UDi-Do
Az univerzális big data
adatgyűjtő rendszer

A

Sagemcom Magyarország Kft. által
fejlesztett UDi-Do névre keresztelt termék
egy olyan adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra és
adattovábbításra alkalmas dobozos szoftver,
mely országos kiterjedtségű rendszerek
számára nyújt adatmodell független megoldást
olyan esetekben, ahol nagy mennyiségű,
óránként akár több százezer tranzakciót is elérő
adatmennyiség keletkezik.

bármilyen adatmodellhez illeszthető. Ezáltal
viszonylag könnyen és egyszerűen lehet az ipar
szinte bármely szegmensében megvalósítandó
komplex rendszer mellé illeszteni. A termék
felel a kapcsolódó rendszerbe – akár több
végpontból – érkező adatok fogadásáért, ezek
megfelelő módon való kezeléséért és az hozzá
illesztett adatbázis alkalmazás számára való
átadásáért.

A

M

z UDi-Do a piaci elvárásoknak megfelelő
módon magas rendelkezésre állású,
hibatűrő, robosztus alkalmazás, mely a
terheléshez igazodva jól skálázható. Dobozos
termék jellegéből adódóan pedig gyorsan
szállítható és a Megrendelő rendelkezésére
bocsátható az alap termékverzió. Ezenkívül
pedig az egyedi igények is könnyen
megvalósíthatók a termék kialakítása miatt.

N

agy mennyiségű adatot kezelni képes
rendszerekhez tervezték az alkalmazást.
Ami a terméktámogatás keretén belül, szinte

• Nagy mennyiségű, több százezres
nagyságrendű adat kezelése óránként
• Adatok fogadása
egyidejűleg

több

végpontból

• Nagy kiterjedtségű, régiós vagy akár
országos szintű rendszerek számára is
használható
• Adatmodell független megoldás, szinte
bármilyen adatmodellhez könnyedén
illeszthető
• Skálázható, ezáltal biztosítva az
időszakosan megnövekedett terhelés
kiszolgálását
• Magas rendelkezésre állású, hibatűrő
alkalmazás
• Terméktámogatás keretében
igények megvalósítása

üzleti
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Tel: +36 1 399 10 20

ivel jól skálázható, ezért az időszakosan
megnövekedett adatforgalom kezelésére
is kiválóan alkalmas. Magas rendelkezésre
állásnak köszönhetően, pedig akár kritikus
rendszerek számára is jó lehetőséget nyújt az
adatok kezeléséhez. Mivel akár egyszerre több
végpontból érkező adatok kezelésére is képes,
ezért nagy kiterjedtségű rendszerek számára is
megoldást nyújt.

A

z UDi-Do termék részét képező kliens, képes
a Microsoft Dynamics vállalatirányítási
rendszerrel való kétirányú kommunikációra.
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