
firmě, o cloudové řešení či o hybridní konfigurace. Po celém světě fungují desítky tisíc aplikací Caché.
O hodnocení SD Times 100
Časopis Software Development Times® je vlajkovou lodí společnosti BZ Media. Jde o přední časopis z
oboru vývoje softwaru se 75 000 čtenáři. Časopis SD Times vznikl v únoru 2000 a je k dispozici v tištěné i
elektronické verzi a též online na adrese SDTimes.com. Editoři SD Times každoročně zpracovávají
hodnocení nazvané SD Times 100, v němž „vyjadřují uznání společnostem, neziskovým organizacím,
projektům open source a dalším aktivitám za jejich inovace a vedoucí postavení.“ Seznam všech
společností uvedených v SD Times 100 pro rok 2015 najdete zde.
O společnosti InterSystems
Společnost InterSystems vyvíjí pokročilé softwarové technologie umožňující vytvářet průlomová řešení.
Tradičně poskytuje špičkové produkty a soustřeďuje se na úspěch svých klientů. Platformy InterSystems pro
správu dat, strategickou interoperabilitu a analytiku jsou používány ve zdravotnictví, finančnictví, státní
správě a v řadě dalších odvětví. Ve vybraných zemích InterSystems nabízí též unifikované aplikace pro
zdravotnictví, které fungují na klíčových technologiích této firmy a které přispívají k realizaci propojeného
zdravotnictví. Společnost InterSystems je soukromá společnost založená v roce 1978. Sídlí v Cambridge
v americkém státě Massachusetts a má pobočky po celém světě. Její produkty denně používají miliony lidí
ve více než 100 zemích. Více informací najdete na InterSystems.com.
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