
Integračná platforma
       ktorá dá Vášmu IT správny rytmus !

  Využíva technológie 
bežne dostupné na trhu 
(open standards)

Orchestra middleware: Dátový uzol pre rýchlu, bezpečnú a  
jednoduchú výmenu dát medzi všetkými IT systémami. 

  Podporuje všetky rele-
vantné bezpečnostné 
protokoly

  Integrovaný DICOM 
Worklist Server pre 
jednoduchú a procesne 
optimálnu výmenu dátsoffico GmbH | Bürgermeister-Wegele-Str. 12 | 86167 Augsburg | Germany
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Nová verzia 4.5



UPOZORŇOVANIE (ALERTING)
  Pokročilé funkcie alertingu: systém 

s predstihom informuje o kritických 
stavoch, čo umožňuje administráto-
rom okamžite reagovať a zabezpečiť 
plynulú a stabilnú prevádzku.

 
POUŽITEĽNOSŤ

   Extrémne užívateľsky prívetivé 
prostredie grafického užívateľského 
rozhrania modulu Orchestra-Designer

   Integrácia dockable/floating windows

   Serverová konfigurácia umožňujúca 
optimalizovanú podporu 

   Orchestra monitor s konfigurova-
teľnou úvodnou stránkou

   Ľahký prístup k dokumentácii cez 
web rozhranie

   Export dokumentácie do zip súborov 

    Orchestra 4.5 – včerajšia vízia je dnešná verzia

RIADENIE VERZIÍ 
   Podporné systémy štruktúrovaného 

riadenia verzií a zmien

 
FUNKCIA KNIŽNICE

   Jednoduchá administrácia nastavení/
parametrov cez funkciu knižnice

 
VYHĽADÁVACIE TABUĽKY  
(LOOKUP-TABLES)

   Zjednodušené prekódovanie para-
metrov cez používateľsky definované 
vyhľadávacie tabuľky

 
POKROČILÉ RIADENIE SCÉNAROV  
PODPORUJÚCE XDT 

   Verzia 4.5 obsahuje popis dátového 
záznamu produktu Orchestra 

   Syntaktický analyzátor pre čítanie a 
zápis xDT dát

„Vždy o krok vpredu“ Distribútori a obchodní  
partneri pre Slovensko  
a Českú republiku:

soffico GmbH vyvíja a implementuje po-
kročilé, sofistikované, softvérové rieše-
nia pre optimalizáciu biznis a komuni-
kačných procesov. Výhodou je výnimočné 
technické know-how a hlboké odvetvové 
znalosti a skúsenosti. Vizionárske myslenie 
a modulárna koncepcia umožňujú vyvíjať 
perspektívne, udržateľné a efektívne soft-
vérové riešenia garantujúce interoperabi-
litu pre rýchly a bezpečný prenos dát. Ex-
trémna jednoduchosť nasadenia, vysoká 
kvalita a komplexná podpora predurčujú 
integračnej platforme Orchestra veľký 
úspech. 

Kontakt soffico GmbH pre 
Slovensko a Českú republiku:

JAZA Consulting s.r.o.
Authorized Sales Agent

Jaroslav Zamborský
Business Development 
& Partner Network
tel: +421 905 714 073
mail: jaroslav.zamborsky@soffico.de

170 systémov.  
Bez platformy Orchestra by sme 
neboli schopní prepojiť všetky 
systémy za menej ako 6 týždňov!

V oblasti nemocničných IT systémov sa počet komunikujúcich systémov neustále zvyšuje. Či už sa to týka synchronizácie dát 

pacientov, výmeny dát s účtovným alebo logistickým obsahom medzi jednotlivými aplikáciami a poskytovateľmi služieb alebo 

elektronickej výmeny diagnostických nálezov alebo obrazových dát - neustále rastú požiadavky a nároky na IT infraštruktúru ne-

mocníc a kliník pre zabezpečenie spoľahlivej a efektívnej komunikácie medzi množstvom systémov a aplikácií. Integračná plat-

forma Orchestra predstavuje spoľahlivý nástroj do budúcnosti, ktorý zabezpečí plynulý a bezpečný prenos dát medzi všetkými 

IT systémami. Vďaka jednoduchej inštalácii a konfigurácii je možné integračnú platformu Orchestra rýchlo a jednoducho uviesť 

do prevádzky a poskytnúť používateľom nečakanú flexibilitu založenú na platformovej nezávislosti a vysokej škálovateľnosti.

 PRÍSTUPNÉ POUŽÍVATEĽOVI, 
 JEDNODUCHÉ PRE PRAX

  Ľahká a rýchla inštalácia, jedno-
duchá implementácia s minimálnym 
úsilím a nízkymi nákladmi

  Platformová nezávislosť: podporuje 
všetky obecne známe operačné a 
databázové systémy

  Nízke nároky na HW zdroje 

  Rýchly a efektívny prístup do 
databázy vďaka zdieľaniu pripojení 
(Connection Pooling)

  Spoľahlivé a perspektívne riešenie do 
budúcnosti vďaka vysokej škálova-
teľnosti: od embedovaného systé-
mu cez serverovú inštaláciu až po 
klastrové riešenie 

  Efektívne a produktívne integrované 
vývojové rozhranie

  Riadiaci model pre procesné a časo-
vé riadenie

  Nastaviteľné, užívateľský definované 
spracovanie chýb (error handling)

  Intuitívna orchestrácia služieb pre 
zložité procesy cez integrované 
testovacie prostredie

  Rýchle a spoľahlivé hlásenia: 
podporuje všetky obecne známe 
šablóny výmeny správ  
(Message-Exchange-Pattern)

  Užívateľský orientovaný a intuitívny 
centrálny monitoring

  Efektívne a rýchle riadenie procesov 
vďaka funkcii centrálneho kokpitu 

Pre jednoduchý vývoj, plynulú prevádzku a spoľahlivý monitoring 

Referencie:

   ĎALŠIE VÝHODY

  6 certifikovaných a vyškolených part-
nerov a distribútorov pre Slovenskú 
republiku 

  Silná zákaznícka podpora: krátka doba 
odozvy na ich požiadavky

  Komunita používateľov: výmena zna-
lostí a skúsenosti medzi používateľmi 
a vývojármi (podobné Open Source 
komunitám)

  Bezpečné a perspektívne do budúc-
nosti vďaka škálovateľnosti, platformo-
vej nezávislosti a otvoreným štandar-
dom

 
 A EŠTE DETAILY…

  Užívateľsky prívetivé prostredie

  Jednoduché pripojenie na SAP  
systémy

  Prepracované, intuitívne ovládanie  
pre Enterprise-Service-Bus (ESB)  
cez zobrazenie fronty správ

  Komplexné dlhodobé možnosti 
archivovania dát všetkých Orchestra 
rozhraní

  Funkcionalita Poskytovateľ/Odberateľ 
s WSDL

 Viacjazyčná podpora

Už po dvoch dňoch  
školenia sme boli schopní  
samostatne vytvoriť prvé  
funkčné rozhrania!


