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ALM software

Polarion
Polarion software od Siemens Digital Industries 
Software je řešení pro pro správu a řízení vývoje 
životního cyklu aplikací.

Polarion usnadňuje spolupráci, celistvost a inovace 
během vývoje aplikací i napříč projekty.

 



www.axiomtech.cz

Váš partner pro softwarový vývoj
S Polarionem, řešením od Siemens Digital Industries Software, dostáváte jednotné 100 % 
webové prostředí s centrální dokumentací, které je velmi jednoduché. Podporuje funkce oka-
mžité online spolupráce přes patentované LiveDoc dokumenty. Polarion je první komerční ře-
šení, které využívá verzovací správu SVN (the Subversion™ open-source version control sys-
tem) k uložení všech vytvořených souborů, včetně procesní konfigurace.

Polarion je také první ALM řešení, které splňuje certifikaci ISO 26262/IEC 61508, což jsou 
mezinárodní normy funkční bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Certifikaci zajišťuje TÜV. 
Díky této certifikaci je Polarion kvalifikovaný pro SW produkty, které musí splňovat mezinárod-
ní standardy.

Software Polarion, který využí-
vá čtvrtina společností z žeb-
říčků Fortune 1000, má více 
než 2.5 milionu uživatelů 
a 10 000 členů celosvětové 
komunity, což urychluje spolu-
práci, integritu a inovace. V ro-
ce 2015 zahrnula společnost 
Siemens Digital Industries 
Software Polarion ALM do své-
ho portfolia PLM (product li-
fecycle management) řešení, 
čímž se ALM stala nedílnou 
součástí procesu vývoje pro-
duktu.

Výjimečná hodnota, nízké náklady na vlastnictví
Siemens Digital Industries Software přináší hodnotu – zákazníci Polarionu těží z flexiblní  
licenční struktury a spoustu z nich hlásí snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO)  
až 70 % spojených s implementací, školením, integrací, úspory hardwaru a infrastruktury.

Špičková technologie
Řešení Polarion nabízí špičkové technologie, které zlepšují spolupráci a produktivitu softwaro-
vého vývoje. Patentované technologie zahrnují online tvorbu dokumentů LiveDoc, což umožňu-
je postupnou dokumentaci jednotlivých požadavků, testovacích postupů a chyb v moderním 
prostředí Polarionu, které je založené na prohlížeči. To vše chrání vaše technologické investice 
a zplnomocňuje Vaše zaměstnance.

Nákladově výhodné znovupoužití
Polarion umožňuje opakované použití dokumentů, což snižuje náklady vývoje. Můžete impor-
tovat stávající dokumenty MS Office, abyste dosáhli nákladově efektivního a rychlého přecho-
du do kompatibilního pracovního prostředí.

Zvýšení produktivity
Řešení Polarion zvyšuje produktivitu pomocí současné okamžité spolupráce na jednom doku-
mentu. Informace mohou být současně zadávány, automaticky spojovány a sdíleny ven s ply-
nulým provázáním jednotlivých položek. To umožňuje efektivní znovupoužití, správu chyb, změn 
a variant a automatické zajištění dodržení předpisů.

Dohledatelnost a automatické záznamy auditů
Polarion přináší plnou dohledatelnost napříč projekty a životními cykly. Kombinace elektronic-
kých podpisů s dohledatelností a záznamů auditů zrychluje běžné procesy se zefektivněním 
zajištění shody. Polarion nabízí nativní integraci požadavků pomocí formátu (ReqIF/RIF), který 
umožňuje jednotnou výměnu informací napříč dodavatelským řetězcem.

Okamžité hlášení stavu
S Polarionem můžete sledovat a reportovat stavy všech projektů napříč celým portfoliem v re-
álném čase. Tím dosáhnete transparentnosti a zlepšíte předvídatelnost vydání a nakonec 
zkrátíte čas uvedení nových produktů na trh.
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