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SRC ORCHESTRATE

Kako deluje

Delovanje SRC Orchestrate in njegov namen morda najbolje
pojasni ena najzahtevnejših nalog, s katerimi se danes soočajo
IKT oddelki, to je zagon novih aplikacij. Zahtevnost postopkov pri
dodeljevanju virov, neprilagodljiva IT infrastruktura in sistemi,
neprepustno omrežje, varnostne omejitve - to je le nekaj
možnih vzrokov, zaradi katerih je otežen zagon še tako dobrih
aplikacij, ki ob prehodu iz razvojnega v realno okolje ne izpolnijo

Stabilno, varno in elastično delovanje
informacijske tehnologije je bolj kot od
delovanja posameznih komponent odvisno
od procesov. To v podjetju SRC dobro
razumemo.

SRC Orchestrate vključuje tudi vso potrebno
avtomatizacijo posameznih komponent, ne glede na
njen izvor in namen. A brez orkestracije, ki množico
posameznih postopkov avtomatizacije poveže v
smiselne procese, ki odražajo zahteve uporabnikov, bi

pričakovanj. Večini botruje človeški faktor in slabo posredovana
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pričakovanja med razvijalci aplikacij in upravitelji infrastrukture.

uporabniški vmesnik GUI

SRC Orchestrate naslavlja obe težavi tako, da uporabnikom, ki
so v tem primeru razvijalci aplikacij, prek intuitivnega vmesnika
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IKT ponudi kot storitev. Uporabniki svoje zahteve podajo na

krmilnik

uporabniški način, ne da bi zato potrebovali poznavanje

cilj ostal le polovično izpolnjen. SRC Orchestrate svojim

Zato SRC Orchestrate,
programabilna platforma z
graﬁčnim vmesnikom za
oblikovanje storitev, ni le
avtomatizacija upravljanja
posameznih gradnikov, ampak
mnogo več! Avtomatizacije v
informacijskih okoljih smo se lotili
tam, kjer je njen učinek največji:
pri procesih.

uporabnikom ponuja intuitivni graﬁčni uporabniški

API krmiljenje

API krmiljenje

vmesnik za oblikovanje storitev, s pomočjo katerega
uporabnik interpretira želeno delovanje informacijske
infrastrukture. Prilagajanje posameznih gradnikov in
upravljanje z njihovo soodvisnostjo pa samostojno,
zanesljivo in nezmotljivo opravijo orodja, ki so sestavni
del rešitve SRC Orchestrate.
SRC Orchestrate ne spreminja vaših procesov. Je
rešitev, ki podpira vaše poslovne procese, kot ste jih

Orodja proizvajalcev IKT opreme
(Controllers, Orchestrators)
Povratne
informacije

Infrastruktura
(HW/SW)

infrastrukture. Potrebna je le določena stopnja poznavanja

Povratne
informacije

tistega dela uporabniškega vmesnika, ki je namenjen
Podporni
informacijski sistemi

uporabniku. Zato je namenoma enostaven in intuitiven.
Drugi del vmesnika je uporabniku neviden in je zato zanj
nemoteč. Ta del orkestrira in upravlja s celotno infrastrukturo,
ne glede na njeno vrsto in proizvajalca. Pri tem avtomatizirano
krmili orodja (orkestratorje, kontrolerje, podporne sisteme), ki jih
za upravljanje gradnikov infrastrukture predlagajo sami
proizvajalci.

sami načrtovali.

SRC Orchestrate ni le nabor orodij, temveč rešitev na ključ. Zato tudi,
če se v vašem okolju nahajajo tehnologije, ki jih sistem še ne pozna,
s prilagoditvami omogočimo orkestriranje novih tehnologij.

