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A oaehi. lnformáció_biztonságtechnikal é9 Tanácaadó Kft'

A Daemia lnfomác]ó'biáonságtechnikai és Tanácsádó Kfl lechnolÓgiai cé9, amely
fó tevékénysége kÚlÖníéle szoflveÍek Íejlesztése e]sósolbai Nyugal_eu.Öpai és
tenge€ntúli megEndelók számáa' vaLarnint a2 lníomáció védelme a vál]alali'
inlézményi és végfelhasználói szektolban.

FéilesáÓ és biáonságtechnikai partneÉi vagyuik a cAslo ÉUrcpe_nak
(NémetoÍság), valamint az AdVan@d EnteÍlai.ment centeB'nek (UsA)
1\'|a9yaro6zá9] hivátalos viszonteladói vagyunk az orosz Kaspersky Labs vlrus_ és
ké€llen €klámlevél e]háritó lermékeinek, valamint disÍÍibúloÍai a német s1eganos
iníormáciÓvédelmi és t'tkosíló szoitve€inek'

cégonk megbízói kóre a koímánrzati és stratégiái lontosságÚ nagyvá]lalatoklól
kezdve a kis_ és kÖzepes VállaIkozásokon át a magánÍelhasználókig lerjed' KérésÉ
publikus refeÍenciáinkbÓl kivonátot b áosilunk az érdeklódók számáÍa'

További infoÍmáciÓkéí kéíük' szlveskedjen felkeÍesni Weboldalunkal
htlp'fuw dáémia'hu in|eínáes cimen'

Fél6tóssógvállalás' gaEíca.

A Daemia Development oaemia Kft. az slkészllt rendszeíré az áládás naPjától
számítolt egy éven keíesául lelepítési és beállitás gaÉnclál vállal' ea kÖVetóen
p€d g kedvezó feltélelekkel szonve*óvelésl biáosil a llleglendeló Észéíé'

A Portál rendszéráltaláno3 ism9rt ifué

Egy szeruezel üz]eli íoLyamataiban több íelhasználÓi csopoÍl vehel Íésá, s a
veruezet hatékony mÚkódéséhez elengedhetetlen hogy ezek a csopodok idóbén és
megÍeleló modon megoszthassák a munká]ukhoz szljkséges tudást, inÍoínáciÓt'
illeive hozáíérhessenek a szúkséqes Íolyamatokhoz és vo gállalásokhoz.

Fontos az is' holy a szefuezet kányilani és Íelugyelni tudja a ÍnegfelelÓ adatok
inÍormációk megfe]eló iÉnyba való teiedését vagy]s áz inÍormácó elusson
mindenhova' aho szukséo van Íá' de ne kefuljón ile|éktelen kezekbe'
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AcégÜnk általklná|t poűl ÉndszeÍ ennek megvalósitását teszi lehetÓvé aal, hogy
egy íeluleten közós hozaÍéÉsi ponlon nleglálja az elérheló tána]makal'
nformációkat' szolgáftalásokal és íolyamatokat hozáíéúetóvé teszi á kubníéle
alkalmazásokat dokumentumláÍakat Egységes és in|eraktÍV íelhászná]ó ÍelÜletel
nYüit a kúlönbózó felhasználól csoponok számára.

A íendsze. alapvelóen a legÚiabb technológiáÍa épllve teljeskörű belsÖ ponál
megoldást nyújt az Önkományzatok számára. néhány kisebb' wolkflow jellegű
feladat megoldásáVal és adatbázis kapcsolással'

A porlál rcnózer ÍunkcionálÉ kiépltó.o, múköd&e két é3zrc tágolódik:

.(a) íulraió motor, ami múkÓdteti a Íéndszen (a poftált futlató pÍogÍamok
osvessége és az áliaLuk biíosítolt szolgáltaÉsok)' sablonalapÚ oldalgenelálás,
ahol á tartalom d]námikusan kerul be a megjelenitett oldalÉ adatbázisbÓl vagy á
rendszeren bela]l nyilvántarlolt és a szerueren élhe yeze11 Íle-okból' Telszóleges
yámÚ o]dalsablon elkészi1ésének lehetósége bálcélszerűen keltÓnéltóbb nem kéll'

.(b) portál menodBeló réndlzer, a fltlaló motoría ép0]Ö 9olgállalások (p

ielhasználói ]ogosul|ságox kezelése, néín azonos a felhasználói alÍendszel ún'
menedzsment alrendszeléve )'
Az adm n snrác]ó illetve menedzsmenl megíeleló jogosu tságqal a www brngészón
keresáÚl lórlénik' Egyés uzemelteléshez, és nem adminisztlációhoz kapcsolódÓ
művelelek' lendszeBz]nlú kaÍbantartások kózvellenijl a Íutlató sámilógépen

A íelhasználó kÚelóll és a Íendszeóen adÍninjsarál munkaláBai azon téma_ágak
e*tében, amelyÍe jogoslliak, mÓdosílhatják á tartalmi elemeket' Új oldalakal
adhahak a struktúÍához (mellé vagy aLárcndelt oldálak), illefué eLtávollthátnak
oldalakal (éNénylelenítés lehetséges, de a tÓr és is támogalolt)' A módosilásokhoz a
fej esaó kÖzremúködésé nem szükséges'

A Portál rendszélében megv.lósltott álteláno9 ÍunkcioneliÉsok:

HiÍek modul_ a felvit hlÍektrbb modon is csoporlosílhatók' igy lehetóség van
a hirék kategÓÍiába sorclásáÉ, de használhatÓ aía is' hogy eltéó jogosultság
szinttel €ndelkezóknek bizlosÍisuk csak á hozáfé.ést
szabályzatlál utasiláslár - központositotl' illefue miniszté umi legÍrissebb
lempla1é€k a kalmazásával' láÍolásával
GyoÍseléÍés link@nter
Napi iníomációk megjelenitése (Eseménynaptái
TelefonkÓnyv - ha gúk*ges és lehelséges. Ao integráLt' fényképeket is

szeNezeti slruklÚia - szeNezeti ielépllések feltöllésére szolgáI
Letrfthetó dokumentuínok kezelése Kobn modllkénl elé.helÖ az
adminisztÍációs felÚleten dokumenlumok feltÓllés azok letólthetóségénék
biaosílására' A szóvegkézelÖ ÍelÜleten link megadásávaI hivalkozni lehet
dokumentumok eléréséle'

Elyéb szolgállátások ós fejl€zté.l mogoldfuok
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. Az o dalakat Netsepe és lnlemet ExPlo.er aLalt is meg ]ehetjeLeniteni'

.A rendveÍ a Microsoft W]ndwos op€Íációs rendszere és annák technológláira

. A lendszeÍ a eléési napLókat adatbázis-táblákba gyÚiti' Áz adatbázishoz
hozáféNe létszóleges lekéldezések kégílhelÓk'
Az ismeft ke.esőprogÍamok robotjai kigúlhéiók. Adotl domain-ek a slalisztikákból
kitilthatók (pl az adotl szeruezel sajál látoga|ásai)

sz€r*észtési jooosulbágok

A.endszerben a szerkeszté*ket és módosilásokat kÜlönbözó szerépkÓÍÓkkelkell

A DaemLa oevelopment - Daemiá KÍt az alábbi kapcsolÓdási pontokal b zlositja a

Daemia Kfl. ircda ' +36 30 3488-388 sa es@daemia hu
BalázsAitia' ljgyv i9' +36 30 9371€72 ' attiLa'balazs@daemia hu

Valamint intéÍneles Úglélszolgá at a kóvelkezÖ clmen:

hltp //www &emia hu

A oaem]a Developmenl Daemia KÍl referenciái és partnerei megtekinthelók az
]nternetes ügyíélszolgálat cÍmén
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