Produkty

JIRA Core je řešením pro řízení projektů a úkolů pro obchodní týmy. Díky přizpůsobitelným workflows
JIRA Core zjednodušuje veškeré marketingové, HR, finanční, právní nebo operační procesy, díky nimž jsou
týmy informované a organizované. JIRA Core je součástí každého produktu JIRA.
•
•
•
•
•

Přizpůsobitelná workflows
Všechny informace o projektu a úkolech na jednom místě
Jednoduché vyhledávaní díky jazyku SQL
Jednoduchý přehled o tom, na čem členové týmu pracují
Vestavěné reporty a dashboardy

JIRA Service Desk je vysoce funkční helpdesk řešení pro podporu standardních procesů a zajištění včasného
řešení požadavků. Hlavním cílem produktu je zlepšit produktivitu týmů a současně spojit intuitivní uživatelské
prostředí pro koncového uživatele. Hlavní výhodou je licencovaní na základě helpdesk agentů.
•
•
•
•
•

Intuitivní rozhraní
Integrovaná samoobsluha na základě znalostní báze
Integrované SLA
Zjednodušené řízení požadavků s přizpůsobitelnými frontami
Šablony pro incident, change nebo problem management

Zvyšte efektivitu svého týmu pomocí nástroje Confluence, robustního nástroje pro spolupráci, který
umožňuje členům týmu snadno vyhledávat a sdílet informace a tím zefektivnit svoje aktivity. Confluence
může fungovat jako systém správy obsahu a dokumentů, znalostní báze, wiki systém, nebo firemní intranet.
•
•
•
•
•

Centralizované sdílení znalostí napříč týmem a společností
Kolaborativní editace
Možnost nastavení viditelnosti příspěvků
Online komentování
Real-time notifikace

JIRA Software je nejpoužívanějším nástrojem pro vývoj softwaru, který využívají agilní týmy po celém světě.
Poskytuje vestavěné nástroje pro plánovaní projektů, agilní vývoj a také integraci s jinými vývojářskými
nástroji. JIRA Software nastavuje nový standard pro softwarový vývoj.
•
•
•
•
•

Přizpůsobitelná workflows
Flexibilní plánování a sledování vývoje
Vestavěné SCRUM a KANBAN boardy
Integrace s oblíbenými vývojářskými nástroji
Agilní reporty

Mějte zdrojové kódy ve vašich Git úložištích pod kontrolou pomocí profesionálního řešení Bitbucket
a propojte je díky integracím na další produkty Atlassian se zbytkem Vaší organizace. Ovládejte v rámci
uživatelského rozhraní přístupová oprávnění a kontrolu kvality.
•
•
•
•
•

Kontrola kvality pomocí pull requestů
Řízení oprávnění až na úroveň větví úložiště
Full text vyhledávání s inteligentním řazením výsledků
Integrace na CI nástroje
Organizace úložišť do projektů

Vydávejte verze s jistotou s nástrojem Bamboo, který je vhodný pro libovolný jazyk a další technologie, jako
AWS CodeDeploy, Docker či Amazon S3. Díky široké paletě úkolů pro sestavení a nasazení verzí snadno
vytvoříte projekty a vyhrazení agenti zajistí, že kritická oprava nebude nikdy čekat ve frontě.
•
•
•
•
•

Paralelní sestavení verzí a spuštění testů
Oprávnění na úrovni cílového prostředí
Automatická detekce větví ve zdrojovém úložišti
Široká škála nastavení spouštěčů, podmínek a časování sestavení
Zamezení chybného nasazení umístění nevalidního sestavení verze do karantény

