


NIŻSZE KOSZTY. Skutecznie zarządzaj firmą, bez konieczności ponoszenia zbędnych inwestycji na
infrastrukturę serwerową i jej obsługę. Decydując się na Prophix Cloud otrzymujesz światowy zasięg bez
kosztów administracyjnych i operacyjnych oraz atrakcyjny model płatności.

BŁYSKAWICZNE PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY ROZWIĄZANIA. Decydując się na Cloud wybierasz
rozwiązanie z możliwością szybkiej konfiguracji ustawień i infrastruktury, dzięki czemu możesz natychmiast
rozpocząć pracę i stawiać czoła wyzwaniom biznesowym. Z łatwością zaimportujesz wszystkie potrzebne dane
w ramach swojej działalności z plików Excel, dokumentów tekstowych, lokalnych ERP i GL, bez
zaangażowania działu IT. Prophix Cloud zabezpiecza Twoją inwestycję na przyszłość, zapewniając
nowoczesną infrastrukturę technologiczną i elastyczne modelowanie aplikacji do planowania i zarządzania
wydajnością w całym przedsiębiorstwie.

DOSTĘP Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE. Aby uzyskać dostęp do Prophix Cloud, wystarczy połączenie
internetowe. Prophix Cloud jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi i nie wymaga
zaangażowanie IT do instalacji lub aktualizacji. Dostęp do oprogramowania można uzyskać z dowolnego
urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową tj. komputera stacjonarnego, laptopa, tableta czy telefonu. 

Ponadto połączenia VPN i RDP nie są już potrzebne, co zmniejsza opóźnienia i poprawia ogólne wrażenia z
użytkowania. Prophix Cloud usuwa wszystkie bariery wejścia stworzone przez przestarzałe technologie lokalne
i umożliwia użytkownikom analizowanie aktualnych danych potrzebnych w ciągle zmieniającym się środowisku
biznesowym.
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WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH. Prophix Cloud od samego początku projektowany był z
myślą o solidnych ramach bezpieczeństwa. W rzeczywistości gwarancja odpowiednich zabezpieczeń jest
większa niż w tradycyjnej hurtowni danych. Aplikacja zaprojektowana jest z myślą o aktualnych regulacjach
dotyczących prywatności czy przechowywania danych co potwierdzają poniższe certyfikaty i rodzaje
wykonywanych audytów. Certyfikaty Prophix obejmują: zgodność z SOC 2 (co pół roku audytowane), ISO:
27001, ISAE 3402, CSA i TRUSTe.

Prophix Cloud jest w 100% bezpieczny, a wszystkie znajdujące się w niej dane szyfrowane. Możesz być
spokojny, Twoje dane nie trafią w niepowołane ręce, ponieważ są chronione w czasie rzeczywistym, dzięki
najbardziej aktualnym zabezpieczeniom. Sam decydujesz komu i kiedy je udostępniasz.

SZYBKA ADAPTACJA UŻYTKOWNIKÓW W CZASIE WDROŻENIA. Prophix Cloud wspiera szybką adaptację
użytkowników w całej organizacji, co oznacza szybki zwrot z inwestycji. Zapewnia łatwą skalowalność
niezaawansowanych użytkowników (nawet tych okazjonalnych!). 

Dodatkowo wykorzystując najnowsze technologie sztucznej inteligencji (AI), Prophix Cloud zapewnia Tobie
Twojego własnego Wirtualnego Analityka Finansowego, który jest w stanie pomóc Tobie przeczesywać
ogromne ilości danych, wykrywać anomalie oraz zmniejszać ryzyko popełniania błędów. Będziesz mógł skupić
się na działaniach, które przyniosą realną korzyść Twojej firmie, a nie na wykonywaniu powtarzalnych,
rutynowych zadań.
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ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ. Nie pozwól na to, aby brak zaufania do chmury ograniczał Twoje
przedsiębiorstwo w rozwoju. Niedługo rozwiązania Cloud nie będą opcją nice-to-have, a must-have. Liczba
przetwarzanych danych rośnie w zastraszającym tempie. Należy jak najszybciej i przy jak najniższych kosztach
móc korzystać z danego rozwiązania. Firmy, które mają taką wiedzę nie zastanawiają się, ani nie zadają pytań
czy przenieść swój system do technologii Cloud lub czy kupić rozwiązanie już funkcjonujące w Cloud. Dla nich
ważne jest, jak szybko mogą wdrożyć taką aplikację i jak szybko ich przedsiębiorstwo odnajdzie się w nowej
rzeczywistości. Odpowiedzią na to pytanie jest Prophix Cloud.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ PRACY. Wydajność ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów.
Szybki dostęp do informacji pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i lepsze wyniki. Zoptymalizowane
środowisko, dopasowane pod kątem maksymalnej wydajności, umożliwia lepsze skupienie się na celach i
zadaniach, za które każdy użytkownik systemu Prophix jest odpowiedzialny. Usprawnianie procesów
biznesowych opartych na danych (m.in. planowanie, budżetowanie, konsolidacja finansowa, raportowanie) oraz
ich automatyzowanie będzie prostsze niż myślisz.

Aplikacja zapewnia łatwą i przyjemną pracę, komunikację, współpracę i przepływ pracy w organizacji.
Zapewnia łatwość wprowadzania danych w wyniku czego prace postępują szybciej i jeszcze wydajniej. Dzięki
dostępowi do danych z każdego miejsca na świecie i każdego urządzenia z dostępem do Internetu ryzyko
przestoju w pracy minimalizujesz do zera. Użytkownicy zawsze mają w zasięgu ręki informacje potrzebne do
podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
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GLOBALNY DOSTAWCA CHMURY – AMAZON WEB SERVICES (AWS). Amazon Web Services (AWS) to
największy dostawca infrastruktury chmurowej na świecie. Infrastruktura chmurowa AWS jest dostępna w 16
lokalizacjach geograficznych na całym świecie, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności i wydajność.
Centra danych AWS poddawane są licznym kontrolom i audytom, tym samym zyskały certyfikaty zgodności tj.
ISAE 3402, SOC1 Type 2, SOC2 Type2, SOC3 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018. Pełna lista
zgodności oraz atesty można znaleźć online pod adresem: https://aws.amazon.com/compliance/

SKUTECZNY BACKUP DANYCH – BEZPIECZEŃSTWO PLIKÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. W
przypadku awarii systemu dostawca ma opracowany niezawodny plan DRP, który pozwala na błyskawiczny
dostęp do danych. Wszystkie dane w aplikacji Prophix Cloud są automatycznie archiwizowane, co najmniej
dwa razy dziennie w wielu regionach. Pełne kopie zapasowe na poziomie systemu są wykonywane z
częstotliwością dzienną i tygodniową, z 30 dniowym okresem przechowywania, aby zapewnić czas
odzyskiwania danych nie dłuższy niż 12h.

W bardzo mało prawdopodobnym przypadku całkowitego zakłócenia świadczenia usług w całym regionie AWS,
można użyć alternatywnego regionu geograficznego, aby zapewnić ciągłość usług. Pełne odzyskanie systemu
w alternatywnym regionie po awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 6 godzin – obejmuje również weekendy i
święta.
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AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE. Automatyczne aktualizacje zapewniają dostęp do najnowszych funkcji,
bez konieczności czekania aż dział IT wdroży potrzebne aktualizacje oraz co najważniejsze bez zastojów w
pracy. Masz gwarancję pracy z systemem, który ewoluuje i jest stale ulepszany, aby maksymalnie sprostać
Twoim potrzebom. Nie tylko będziesz mógł od razu skorzystać z najnowszych i najbardziej innowacyjnych
funkcji Prophix, ale także będziesz na bieżąco z najnowszą infrastrukturą i technologią, tj. oprogramowaniem
bazy danych, oprogramowaniem systemu operacyjnego, zabezpieczeniami i poprawkami wydajności.

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, harmonogram nadchodzących aktualizacji jest co kwartał
publikowany online. Dodatkowo użytkownicy otrzymują bezpośrednie powiadomienia. Aktualizacje są
wykonywane jednak poza godzinami pracy czy najgorętszymi okresami tj. koniec miesiąca czy koniec roku
budżetowego, w związku z czym zupełnie nie wpływają na ciągłość pracy.

ELASTYCZNA SKALOWALNOŚĆ. Wraz z rozwojem firmy, rosną potrzeby odnośnie systemów
informatycznych. Niezależnie od tego, czy jest to większa liczba użytkowników, większa skala wdrożeń,
ekspansja geograficzna czy dodatkowe wymagania, kwestie dotyczące wydajności, środowiska
informatycznego czy kluczowych wskaźników muszą być stale monitorowane, zarządzane i aktualizowane, aby
dotrzymać kroku potrzebom firmy.

Prophix Cloud zapewnia rozwiązanie, które odpowiada na wszystkie te wyzwania, zapewniając infrastrukturę i
procesy, które można szybko skalować bez wpływu na bieżącą pracę organizacji. Dobrą wiadomością jest
również fakt, że wszystkie te działania wykonuje całkowicie Prophix, bez konieczności angażowania działu IT.
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SZYFROWANIE DANYCH. Prophix Cloud wykorzystuje standardowe w branży szyfrowanie TLS dla
przesyłanych danych. Wszystkie połączenia z przeglądarki internetowej do aplikacji odbywają się za
pośrednictwem bezpiecznych połączeń HTTPS TLS 1.2. Wymiana kluczy dokonywana za pośrednictwem
przeglądarki internetowej opiera się na 2048-bitowych certyfikatach (SHA256 z RSA). Wiodące w branży 256-
bitowe szyfrowanie AES jest używane do przechowywania danych, w tym zarchiwizowanych danych kopii
zapasowych. Klucze szyfrowania są zarządzane za pomocą HSMM w chmurze klasy korporacyjnej, dodatkowo
podlegają regularnej rotacji i są stale monitorowane.

NIEZAWODNE WSPARCIE TECHNICZNE. Wszelkie nietypowe działania są natychmiast sygnalizowane, a
personel bezpieczeństwa powiadamiany o konieczności przeprowadzenia dalszej analizy. Charakter analizy
zagrożeń w czasie rzeczywistym gwarantuje, że incydenty związane z bezpieczeństwem są wykrywane tak
wcześnie, jak to możliwe, aby zapobiec i zminimalizować potencjalny wyciek danych. Na przykład, jeśli
wiadomo, że użytkownik Prophix Cloud loguje się z Los Angeles i nagle tego samego dnia loguje się z
Republiki Południowej Afryki, SIEM generuje alert, który jest badany przez zespół ds. bezpieczeństwa.
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www.solemis.com

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu!

UMÓW SIĘ 
NA ROZMOWĘ
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https://app.getresponse.com/site2/prophix_cloud_formularz_kontaktowy/?u=zwfIy&webforms_id=B7O1C
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UMACNIAMY SUKCES TWOJEJ FIRMY ŁĄCZĄC
DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW Z SYSTEMAMI

ŚWIATOWEJ KLASY. 

- SOLEMIS GROUP


