
ElA blockchain jako otevřená platforma pro 
aplikace v průmyslu a ve službách
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průmyslová větev

ve světě DTL je Hyperledger Fabric považován za základ průmyslových blockchainů



Plníme očekávané standardy

Stavíme blockchain jako produkt, který splňuje standardy očekávané v průmyslovém světě

                                                                    

blockchain life cycle

network monitoring
node status monitoring
SW maintenance
SW upgrades
cyber security management
network extension / reconfiguration
operation log

ledger migration ledger content clear
node uninstallation

Consortium design
rights design
security analysis

node identities generation
cryptography generation
install packs assembly
installations

Uživatel v průmyslu očekává, že dodaný blockchain jako produkt bude po celou dobu 
životního cyklu fungovat spolehlivě a efektivně a tyto vlastnosti budou zaručeny 
nezávislými audity a certifikáty



Certifikovaná infrastruktura a procesy

SW infrastruktura, kterou používáme k 
návrhu, instalaci a údržbě blockchainů je 
připravena k certifikaci kybernetické 
bezpečnosti ISO 27001. Certifikační autoritou 
bude TÜV SÜD

Firemní procesy vybudované k obsluze 
blockchainu a jeho uživatelů jsou připraveny 
ke QM certifikaci dle ISO 9001. Certifikační 
autoritou bude TÜV SÜD

Spolupracujeme na standardizaci blockchainu v mezinárodní komisi ISO/TC 307



Čím je ElA blockchain vyjímečný

Stávající blockchainy - distribuce jen ve virtuálním prostoru – v cloudu
Staví je velcí cloudoví provideři
Uživatel blockchainu je na poskytovateli zcela závislý

větší odolnost heterogenní sítě
možnost přímé integrace do průmyslových řídicích systémů
vyhovuje konceptu edge computing

ElA blockchain může fungovat jako veřejná autorita

ElA blockchain umožňuje přidat další rozměr distribuce - fyzický prostor
node může běžet na libovolném linuxovém serveru
uživatel blockchainu může být zároveň jeho majitelem



Platforma pro vaše projekty

              

       

           

        

           

           

            

           

                          

                  

       

                

            

            

            

Hyperledger Fabric umožňuje vytvářet 
blockchainové kanály – nezávislé blockchainy

Ty nabízíme pro komerční projekty k 
zákaznickým aplikacím.

Poskytneme vám blockchain s vlastnostmi, 
jaké si určíte po úroveň API, ke kterému 
připojíte vlastní aplikace. 



Bezpečnost procesu v businessu

Profesní certifikáty Osobní restrikce

Registrace osobních prohlášení Důkaz přítomnosti Schválení zápisu z virtuální schůze

Osobní zplnomocnění



Use Case: Vstupní prohlášení

Návštěvník budovy SP je povinen deklarovat, že se necítí infekční. Šifrované prohlášení je 
registrováno na ElA blockchainu.



Use case: přejímka výrobku

Výsledky přejímacích testů, nastavení, logy, fotografie klíčových částí předávaného zařízení jsou 
registrovány na ElA blockchainu. Kdykoliv později je možné prokázat stav zařízení v okamžiku přejímky



Veřejná autorita založená na blockchainu

COVID test lab.

COVID test lab.

COVID test lab.

Health care institution

ElA blockchain síť

Blockchainová síť zahrnuje nody v laboratořích a dalších zdravotních institucích. Tvoří důvěryhodnou 
autoritu garantující pravost výsledků testů.

Výsledky jsou dostupné na webové aplikaci

Stejným způsobem lze garantovat 
pravost technických certifikátů a 
jiných dokumentů



Use case: trasování léků a vakcín

National drug control office
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Blockchain umožňuje nezfalšovatelně trasovat cestu individuálního výrobku distribučním řetězcem a 
ukáže, zda výrobek prošel správnou cestou od výrobce k zákazníkovi. Pokud ne, je to padělek



Trasování produktu blockchainem

Distribuce potravin Management paliv a chemikálií Fair trade výrobky

Management odpadů a recyklace Copyright a fake newsOdhalování průmyslových padělků



M2M a IoT komunikace

Safety controller and gateway

Safety system data

Safety status recordsManufacturing data



Use case: dálkový sběr dat

IoT Edge
devices

&
Platform

Protocols

Wired / wireless 
communications

Cloud services

HTTPS

Rest API

Blockchain umožňuje využít veřejné komunikačníá sítě pro přenos obchodních dat. Uložení hashe
originálních dat zaručuje kontrolu autenticity.



Data z robotických operacíMonitorování léčbyVýsledky vyšetření

Dálková lékařská péče
Virtuální ordinace Data o lékařské péčiZáchranka

Blockchain jako veřejná autorita zaručuje autenticitu dat a odhalí záměnu nebo zfalšování záznamu



Jak začít?

Nainstalujte si node ElA blockchain, je to zdarma

Instalační balík obsahuje i aplikaci Blockchain Notarius©, kterou můžete okamžitě využívat:
• k registraci dokumentů ( obchodní podmínky, certifikáty, revize, protokoly, dohody..)
• k dálkovému podpisu smlouvy

A začněte přemýšlet o vlastním blockchainu a jeho využití

Děkuji za pozornost

Otto Havle



Blockchain Notarius v čínštině


