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Abstrakt: 

Predstavované GAMO riešenie dokáže úspešne pokryť potrebu po monitorovacom systéme, 

nezávislom na monitorovanom HW a SW, ktorý bude schopný informovať o stave IS a jeho 

prostredia aj v prípade ich úplného zlyhania. Zároveň zaručuje, že informácie o vzniku kritickej 

udalosti nezostanú visieť vo vákuu, ale bude zabezpečené ich riešenie v zmysle dohodnutých 

pravidiel. To je zároveň aj najväčšou pridanou hodnotou tejto služby. 

 

Abstract: 

Here presented GAMO solution allows you successfully monitor your IT systems. It is 

independent of the monitored hardware and software. Thus can report the status of IT system 

and its environment even if the total failure occurs. It also ensures that information of critical 

alert don’t left unnoticed without appropriate measure, but will be processed according to 

defined rules. This is also the biggest advantage of our service. 

Stručný popis kľúčových častí systému  

IMS je služba poskytovaná na pravidelnej báze. Ide o komplexnú sadu nástrojov. Z high-level 

pohľadu predstavuje vzájomnú kooperáciu a prepojenie troch funkčných celkov, ktoré 

dohromady tvoria jedinečnú službu: 
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Obrázok 1 - Previazanie funkčných celkov GAMO IMS 

Monitorovací nástroj 

Monitorovací nástroj slúži na monitorovanie stavu a identifikovanie neštandardného správania 

IT infraštruktúry a jej súčastí. Je postavený na open-source platforme ZABBIX. Táto platforma 

je využívaná širokou komunitou po celom svete a predstavuje jeden z najrozšírenejších 

monitorovacích nástrojov. Práve na základe skúseností s prevádzkou tohto produktu dokážeme 

lepšie identifikovať a navrhnúť postupy a princípy  monitoringu v konkrétnych aj 

neštandardných situáciách. Dokážeme začleniť nielen informačné systémy zákazníkov ale aj 

základné prevádzkové a bezpečnostné parametre prevádzkového prostredia monitorovaných 

informačných systémov. 

ITSM riadenie procesov 

Prax spojená s monitoringom zákazníckych systémov ukazuje, že samotná identifikácia 

neštandardného správanie nie je dostačujúcim nástrojom pre zabezpečenie vysokej úrovne 

dostupnosti a bezpečnosti monitorovaného systému. GAMO poskytuje služby svojho nástroja, 

určeného pre manažment služieb IT (ITSM), reprezentovaného robustným komerčným 

nástrojom HP Service Manager. Systém je vysoko prispôsobiteľný a dokáže riadiť 

a vyhodnocovať aj najnáročnejšie procesy v súlade s odporúčaniami ITIL - súboru najlepších 

skúseností z praxe (best practice) v oblasti ITSM. 

Zákaznícke centrum 

Samostatné oddelenie zamerané na správu zákazníckych požiadaviek, poskytovanie prvej 

úrovne podpory a riadenie a vyhodnocovanie procesov spojených s obsluhou zákazníckych 

požiadaviek a incidentov. 

ITSM riadenie 
procesov

Zákaznícke 
centrum

Monitorovací 
nástroj



UNINFOS 2016  BANSKÁ BYSTRICA 
 

3 
 

Charakteristika kľúčových modulov a oblastí GAMO IMS 

Z pohľadu logického členenia GAMO IMS pozostáva z ôsmich kľúčových modulov a oblastí. 

Tieto celky sú navzájom prepojené z pohľadu spracovania a prenosu dát, ich vizualizácie a 

procesného spracovania. Každý z nich má vplyv na  kvalitu a pridanú hodnotu poskytovanej 

služby.  

Obrázok 2- GAMO IMS - kľúčové modely a oblasti 

Centrálny monitoring v cloude 

Predstavuje kľúčovú časť monitorovacieho systému. Slúži na  spracovanie údajov zozbieraných 

prostredníctvom jednotlivých proxy serverov umiestnených u zákazníkov, prípadne 

prostredníctvom priameho prepojenia na monitorované systémy a zariadenia. Priame pripojenie 

sa využíva v prípadoch, kedy z určitých dôvodov nie je možné alebo vhodné nasadenie proxy 

servera . To kladie na túto časť monitoringu mimoriadne vysoké nároky z pohľadu dostupnosti 

a spoľahlivosti.  

Tento modul je umiestnený v cloude s garantovanou dostupnosťou infraštruktúry a konektivity. 

Správa centrálneho monitoringu je v zodpovednosti a pod kontrolou GAMO. 

Centrálny monitoring je priamo prepojený so všetkými SW a HW modulmi GAMO IMS. 

Virtuálny proxy server 

Virtuálny server je umiestnený do virtuálnej infraštruktúry zákazníka. Prostredníctvom 

inštalovaných agentov a priamej komunikácie (SNMP, ICMP, script) umožňuje zber údajov zo 

sledovaných systémov a zariadení. Tieto údaje sú prostredníctvom zabezpečeného VPN 

pripojenia posielané do centrálneho monitoringu na spracovanie.  

Autonómny proxy server 

Je výsledkom vlastného vývoja spoločnosti GAMO. 

Autonómny proxy server je samostatné HW zariadenie umožňujúce prevádzkovanie 

monitorovacieho proxy servera v prostredí zákazníka. Podobne ako virtuálny proxy server 

umožňuje zber údajov zo sledovaných systémov a zariadení prostredníctvom inštalovaných 

agentov a priamej komunikácie. Na rozdiel od virtuálneho proxy servera dokáže monitorovať 
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stav systémov a zariadení nezávisle od konektivity zákazníckej infraštruktúry a dodávky 

elektrickej energie. Vlastná konektivita je zabezpečená  prostredníctvom záložného GSM 

pripojenia a záložné napájanie využíva integrovaný záložný zdroj zariadenia. 

Autonómny proxy server navyše rozširuje bežnú funkcionalitu monitorovacieho proxy servera. 

Pod jedným nástrojom spája schopnosť monitorovať IT prostriedky so schopnosťou 

monitorovať a vyhodnocovať základné prevádzkové a bezpečnostné parametre prostredia 

(teplota, dym, vytopenie, vlhkosť, vniknutie, pohyb, ...). To všetko pri zachovaní schopnosti 

sledovania a riadenia procesov a vizualizácie kompletných informácií. 

Monitoring dashboard 

Verejne prístupné webové rozhranie umožňuje prezerať stavy a štatistiky monitorovaných 

systémov a zariadení, resp. len ich definovanú časť na základe oprávnení priradených 

konkrétnym užívateľom. Bezpečnosť a jednotlivé oprávnenia sú zabezpečené prostredníctvom 

autentifikácie meno/heslo. Má rôznorodé využite: 

- slúži ako kontrolný a analytický nástroj operátorom Zákazníckeho centra a špecialistom 

GAMO pri hľadaní a identifikovaní súvislostí vzniknutých incidentov 

- slúži zákazníkom pre online sledovanie stavu svojej infraštruktúry a štatistické prehľady 

sledovaných hodnôt a parametrov 

- čiastočné škálovanie a granularita prístupu zohľadňujúce individuálne požiadavky 

zákazníka 

ITSM riadenie procesov 

Samostatný ITSM nástroj prepojený prostredníctvo automatizovaného prepoja s centrálnym 

monitoringom. Umožňuje operátorom Zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté 

incidenty podľa postupov dohodnutých s  jednotlivým zákazníkom. Využívaný je produkt 

spoločnosti Service Manage od Hewlett Packard. Tento nástroj je certifikovaný medzinárodnou 

ITIL službou PinkVERIFY™ & ITIL® Software Scheme (ISS) Assessment na úrovni ITIL 

Process Compliant Silver Level. GAMO pri riadení incidentov a požiadaviek zákazníkov 

využíva tieto moduly HP SM: 

- SLA modul 

- Konfiguračná databáza 

- Modul organizácií 

- Modul interakcií (požiadavky a incidenty) 

- Systém automatizovaných akcií a notifikácií 

Podklady z HP SM zároveň slúžia ako referenčný nástroj pri hodnotení subdodávateľov. 

Výborné výsledky máme hlavne pri zákazníkoch s komplikovaným zabezpečovaním služieb 

a veľkým počtom subdodávateľov (Slovenská pošta). 

Rozvoj, customizáciu a prevádzku tohto nástroja zabezpečujeme vlastnými kapacitami. 

Mobilná aplikácia 

Jej úlohou je sprostredkovať zákazníkom informácie  z GAMO IMS v reálnom čase bez ohľadu 

nato, kde sa práve zákazník nachádza. Okrem vizualizácie aplikácia poskytuje notifikácie na 

mobilných zaradeniach, ktoré zákazníka automaticky upozorňujú na vznik neštandardnej 

udalosti.  
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Operátori zákazníckeho centra 

Sú neoddeliteľnou súčasťou GAMO IMS, pretože žiadny nástroj nenahradí vnímanie a intuíciu 

skúseného operátora pri posudzovaní komplikovanejších prípadov. K tomuto poznaniu nás 

vedú konkrétne skúsenosti, kedy práve prítomnosť ľudského faktoru viedla k správnemu 

rozhodnutiu pri riešeniu situácie. Operátori navyše sprostredkúvajú kontakt medzi zákazníkom 

a subdodávateľom služby a podieľajú sa na hľadaní a urgovaní riešenia. 

Kvalita a bezpečnosť 

V súčasnosti sú garantované tieto oblasti: 

- dostupnosť hlavných častí GAMO IMS  

- systém bezpečnosti ISO 27001 

- pravidelne vykonávané penetračných testov hlavných častí GAMO IMS 

- zmluvne zabezpečená ochrana obchodného tajomstva a dát,  mlčanlivosť a dôvernosť 

(Non-disclosure agreement). 

 


