Portálová
řešení
Co je portál?
Potřebujete efektivně komunikovat s partnery, dodavateli, zákazníky nebo svými zaměstnanci? Potřebujete
přistupovat ke svým podnikovým datům i na dálku?
Přerůstá vám množství aplikací přes hlavu a hledáte
způsob jak je integrovat? Chcete přijít ráno do práce
a mít všechny potřebné informace na jednom místě?
Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano,
je pro vás portál to správné řešení.
Podnikový portál si můžeme představit jako určitý
prostor pro integraci informací, lidí a procesů. Je
to množina technologií a aplikací tvořící univerzální
rozhraní. Jeho prostřednictvím se může každý, koho
se týkají činnosti organizace (zákazník, dodavatel,
zaměstnanec), účastnit procesů organizace, přistupovat ke všem relevantním informacím, komunikovat
s ostatními participujícími lidmi a realizovat aktivity
spojené s podnikovými procesy.

	PŘÍNOSY PRO VAŠI
	SPOLEČNOST
Portál podporuje vztah zaměstnance
a podniku
Podporuje vztah mezi podnikem
a zákazníkem
Podporuje vztah mezi podniky
Je integrační platformou

Co přinese portál
vaší společnosti?
Integrace

Podnikové portály jsou platformou pro integrování
podnikových informačních systémů, jako jsou například ERP, CRM, CMS nebo BI. Nedostatečné sjednocení přístupů k datovým zdrojům a systémům vede
často ve společnosti ke ztrátě produktivity práce.
Pokud je třeba integrovat informační systém, který je
nesourodý s vaším (např. po akvizici), poskytují podnikové portály architekturu, která je schopna tyto systémy propojit. Podnikové portály tak dokážou integrovat
systémy v jednotném prostředí.
Portál tedy funguje jako:

UniCredit Leasing — nový portál pro zpracování
obchodních případů
Pro společnost UniCredit Leasing jsme vytvořili nový prodejní
a komunikační kanál založený na produktu Sun Java Enterprise
System. Základními přínosy jsou rychlost komunikace mezi
zúčastněnými subjekty a centrální evidence dat přímo v databázi
leasingového systému UniCredit Leasing. AMI Praha systém
navrhla, vyvinula a v současné době poskytuje podporu
a spolupracuje na dalším vývoji.

UniCredit Leasing — intranet
Intranet pro jednu z největších leasingových společností působících
na českém trhu je postaven jako webový informační portál. Slouží
jako integrační vrstva nad stávajícími systémy společnosti a zároveň
přináší vlastní funkce a aplikace.

Integrátor obsahu — stává se centrálním
úložištěm podnikových dat s tím, že nabízí
pokročilé mechanizmy vyhledávání a zpracování
dat. Zároveň nabízí grafickou customizaci
a obsahovou personalizaci řešení pro každého
uživatele, včetně definování jasných pravidel,
která zajišťují selektivní přístup k datům.
Integrátor pracovní plochy — díky svému
univerzálnímu rozhraní se stává jakousi novou
„pracovní plochou“ jakou známe z klasických
operačních systémů, jejímž prostřednictvím je
uživateli zajištěn přístup ke všem relevantním
datům a aplikacím.
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Portálová
řešení
Integrátor trhu — portál reaguje na potřeby
mezipodnikové integrace, kdy uživatelům již
pro realizaci procesů nepostačují informace
a aplikace na úrovni podniku, ale chtějí mít
přístup i k datům a aplikacím spolupracujících
subjektů.

	PORTÁL USNADNÍ VAŠI
Komunikaci
	Správu dokumentů
	Sdílení podnikových znalostí

Efektivní komunikace

Přístup k podnikovým procesům

Portál poskytuje mnohem rozmanitějíší a komplexnější komunikaci než například email nebo instant messaging (ICQ, Skype). Vytváří prostor pro diskusní fóra,
kde na základě přístupových práv může komunikovat
i subjekt mimo podnikovou síť.
Podpora procesů

Podnikové portály podporují bezpapírový průběh
vybraných procesů. Díky integrované správě obsahu
zpřehledňují oběh dokumentů uvnitř i vně organizace.
Společnost tak dokáže pružně reagovat na objednávky, nabídky, smlouvy a jiné dokumenty.
Snížení nákladů

Čas jsou peníze. A portál šetří váš čas. Obsah a funkce jsou dostupné z jednoho místa. Práce s informačními zdroji tak může být rychlejší a přehlednější, což
výrazně přispívá k vyřešení častého problému s informačním zahlcením zejména řídících pracovníku. Pracovník si vytvoří vlastní pracovní plochu, kde najednou
vidí přehledně všechny informace, které potřebuje.
Díky webovému rozhraní můžete pracovat nezávisle
na čase a prostoru. Veškerá funkcionalita portálu je

nabízena jednotnou formou. Uživatel si nemusí osvojovat několik různých rozhraní s odlišným ovládáním
a zvyklostmi. V případě využití možností jednotného
přihlášení (SSO) může uživatel přistupovat ke všem
aplikacím a datům, na která má oprávnění, po jediném
přihlášení (například do systému MS Windows).

PROČ portál OD AMI Praha?
AMI Praha je konzultační a produkční společnost
poskytující komplexní služby v oblastech podnikových
IT řešení a internetu. Našim klientům poskytujeme
profesionální a individuální přístup a společně se
snažíme nalézt ideální řešení.
Nabízíme řešení, které se dokáže přizpůsobit na míru
vašim požadavkům, ať už se jedná o zákaznický portál
nebo portál pro vaše interní potřeby. Portálové řešení
může být prvním krokem k integraci s dalšími produkty jako jsou Document Management System, Identity
Management nebo Service Desk.

Portálové rozhraní
Přístup k informacím přes web, PDA, mobilní telefon

Portálové SLUŽBY
Personalizace — Bezpečnost dat — Workflow — Single Sign On — Správa obsahu — Organizace obsahu
Vyhledávání — Indexace — Diskuzní skupiny — Wiki — Jednotná správa uživatelů — Dostupnost odkudkoliv

PortálovÁ INTEGRACE

PortálovÝ OBSAH

Integrace dat, aplikací, procesů

Stránky, portlety, katalogy, webové aplikace
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