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Innowacyjne i otwarte rozwiązanie służące do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową 
w prosty i łatwy sposób. NEDAPS umożliwia graficzne modelowanie dowolnych procesów biznesowych i usług 

realizowanych przez urządzenia sieciowe lub systemy typu service provisioning.



Modelowanie 

Integracja

Automatyzacja

Modelowanie procesów biznesowych i usług w NEDPADS 
polega na tworzeniu schematów za pomocą graficznego 
edytora. Schematy mogą zawierać punkty decyzyjne  
umożliwiające rozgałęzienia i przeprowadzenie procesu 
różnymi ścieżkami, w zależności od odczytanych stanów 
parametrów urządzenia bądź systemu. Możliwe jest two-
rzenie rozbudowanych algorytmów, zagnieżdżania schema-
tów oraz wielokrotne ich wykorzystywania. Zakres i sposób 
wprowadzania danych wejściowych i wyjściowych dla 
każdego z procesów jest ograniczony wyłącznie inwencją 
projektanta oraz możliwościami konfigurowanych urządzeń 
oraz systemów. 

NEDAPS jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania 
heterogenicznymi sieciami złożonymi z urządzeń  
i systemów różnych producentów. NEDAPS potrafi 
komunikować się z urządzeniami sieciowymi m.in. 
poprzez protokoły SNMP, SSH, Telnet, SOAP, jak 
również specyficzne API (np. Cisco, Alcatel-Lucent, 
Juniper, Ericsson). NEDAPS zapewnia integrację z innymi 
systemami w oparciu o ogólnodostępne standardy,  
w tym OSSJ.

NEDAPS umożliwia synchronicznie lub asynchronicznie 
wykonywanie procesów, według harmonogramu lub 
na skutek wystąpienia określonego zdarzenia (np. 
modyfikacja usługi). NEDAPS zapewnia transakcyjność 
procesów działających w rozproszonym środowisku. 
Niepowodzenie operacji wykonanej w jednym urządzeniu/
systemie powoduje wycofanie pozostałych operacji.
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Kontrola nad danymi

Obszary zastosowań Nasze doświadczenie

Wyniki działania procesów są zapisywane w relacyjnej 
bazie danych, z której mogą korzystać inne systemy. 
Struktura bazy danych jest generowana na podstawie 
graficznych modeli procesów.

• elastyczne zarządzanie usługami i urządzeniami  
wielu producentów,

• tworzenie pakietów usług,

• modyfikacja świadczonych usług w czasie 
rzeczywistym,

• kompleksowa kontrola nad konfiguracją,

• paszportyzacja usług i urządzeń.

• paszportyzacja dziesiątek tysięcy urządzeń Cisco,  
Alcatel-Lucent, Huawei, Siemens, Juniper, Nortel,

• aktywacja usług szerokopasmowej transmisji danych  
w sieci dziesiątek tysięcy urządzeń, 

• aktywacja usług głosowych w sieciach PSTN,

• masowe automatyczne operacje wyłączenia  
nieaktywnych portów (tzw. Green IT).
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WASKO
Od niemal 30 lat dostarczamy swoje rozwiązania  
dla średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie  
z sektora telekomunikacyjnego, paliwowo-energetycznego, 
finansowego i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa 
wyższego, a także dla administracji rządowej  
i samorządowej. Zajmujemy się projektowaniem  
i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizujemy 
kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania  
i eksploatacji systemów informatycznych.


