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Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN 
či virtuální desktopy. Současní zaměstnanci totiž začínají využívat vlastní zařízení jak pro soukromé, tak firemní účely a  zaměstnavatel 
tedy musí řešit nejen problematiku MDM (Mobile Device Management), aby zabránil úniku firemních dat, ale také ochranu vlastní sítě 
před možnými hrozbami z těchto zařízení.

Popis produktu: Autorizace zařízení do sítě je postavena podle podnikem definovaných pravidel. Ta mohou kombinovat atributy 
(až 50), jako jsou např. místo, operační systém, typ zařízení, čas, členství ve skupinách LDAP, zdravotní stav… V návaznosti na takto defi-
nované podmínky je autorizace buď zamítnuta, nebo povolena. V případě povolení je aplikován bezpečnostní profil, který uvádí napří-
klad VLAN, priority, omezení rychlosti, L2 -L4 filtrační pravidla, zrcadlení provozu, topologii atd. Řešení poskytuje příjemné grafické pro-
středí, podporu operátorů helpdesku, reporty pro doložení shody s regulativy apod.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  profilování přístupového zařízení – až 50 atributů
  automatická detekce operačního systému
  integrace s MDM
  kontrola zdravotního stavu – bezagentová i agentová
  flexibilní nasazování – do deseti pracovních dnů
  otevřené řešení kompatibilní se sítěmi jiných výrobců
  jednotná databáze – hosté, uživatelé, typ zařízení, operační sy-

stém, lokace, stav
  nástroje pro helpdesk

Záruka: záleží na smlouvě, standardně 90 dní na software, 12 mě-
síců na hardware.

Cena (bez DPH): 24 tisíc dolarů pro 3 000 identit, 21 tisíc dolarů 
pro 3 000 identit v případě nasazení jako virtuální stroj

Použití produktu: SafeNet ProtectV je řešení pro šifrování virtuálních instancí a volumů ve virtuálních i cloudových prostředích. Kom-
binace on -premise správy klíčů a tzv. pre -boot autentizace dává uživateli plnou kontrolu nad jeho daty – ten tak může řešit přístup 
k nim granulárně. Může také virtualizovat své firemní prostředí, aniž to má vliv na úroveň jejich ochrany. Řešení také umožňuje efek-
tivně přejít i s citlivými daty do virtuálních prostředí, a tím snížit náklady na celkovou správu IT.

Popis produktu: SafeNet ProtectV se skládá z několika komponent. ProtectV Manager zajišťuje centrální management a řízení přístupu 
k virtuálním instancím a volumům a s jeho pomocí lze převzít z řešení VMware vCenter nebo Amazon všechna API a spravovat virtuální 
prostředí nezávisle na poskytovateli virtualizace nebo cloudu. ProtectV Client zajišťuje pre -boot autentizaci a pomocí šifrování chrání 
i samotné virtuální instance a volumy. Key management (KeySecure/DataSecure), který je instalován přímo ve firmě, zaručuje jedno-
značné vlastnictví klíčů, a tím i dat.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  separace rolí – sám vlastník in-

stancí drží jejich bezpečnost ve 
svých rukou a řídí přístup k datům 
virtuálních instancí (nikoli tedy 
vlastník infrastruktury nebo virtua-
lizační platformy)

  pre-boot autentizace
  zabezpečuje životní cyklus dat – ko-

pírování, zálohování, migraci dat 
nebo změnu providera

  certifikace VMware, Amazon WS

Záruka: v délce kontraktu

Cena (bez DPH): 22 tisíc eur (25 in-
stancí, 25 TB, centrální správa a on-
-premise HW key management)
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Řízení přístupu 
do různých typů sítí
MobileIAM 4.3
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Enterasys
www.enterasys.com
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
výhradní distributor

Bezpečnost dat 
ve virtuálních 
 prostředích
SafeNet ProtectV
Kategorie: Bezpečnostní řešení
SafeNet
www.safenet -inc.com
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
výhradní distributor
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Použití produktu: SafeNet Authentication Service (SAS) nabízí silnou autentizaci pomocí jednorázových hesel pro prostředí firemních 
aplikací a sítí. Autentizace se poskytuje formou cloudové služby bez nutnosti investic do vlastní infrastruktury a správy celého řešení. 
Díky široké škále podporovaných tokenů (hardwarový, softwarový, SMS, bezklientský GRID) a plně automatizovaných operací lze vý-
razně snížit náklady na provoz dvoufaktorové autentizace.

Popis produktu: Produkt umožňuje bezpečný přístup k firemním aplikacím pomocí technologie jednorázových hesel (One -Time 
Password, OTP). Obvykle využívanými aplikacemi jsou přístup k VPN, Citrix, OWA, VDI, webové portály nebo cloudové aplikace jako 
třeba Office 365, SAP, Salesforce. Řešení umožňuje spravovat i hardwarové prvky třetích stran (Oath, RSA), čímž eliminuje náklady spo-
jené s přechodem na platformu SAS. Řešení je vhodné jak pro podniky, tak pro poskytovatele služeb, kteří mohou díky multitenant po-
vaze nabízet službu i svým zákazníkům.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  minimalizace nákladů bez nutnosti investic do infrastruktury a OS licencí
  snížení provozních nákladů díky plně automatizovaným úkonům pro správu (vydávání, odebírání tokenů, self -service portál…)
  jednoduchá instalace
  široká škála podporovaných tokenů i operač-

ních systémů
  velké množství podporovaných aplikací (Ra-

dius, SAML, agent, API)

Záruka: v délce kontraktu služby

Cena (bez DPH): 2,50 eur/uživatel/měsíc (při 
50 licencích na 3 roky), cena obsahuje softwa-
rový, hardwarový nebo SMS token

Použití produktu: DDoS Protector poskytuje vícevrstvou ochranu proti útokům typů DDoS (Distributed Denial of Service), a to s pro-
pustností až 12 Gb/s. Blokuje všechny hlavní druhy útoků, jako jsou zahlcení sítě a serveru, DoS útoky na aplikační vrstvě nebo útoky 
typu low -and -slow, a využívá k tomu řadu pokročilých technik pro detekci a eliminaci útoků. DDoS Protector se nasazuje před perimetr 
organizace, čímž „čistí“ datový provoz ještě před tím, než se útoky dostanou do hlavní bezpečnostní brány. Zařízení jsou integrována do 
nástrojů pro správu od Check Pointu, což usnadňuje jednotnou správu bezpečnosti.

Popis produktu: Řada DDoS Protector se skládá ze sedmi modelů, které nabízejí nízkou latenci, velký výkon a vysokou hustotu (až 16) 
portů. Rychlá odezva zařízení DDoS Protector blokuje celou řadu útoků v rozmezí několika sekund. Produkty mohou být snadno přizpů-
sobeny konkrétnímu síťovému prostředí a bezpečnostním potřebám. Detailní informace o aktuálním i historickém stavu celkové bezpeč-
nosti podnikové sítě a stavu DDoS útoků lze získat pomocí řešení SmartEvent, SmartLog a SmartViewTracker. DDoS Protector byl vyvi-
nut ve spolupráci s firmou Radware.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  ochrana sítě a zahlcení provozu (behaviorální DoS, DoS Shield, SYN Protection, blokuje generické a nepodporované protokoly 

a útoky na aplikační vrstvě)
  ochrana před DDoS na aplikační vrstvě (SYN Protection s Web Challenge, behaviorální DNS ochrana, behaviorální HTTP ochrana)
  ochrana aplikací před přímými DoS/DDoS útoky (odráží DoS a DDoS útoky, které vyžadují speciální filtrační kritéria, flexibilní filtro-

vání prostřednictvím definic)

Záruka: v rámci předplatného neomezená po dobu jejího trvání

Cena (bez DPH): od 19 tisíc dolarů
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Dvoufaktorová 
 autentizace
Safenet 
 Authentication 
 Service
Kategorie: Bezpečnostní řešení
SafeNet
www.safenet -inc.com
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
výhradní distributor

Ochrana 
před DDoS útoky
DDoS Protector
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Check Point Software Technologies
www.checkpoint.com
Přihlašovatel: Check Point Software 
Technologies (Czech Republic)
www.checkpoint.com
lokální kancelář výrobce

CW18-22-36.indd   23CW18-22-36.indd   23 12.10.12   14:1512.10.12   14:15



24 CO M P U T E RWO R L D  18 |  2012

Použití produktu: Cloudové řešení O2 Web Security Gateway zajišťuje bezpečnost přístupu zaměstnanců k internetu s minimální počá-
teční investicí a za přijatelné měsíční náklady. Omezení přístupu k internetovým zdrojům, které pracovník bezprostředně nepotřebuje 
k výkonu své práce, výrazně snižuje i riziko zavlečení virů a dalších škodlivých programů do prostředí podnikové sítě, zmenšuje celkovou 
provozní zátěž sítě a může vést k růstu produktivity.

Popis produktu: Zabezpečení spočívá v přesměrování internetového provozu přes specializovaná bezpečnostní datová centra, která 
zajišťují ochranu před útoky, sledování a filtrování dat. Veškerá komunikace zaměstnanců do internetu z vnitřní či veřejných sítí je v bez-
pečnostních centrech sledována, kontrolována a filtrována.
Do podnikové sítě se doručují pouze bezpečná data. O2 Web Security Gateway zajišťuje bezpečnost všech podnikových zařízení, ať při-
stupují k internetu z kteréhokoli místa na světě. Změny bezpečnostních politik se projeví okamžitě pro všechny připojené uživatele bez 
ohledu na místo, kde se právě nacházejí, a zařízení, které používají.

Zajímavé vlastnosti produktu:
O2 Web Security Gateway zahrnuje:

  antivirus, antimalvare a antispyware
  filtrování webového obsahu (i v prostředí 

Web 2.0)
  ochranu proti ztrátě dat
  řízení provozu (bandwidth management)
  zabezpečení všech zařízení v rámci pod-

nikové sítě
Služba kontroluje:

  cíle (filtrování podle URL stránky)
  užitečné zatížení (payload)
  aplikace
  obsah

Záruka: po dobu využívání podle typu SLA

Cena (bez DPH): od 40 Kč měsíčně za počí-
tač, v závislosti na variantě a parametrech 
služby

Použití produktu: I.CA MobileSign lze využít ve všech elektronických systémech, které vyžadují autentizaci klienta nebo autorizaci pro-
vedené transakce bez nutnosti dodatečného hardwarového vybavení, např. ve spojení s bankovními a obchodními systémy, aplikacemi 
pojišťoven a dalších subjektů. V rámci elektronického bankovnictví slouží jako náhrada autorizačních zařízení (OTP) a SMS. U bankov-
ních aplikací v mobilu umožňuje podpis platebních operací či smluv. V obchodních či pojišťovacích systémech jej lze využít pro podpis 
různých smluv, závazků a požadavků nebo pro přístup ke chráněným informacím.

Popis produktu: Bezpečné a praktické využití elektronického podpisu v mobilním telefonu – smartphonu, který umožní podepisovat 
data pořízená v mobilním telefonu nebo v jiných systémech. Princip elektronického podpisu v mobilním telefonu je totožný s procesem 
při podpisu v PC nebo v čipové kartě. Výhodou je především možnost kombinovat klady PC a internetu s mobilním telefonem. Např. lze 
vytvořit elektronický dokument na PC a poté ho podepsat v I.CA MobileSign v mobilním telefonu či přímo v něm vytvořit, elektronickým 
podpisem podepsat a odeslat příslušný dokument či smlouvu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  jednoduché a klientsky komfortní řešení
  multifunkčnost využití pro různé na sobě 

nezávislé systémy
  vysoká míra bezpečnosti, nástroj pro zvý-

šení bezpečnosti existujících řešení
  využití existujícího vybavení klienta 

(smartphone)

Záruka: po dobu služby

Cena: individuální
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Softwarové řešení 
 autentizace a autorizace 
pro mobilní telefony
I.CA Mobile Sign
Kategorie: Bezpečnostní řešení
První certifikační autorita
www.ica.cz
Přihlašovatel: První certifikační autorita
www.ica.cz
výrobce

Cloudové řešení 
 bezpečnosti
O2  Web Security 
 Gateway
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Telefónica Czech Republic
www.o2.cz
Přihlašovatel: Telefónica Czech Republic
www.o2.cz
výrobce
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Použití produktu: Produkt slouží pro rozložení aplikační zátěže mezi více serverů. Díky tomu podniky za dostupnou cenu získají vysoký 
výkon svých firemních aplikací. LoadMaster například inteligentně a efektivně rozděluje HTTP provoz mezi webové servery, tak aby měli 
uživatelé k dispozici maximální možný výkon.

Popis produktu: LoadMaster 5300 je pokročilé zařízení s 8 GbE a dvěma 10G (SFP+) porty pro rozdělování zátěže mezi různé servery 
a nabízí přepínání podle obsahu na sedmé, tedy aplikační vrstvě. Disponuje mimo jiné vestavěnou SSL akcelerací založenou na čipech 
ASIC (až 9 300 SSL transakcí za sekundu).

Zajímavé vlastnosti produktu:
  vysoce výkonné rozdělování zátěže mezi servery na vrstvě L4/7
  podpora až 1 000 virtuálních a tisíce fyzických serverů
  active/hot -standby se zotavením Stateful Failover
  kontrola hardwaru serveru a stavu aplikací
  přepínání podle obsahu na aplikační vrstvě
  SSL akcelerace/snižování zátěže (off -load) v ASIC
  komprese, cache
  systém ochrany proti průnikům (IPS)

Záruka: 1 rok

Cena (bez DPH): 340 525 Kč

Použití produktu: Define R4 je odhlučněná počítačová skříň, která je 
vhodná jak pro uživatele hledající vysoký výkon, tak pro ty, kteří požadují 
maximálně tichý počítač. Díky vhodnému designu je Define R4 možné 
umístit do jakéhokoliv prostředí.

Popis produktu: Počítačová skříň Define R4 nabízí ModuVent design do-
volující uživateli volit mezi odhlučněním a maximálním průtokem vzduchu. 
Poskytuje výraznou možnost konfigurování, funkčnost a zejména maxi-
mální odhlučnění. Bočnice a přední dvířka skříně jsou opatřeny hutným, 
zvuk pohlcujícím materiálem. Do skříně je možné umístit až osm pevných 
disků a všechny moderní grafické karty bez ohledu na jejich velikost. Skříň 
nabízí široké možnosti větrání – součástí balení jsou dva ventilátory nové 
řady Silent Series R2 s hydrodynamickými ložisky. Skříň je vybavena před-
ním rozhraním USB 3.0. Za předními dvířky je umístěn integrovaný regulá-
tor rychlosti ventilátorů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  tlumicí materiál poskytuje optimální odhlučnění
  ModuVent design – uživatel si může zvolit mezi odhlučněním a maxi-

málním průtokem vzduchu
  horní koš pro pevné disky lze otočit o 90 ° nebo zcela odstranit
  třístupňový ovladač rychlosti až pro tři ventilátory, integrovaný v před-

ním panelu
  dva ventilátory Silent Series R2 v balení
  větší prostor za základní deskou
  beznářaďový držák předního ventilátoru

Záruka: dva roky

Cena (bez DPH): 1 750 Kč
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Počítačová skříň
Define R4
Kategorie: Hardware
Fractal Design
www.fractal -design.com
Přihlašovatel: Fractal Design
www.fractal -design.com
výrobce

Application Delivery 
Controller
LoadMaster 5300
Kategorie: Hardware
Kemp Technologies
www.kemptechnologies.com/emea
Přihlašovatel: Kemp Technologies
www.kemptechnologies.com/emea
výrobce ikům (IPS)
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Použití produktu: Arbes OBS (Online Banking System) je univerzální bankovní systém, který pracuje v režimu 24 × 7 a pokrývá všechny 
potřeby finanční organizace (banky, spořitelní družstva, nebankovní úvěrové organizace apod.) bez ohledu na její velikost. S jeho po-
mocí mohou banky a další subjekty obsluhovat retailovou, korporátní i privátní klientelu. Systém OBS je vysoce flexibilní, což dovoluje 
nabízet i speciální bankovní produkty a služby.

Popis produktu: OBS je postaven na principu stavebnicového modelu, který umožňuje implementovat pouze části systému (moduly), 
které finanční instituce potřebuje pro pokrytí své činnosti. Díky této koncepci lze systém pružně přizpůsobit konkrétním požadavkům 
zákazníka, takže jej mohou využívat nejen různé typy bank, ale i poskytovatelé platebních služeb. Jednotlivé moduly navíc dokážou spo-
lupracovat s dalšími systémy finančního domu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  automatizace jednotlivých back -office i front -office procesů
  bezpečnost vycházející z požadavků mezinárodní legislativy 

ve finančnictví
  výkonný nástroj pro výstupní sestavy (reporting engine) 

pro vyžádané a automatické sestavy
  třívrstvý systém s podporou SOA a dalších technologií pro 

integraci s dalšími systémy jako například Web Services, 
J2EE, XML atd.

Záruka: 12 měsíců

Cena (bez DPH): od 3 milionů Kč (podle konfigurace)

Použití produktu: Mobilní interaktivní senzor („tabule“) Triumph Board Portable Slim se používá v učebnách všech vzdělávacích 
úrovní, ve firemních zasedacích a školicích místnostech, při profesionálním sportovním tréninku apod. Interaktivní tabule plně nahrazují 
tradiční tabule, flip charty a ostatní tradiční systémy.

Popis produktu: Triumph Board Portable Slim je mobilní interaktivní zařízení, které s pomocí infračervené a ultrazvukové polohovací 
technologie okamžitě promění tradiční tabuli nebo dokonce povrch stěny na funkci interaktivní tabule.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  rozměr aktivní plochy až 125 "
  nízká hmotnost a malé rozměry poskytují všechny výhody mobilních zařízení (pouze 70 g a tloušťka 14 mm jako nejmenší na trhu)
  flexibilní instalace v libovolné poloze
  microSD card slot
  ergonomické elektronické pero (ePen) s vyšší odolností
  nálepky horké klávesy umožňující rychlý přístup k nejčastěji používaným softwarovým funkcím RMeasiteach a TB Comenius
  Wireless Ready – vestavěná anténa pro RF bezdrátové připojení
  MS Office Anotace s pomocí programu TB Comenius Lite
  anotační software TB Comenius se zdroji a mnoha nástroji ve 26 jazycích
  MyScript Stylus – software k rozpoznávání rukopisu ve své třídě k dispozici v 85 jazycích
  RMeasiteach Next Generation – kompletní vzdělávací a výukový software s nástroji pro text, jazyk, řeč, počítání, s multimediální 

 bankou (přes 2 569 položek včetně 70 videí), widgety (více než 44 miniaplikací), speciálními efekty a obsahem (více než 7 500 lekcí 
a aktivit) ve 25 jazycích

Záruka: 5 let (2 roky + 3 roky zdarma při registraci na webových stránkách)

Cena (bez DPH): 9 995 Kč
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Mobilní interaktivní 
 tabule
Triumph Board 
 Portable Slim
Kategorie: Hardware
Triumph Board
www.triumphboard.com
Přihlašovatel: Triumph Board
www.triumphboard.com
výrobce

Bankovní systém
Arbes OBS 
ver. 1.7.3.74
Kategorie: Informační systémy
Arbes Technologies
www.arbes.com
Přihlašovatel: Arbes Technologies
www.arbes.com
výrobce a dodavatel

7 pokrývá všechny

straci na webových stránkách)
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Použití produktu: Včasné a přesné informace z oblasti výroby lze využívat k pružné a rychlé reakci na změny vývoje obchodních akti-
vit. Pomocí funkcí BI specifických pro výrobní organizace mimo lze například provádět vyhodnocení sledovaných ukazatelů a detailní 
analýzu u vybraných zakázek, získat celkový přehled zakázek v čase, analyzovat nárůstové a denní pracnosti a analyzovat vybrané uka-
zatele v průběhu času.

Popis produktu: Nadstavbový modul Byznys BI pro výrobu je součástí informačního systému Byznys ERP. Je vhodný pro rychlý přístup 
firemního managementu k přesným informacím, přičemž jeho hlavními výhodami jsou dynamické výstupy či rychlost při zpracování vel-
kého množství dat. Díky těmto technologiím mohou BI využít i střední a menší společnosti a všichni jejich řídicí pracovníci.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  vyhodnocení sledovaných ukazatelů a detailní analýza u vybraných zakázek
  celkový přehled vyhodnocení zakázek v čase
  analýza nárůstové a denní pracnosti
  vyhodnocení ukazatelů v průběhu času
  integrace dat z různých zdrojů do jediného souboru
  přenos dat do Excelu včetně práce off -line
  špičková a nadstandardní funkčnost i pro malé firmy
  vizualizace analyzovaných dat ve formě grafů či tabulek

Záruka: v rámci servisní podpory podnikových informačních sy-
stémů Byznys ERP

Cena (bez DPH): od 25 000 Kč

Použití produktu: Řešení představuje sofistikované propojení osobního počítače (Windows) nebo mobilního přístroje (iOS či Android) 
s informačním systémem s využitím všech nástrojů aplikační logiky ERP. To v praxi znamená stejnou prezentaci stejných informací na 
různých uživatelských zařízeních.

Popis produktu: Helios Mini je miniaplikace určená na plochu počítače nebo mobilního zařízení, která slouží k zobrazování klíčových 
informací z informačního systému. Umožňuje přistupovat k datům bez nutnosti pracovat s klientem informačního systému. Informace 
se zobrazují formou jednoduchých srozumitelných 
indikátorů nebo tabulek s možností reagovat na 
zvolené situace formou upozornění nebo změny 
barvy indikátoru.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  zobrazení klíčových informací z informačního 

systému bez nutnosti pracovat s klientem
  přístupnost informací kdykoli a kdekoli na mo-

bilním zařízení
  přehledná signalizace významných skutečností
  automatická aktualizace v zadaných časových 

intervalech
  řízení přístupu na úrovni informačního systému 

s možností dalšího omezení na straně uživatele
  možnost vytvářet si vlastní sestavy, které odrá-

žejí potřeby konkrétní společnosti a využívají 
existující nástroje a aplikační logiku informač-
ního systému

Cena: závisí od počtu využívaných aktivních sestav

INFORMAČNÍ SYSTÉMY  |  IT  PRODUKT 2012

Miniaplikace pro deskto-
pová a mobilní zařízení
Helios Mini
Kategorie: Informační systémy
Asseco Solutions
www.helios.eu
Přihlašovatel: Asseco Solutions
www.helios.eu
výrobce

Výrobní analytika
Modul Byznys BI 
pro výrobu
Kategorie: Informační systémy
J.K.R.
www.jkr.eu
Přihlašovatel: J.K.R.
www.jkr.eu
autor a implementátor
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Použití produktu: UniFi AP -Pro poskytuje hardwarové a softwarové řešení infrastruktury hotspotu. Zařízení má přehlednou a sofistiko-
vanou správu a je vhodné jako profesionální platforma pro firemní klientelu. Topologii sítě lze libovolně během času rozšiřovat podle 
potřeb uživatele. Unifi AP-Pro je navržené pro řešení hotspotu v sítích restaurací, v hotelech, v obchodních centrech apod.

Popis produktu: UniFi AP -Pro vysílá v pásmu 2,4 a 5 GHz rychlostí až 450 Mbps díky technologii 802.11n MIMO 3×3. Jednotka má sty-
lový design a kompaktní rozměry. Je vybavena dvěma gigabitovými porty, k napájení je možné využít PoE (802.3af). Díky vysokému vý-
konu dosahuje signál do vzdálenosti více než 150 m.
Software UniFi Controller umožňuje plánovat a sledovat topologii sítě 
na interaktivní mapě. Systém řízení práv uživatelů dovoluje přiřadit 
práva od hosta po administrátora. Vestavěný billingový systém 
je možné propojit přímo na PayPal, využívat vlastní poukázky 
nebo svůj ověřovací server. Software umožňuje vzdálený up-
grade firmwaru všech zařízení v síti. Poskytuje také e -mai-
lová upozornění v případě výpadku a další funkce.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  komplexní profesionální řešení se snadnou 

 obsluhou
  více SSID s různým druhem zabezpečení a metod 

přístupu
  omezování rychlosti podle SSID
  řízení účtů – host, administrátor a další
  billingový systém – je možné využít externí server, 

poukázky nebo přímé platby přes PayPal
  moderní a originální design
  prodloužená záruka na pět let

Záruka: pět let (exkluzivně u i4wifi)

Cena (bez DPH): 4 100 Kč

Použití produktu: IP interkom 2N Helios IP Uni je možné využívat ke komu-
nikaci u dveří v běžném venkovním i vnitřním prostředí například u vstupu 
do kancelářské budovy nebo do rodinného domu. Konstrukce umožňuje mon-
táž na povrch stejně jako do zdi nebo do sádrokartonu. Použití IP technologie 
a SIP protokolu poskytuje širokou škálu možností propojení s telefonními 
 systémy.

Popis produktu: 2N Helios IP Uni je vhodný pro jednoduché instalace. Nabízí 
výhody IP prostředí a SIP telefonu. Při montáži je možné využít již existující 
LAN sítě. Lze jej napájet buď 12 V DC, nebo pomocí PoE. Obsluha je intuitivní 
a webové rozhraní nebo softwarová aplikace zjednodušují nastavení. Lze tak 
spravovat i rozsáhlejší instalaci s větším počtem těchto zařízení. Vytvořené 
časové profily dovolují např. během dne směrovat nouzové volání do centrály 
firmy či k majiteli a přes noc přímo na policii, hasiče apod. Účelný design po-
skytuje dostatečnou míru odolnosti vůči vnějším vlivům.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  jednoduchá instalace
  univerzální spínaný výstup (ovládání el. zámku)
  napájení 12 V DC nebo PoE
  využití existující LAN/WAN sítě
  certifikován společnostmi Cisco a Avaya
  webové rozhraní pro konfiguraci
  ochranný spínač pro detekci otevření krytu
  nástroj pro centrální správu
  pracuje i pod bodem mrazu

Záruka: dva roky s možností rozšíření až na pět let

Cena (bez DPH): 7 300 Kč

IT PRODUKT 2012 |  KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Dveřní interkom
2N Helios IP Uni
Kategorie: Komunikační produkty
2N Telekomunikace
www.2n.cz
Přihlašovatel: 2N Telekomunikace
www.2n.cz
výrobce

Kompletní řešení 
 bezdrátové internetové 
infrastruktury
UniFi AP -Pro – 450 
Mbps, AP/Hotspot 
2,4/5 GHz, 802.11n, 
MIMO 3×3
Kategorie: Komunikační produkty
Ubiquiti
www.ubnt.com
Přihlašovatel: i4wifi
www.i4wifi.cz
distributor
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Použití produktu: AddNet představuje nástroj pro efektivní správu a monitoring adresního prostoru, který v sobě integruje běžné ná-
stroje pro síťové správce, jako jsou DHCP, DNS, ARPMon, Radius, a nástroje pro pokročilé adresní plánování. Díky jejich integraci se do-
sáhlo podstatného snížení časové a znalostní náročnosti při správě sítí. AddNet obsahuje také nástroje pro zajištění bezpečnosti sítě, 
kdy dokáže na síti identifikovat nepovolená zařízení a zamezit jim v komunikaci.

Popis produktu: AddNet umožňuje na jednom místě provádět veškeré operace spojené s adresní správou sítí. Správce tak nemusí ob-
sluhovat dílčí systémy (jako DNS, DHPC apod.). Nastavení, audit a řízení sítě probíhá centrálně přes intuitivní webové rozhraní umožňu-
jící z kteréhokoliv místa spravovat celou síť. Systém obsahuje i funkcionalitu pro řešení krizových situací (například zavirování sítě). Pro-
dukt je díky své robustnosti a automatickému deploymentu vhodný i pro velmi rozsáhlé sítě.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  zvýšení produktivity práce
  hierarchická struktura s centrálním řízením (metropolitní cluster)
  sledování pohybu zařízení na síti v reálném čase včetně historie
  adresní plánování a kontrola dodržování adresní politiky
  vysoká provozní spolehlivost, odolnost proti výpadkům spojení
  detekce mrtvých IP/MAC adres
  interoperabilita s běžnou síťovou infrastrukturou

Záruka: 1 rok

Cena (bez DPH): od 190 000 Kč

Použití produktu: MT -W101 je nenápadným vzhledem, integrovanými anténami i skrytými LED stavovými diodami vhodným řešením 
pro veřejné prostory. Nejčastěji je tento AP využíván pro hotelové instalace, firemní sítě nebo v domácnostech. Instalace místo datové 
zásuvky trvá asi tři minuty. Je možné jej konfigurovat přes webové rozhraní, k dispozici je i centrální konfigurační kontrolér MT -W101M, 
který zajistí plně automatickou konfiguraci. AP neubírá z původní instalace žádný metalický port a místo původní datové zásuvky 
vzniká Wi -Fi AP se vstupním datovým portem.

Popis produktu: Maipu MT -W101 WiFi AP s podporou norem 802.11b/g/n je vhodný pro montáž na stěnu. Jde o řešení pro rychlou 
a estetickou výstavbu Wi -Fi sítí v prostorách s nově budovanou nebo již existující strukturovanou kabeláží. Malé rozměry 
86 × 86 × 25 mm jsou dimenzovány pro montáž na stěnu místo datové zásuvky. AP je napájen přes datový kabel pomocí PoE podle 
802.3af. Jeden přívodní kabel slouží pro přívod datové konektivity včetně napájení. Tuto konektivitu využívá nejen Wi -Fi AP, ale rovněž 
integrovaný přepínač sloužící i k připojení portu RJ -45 na přední stěně AP.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  automatická konfigurace s centrálním kontrolérem, nejsou třeba hluboké 

znalosti konfigurace Wi -Fi
  automatická volba rádiového kanálu i výkonu AP
  Wi -Fi podle normy 802.11b/g/n
  podpora multi SSID
  podpora VLAN podle 802.1Q
  integrované antény
  montáž do zásuvky/na stěnu
  kompaktní rozměry 86 × 86 × 25 mm
  PoE podle 802.3af/at
  nízká spotřeba pod 5 W
  2 × RJ -45 port (zadní a přední)

Záruka: dva roky

Cena (bez DPH): 196 dolarů

KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY  |  IT  PRODUKT 2012

Kompaktní Wi -Fi AP 
do zásuvky
MT -W101 Maipu WiFi 
AP 802.11b/g/n, PoE
Kategorie: Komunikační produkty
Maipu
www.maipu.com
Přihlašovatel: Intelek
www.intelek.cz
VAD distributor

Software pro správu sítí
AddNet v 2.0
Kategorie: Nástroje pro správu
Novicom
www.novicom.cz
Přihlašovatel: Novicom
www.novicom.cz
výrobce
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Použití produktu: Řešení dovoluje snadné rozšíření infrastruktury zálohování v distribuovaných prostředích a vzdálených kancelářích. 
Díky jednoduché konzoli pro správu operací zefektivňuje zálohování a obnovu napříč fyzickou i virtuální infrastrukturou. Zajišťuje sofis-
tikovaný backup i obnovu v jednoduchých i složitých IT prostředích.

Popis produktu: Řešení se zaměřuje na zákazníky, kteří již částečně nebo plně využívají virtualizaci – tzn. převedli své souborové, tis-
kové, aplikační servery apod. do virtuálních prostředí VMware (ESX a vSphere) nebo Microsoft Hyper -V. Díky podpoře ochrany na úrovni 
hostitele pro různé platformy tak může být v podniku jediným řešením pro zálohování a obnovu jak celkového, tak virtuálního prostředí.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  zálohování virtuálních počítačů metodou single -pass a bez použití agentů
  převody fyzických počítačů na virtuální
  snadno použitelná správní konzole
  integrovaná obnova na čistý i na od-

lišný hardware
  obnova VM přes LAN
  certifikace VMware Ready
  deduplikace dat napříč všemi záloho-

vacími úlohami
  podpora diskových a páskových médií
  automatické indexování všech souborů 

a aplikačních dat
  přístup k datům uvnitř virtuálních počí-

tačů pomocí technologie V -Ray

Cena (bez DPH): od 25 000 Kč

Použití produktu: Software (a odpovídající hardware) pro správu fyzické infrastruktury datových center umožňuje centralizované mo-
nitorování datové infrastruktury, monitorování zařízení, prediktivní simulaci a modelování pro analýzu dopadů změn, správu inventáře.

Popis produktu: Řešení poskytuje organizacím efektivní způsob, jak monitorovat jejich fyzickou infrastrukturu od různých dodavatelů 
napříč celou společností: napájení, chlazení, bezpečnost a prostředí. Zahrnuje monitorování v reálném čase, uživatelem definované 
zprávy a grafy a okamžité upozorňování na závady a eskalace – to umožňuje rychlé stanovení a řešení záležitostí kritické infrastruktury, 
které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Centralizovaná úschovna kritických informací je přístupná pro více uživatelů od-
kudkoliv na síti, s vytvořením konsolidovaného pohledu na fyzickou infrastrukturu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  monitoring zařízení různých výrobců
  monitoring stavu infrastruktury a zařízení v reálném čase
  centralizované uchovávání kritických informací o stavu infrastruktury
  plánování dalšího rozvoje infrastruktury
  upozornění – alarmy na úrovni jednotlivých zařízení, racků, lokalit
  rozšiřitelnost podle potřeb – další licence a rozšiřující moduly
  umožňuje softwarovou integraci s dalšími systémy firmy

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): od 61 500 Kč

IT PRODUKT 2012 |  NÁSTROJE PRO SPRÁVU

Software pro správu 
 infrastruktury datových 
center
Struxureware Data 
Center Expert 
verze 7.2
Kategorie: Nástroje pro správu
Schneider Electric CZ
www.apc.cz
Přihlašovatel: Schneider Electric CZ
www.apc.cz
výrobce

Software pro zálohování 
a obnovu
Backup Exec 2012 
V -Ray Edition
Kategorie: Nástroje pro správu
Symantec
www.symantec.com
Přihlašovatel: Symantec GmbH ČR a SR
www.symantec.cz
výrobce
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Použití produktu: eVito slouží k monitorování zdraví a životního stylu. Umožňuje domácí management chronických nemocí hypertenze 
a diabetu včetně sdílení dat s lékařem a on -line konzultací. Zdravým klientům systém pomůže vyhodnotit případná rizika (riziko kardio-
vaskulární příhody, metabolického syndromu).
Uživatelé s nadváhou/podváhou s eVito monitorují jídelníček a vydanou energii a upravují svoji hmotnost cíleným směrem. Systém mo-
nitoruje a vyhodnocuje sportovní aktivity v souvislosti s dalšími naměřenými parametry. Sledování vývoje hodnot (pokroků) a nastavení 
cílů motivuje uživatele ke zdravému životnímu stylu.

Popis produktu: eVito je plně hostovaná univerzální telemedicínská platforma. Skládá se z koncových měřicích zařízení (váha, tlako-
měr, krokoměr, glukometr), z přenosových zařízení (USB adaptér k PC, komunikační hub pro samostatný přenos), z on -line portálu 
a ze smartphone aplikace (iOS/Android).
Systém je uživatelsky jednoduchý, všechna měření se v reálném čase přenášejí bezobslužně a bezdrátově na server. Koncová aplikace 
data pouze nezobrazí, ale zpracuje je podle medicínsky podložených algoritmů a klientovi dá patřičná doporučení, případně upozorní 
odborníka (lékař, trenér, asistent).

Zajímavé vlastnosti produktu:
  sleduje důležité zdravotní ukazatele za uživatele
  vyhodnocuje aktuální zdravotní stav v souvislostech
  systém hodnocení výsledků vyvinuli odborníci na jednotlivé 

problematiky
  navrhne úpravu životního stylu
  informuje v případě potřeby lékaře
  důraz na zabezpečení dat na všech úrovních 

systému
  široké využití: chronici (hypertenze, diabe-

tes), lidé s nadváhou/podváhou, sportovci, 
senioři

Záruka: na službu po dobu jejího užívání, na 
koncová zařízení 2 roky

Cena (bez DPH): dosud nestanovena

Použití produktu: Řešení dovoluje vytvářet a provozovat sofistikované e-shopy s řízením z prostředí MS Dynamics CRM 2011. Umož-
ňuje mj. jednoduché vedení e -mailového marketingu s možností zpětného vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých aktivit jak v grafech, 
tak v tabulkovém výpisu. Nabízí podrobné sledování návštěvníků na e -shopu s možností zjištění zakoupených produktů, ale i dokonce 
zboží, které do košíku bylo vloženo, ale zakoupeno nebylo. Všechny informace z e -shopu sbírá CRM systém automaticky a třídí je na 
místa, kam patří – data o jednotlivých zákaznících si tak každý z obchodníků může vyhledat sám.

Popis produktu: Díky přímému propojení s Microsoft Dynamics CRM 2011 má provozovatel e -shopu k dispozici intuitivní prostředí, 
které zajistí jednoduchý provoz a administraci obchodu. MageShop spolupracuje s řadou platebních brán, jako jsou například PayPal 
nebo GP Webpay. Dokáže generovat variabilní symbol a potřebné informace pro platbu převodem na účet. Zákazníkovi, přepravním 
společnostem a skladům pak zasílá automatizované e -maily s potřebnými informacemi. Jednoduché je i rozšíření o další funkce.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  přímé propojení s Microsoft Dynamics CRM 2011
  přímé propojení s Outlookem
  možnost propojení s projektovým řízením
  kompletní správa e -mail marketingu (včetně tvorby šablon 

a zpětného sledování účinnosti)
  sledování pohybu návštěvníků na stránkách
  sledování odebraných produktů z košíku
  časově omezené slevy (podobně jako na slevových portá-

lech)
  automatizované e -maily
  kopírování produktů

Záruka: liší se podle úrovně e -shopu a zakoupené podpory

Cena (bez DPH): od 179 000 Kč

ON-LINE A SOUVISEJÍCÍ  SLUŽBY  |  IT  PRODUKT 2012

Řešení pro e -shop
MageShop 2.0
Kategorie: On -line a související služby
CreativeMages
www.mageshop.cz
Přihlašovatel: CreativeMages
www.creativemages.com
řízení vývoje produktu

Aplikace pro monitoro-
vání zdravotního stavu
eVito
Kategorie: On -line a související služby
Sherlog eVito
www.evito.cz
Přihlašovatel: Sherlog eVito
www.evito.cz
výrobce, prodejce
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Použití produktu: IBM Connections přinášejí do podniků principy spolupráce známé ze sociálních sítí typu LinkedIn či Facebook - tzv. 
řešení pro social business. Původně je IBM vyvinuta pro interní potřebu, aby lidé a týmy mohli efektivně pracovat s velkým množstvím 
informací a souborů bez nutnosti vše centrálně řídit – třeba aby všichni rychle našli ve firmě potřebné dokumenty a experty a aby si ne-
smyslně neposílali dokola stovky e-mailů s přílohami. IBM Connections je nová generace firemních intranetů i extranetů - cloudové úlo-
žiště, kde lze spolupracovat, sdílet soubory, blogovat, diskutovat, řídit projekty...

Popis produktu: IBM Connections nabízejí celou řadu nástrojů: osobní profily, záložky, wiki, blogy, diskuzní fóra, knihovny souborů, di-
gitální galerie… Každý si může vytvořit svůj profil, udržovat seznam „přátel“, „následovat“ kolegy, kteří sdílejí zajímavý obsah, a tak jed-
noduše mít přehled, co se ve firmě děje. Ve virtuálních komunitách se mohou sdružovat lidé se společnými zájmy anebo mohou sloužit 
jako projektové a týmové prostory. Sociální záložky a souborové úložiště zjednodušují sdílení informací. Vše je možné prohledávat, 
označovat tagy, „lajkovat“ či komentovat skrze rozhraní webu, e-mailu nebo mobilní aplikace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  komplexní platforma pro social business pokrývající 

různé formy komunikace a spolupráce
  vše lze přizpůsobit prostředí a potřebám zákazníka, pro 

kterého se tak podniková sociální síť stává přirozenou 
náhradou intranetu

  umí agregovat obsah z XML kanálů, databází SQL, LDAP, 
firemních aplikací, ECM systémů…

  nativní klient pro mobilní zařízení iOS nebo Android
  konektory pro MS Windows, Office, Sharepoint, Outlook 

a IBM Lotus Notes, Sametime, Filenet, Cognos, Web-
Sphere Portal…

Záruka: 
podle podmínek licenční smlouvy IBM, podpora 12 měsíců 
v ceně

Cena (bez DPH): podle typu licence cca 25–120 eur za uživa-
tele

Použití produktu: Účetní program Money S3 je nástroj pro vedení účetní agendy a řízení menších firem. Umožňuje přehledně, rychle 
a efektivně vést účetnictví, fakturaci, sklady a veškeré další agendy potřebné pro každodenní práci uživatelů ze všech oborů – od ná-
kupu a prodeje až po servis a služby. Je rovněž vhodný pro prodej přes e -shopy, ke kterým nabízí univerzální propojení, a pro pokladní 
prodej díky podpoře řady periferií. Rozšířen je rovněž mezi účetními firmami, které vedou účetnictví svým klientům pracujícím rovněž 
v Money S3, popř. v bezplatné on -line fakturační službě iDoklad.cz.

Popis produktu: Nejnovější Money S3 zaujme inovovaným uživatelským rozhraním, které se vyznačuje vyšší přehledností a rychlejším 
přístupem k jednotlivým funkcím ve stylu Office 2010. Vše je transparentní a přístupné, navíc jakékoli údaje naleznete během několika 
vteřin přes vlastní fulltextový vyhledávač. Money S3 nabízí: podvojné účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, objed-
návky, mzdy, homebanking, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody a aplikacemi třetích stran, knihu jízd, pokročilé 
analýzy pro účetnictví a sklady a další.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  jediný účetní software s uživatelským rozhraním a pásem karet, jaké znáte z Office 2010
  optimalizovaný přístup k nejčastějším údajům a funkcím na jediný klik
  fulltextové vyhledávání ve všech da-

tech i funkcích v kompletní agendě
  panel Money Dnes s přehledem 

o chodu firmy a on -line informačním 
servisem

  okamžité ověřování platební morálky 
a kredibility partnerů

  kniha jízd s integrovanou automapou 
Evropy

  pokročilé účetní a skladové analýzy 
pro optimalizaci obchodních procesů

Záruka: dva roky

Cena: od 1 990 Kč

IT PRODUKT 2012 |  PODNIKOVÝ SOFTWARE

Účetní program 
Money S3
Money S3 v 13.000
Kategorie: Podnikový software
Cígler Software
www.money.cz
Přihlašovatel: Cígler Software
www.money.cz
výrobce

Firemní sociální 
 software
IBM Connections 
v 4.0
Kategorie: Podnikový software
IBM
www -01.ibm.com/software/lotus/pro-
ducts/connections/
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
distributor
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Použití produktu: Operační systém pro servery se všeobecným použitím pro všechna prostředí od nejmenších až po rozsáhlá datová 
centra. Novinky v oblastech, jako jsou virtualizace s Hyper-V, správa serveru, aplikační platforma nebo spolupráce s Windows 8, nabízejí 
uživatelům možnost pružně reagovat na obchodní priority, optimalizovat náklady a propojit IT se službami cloudu podle aktuálních 
 potřeb.

Popis produktu: Windows Server 2012 přichází s řadou inovací v podobě doposud oddělených služeb jako třeba sofistikovaná datová 
úložiště, síťové technologie, virtualizace či automatizace, což podnikům umožní mimo jiné plnohodnotné využití cloud computingu – 
ve spojení s platformami Windows Azure a System Center pak firmy mohou řídit a provozovat aplikace a služby skrz privátní, hostovaný 
i veřejný cloud.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  Hyper-V – platforma pro efektivní virtualizaci serverů a VDI
  Storage Spaces – technologie pro virtualizaci úložiště dat včetně podpory blokové deduplikace dat a thin provisioningu
  Dynamic Access Control – efek-

tivní řízení a auditování přístupu 
k datům

  Direct Access – bezpečný přístup 
k síti odkudkoliv ze zařízení s Win-
dows 7/8

  možnost jednoduchého přenosu 
aplikace/webu mezi lokálním Win-
dows Server 2012 a cloudem Win-
dows Azure 

Cena (bez DPH): koncová cena závisí 
na zvolené edici, licenčním modelu 
a způsobu nákupu

Použití produktu: Mobilní aplikace jsou určeny zejména manažerům, kteří tím 
získávají možnost jednoduchého přístupu do aplikací odkudkoli a mohou prostřed-
nictvím svého smartphonu schvalovat třeba pracovní cesty, faktury, nákupy mate-
riálu, cestovní náklady apod. Sada aplikace je dostupná v obchodech Apple App 
Store a Google Play.

Popis produktu: Balík zahrnuje mobilní dotykové aplikace, které jsou určeny pro 
klíčové procesy podniku, jako jsou HR, SCM, Finance a CRM. Řešení se zaměřuje na 
rychlé plnění úkolů, takže nabízí spíše vysoce relevantní informace než jejich kom-
pletní přehled. Aplikace nevyžadují, aby uživatelé zadávali příliš mnoho dat, také 
mohou program kdykoli opustit a pokračovat v práci později. Například s IFS No-
tify Me lze provádět rutinní úkoly, jako je schvalování nákupů a výdajů prostřed-
nictvím smartphonů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  podpora platforem Android a iOS
  lze používat na firemním i soukromém zařízení
  nativně navrženo pro dotykové ovládání
  nevyžaduje síťové připojení, lze používat například v letadle
  balík obsahuje mobilní aplikace pro HR, SCM, Finance, CRM a obecné repor-

tování

Cena (bez DPH): závisí na počtu modulů a koncových zařízení

PODNIKOVÝ SOFTWARE  |  IT  PRODUKT 2012

Sada mobilních aplikací
IFS Touch Apps
Kategorie: Podnikový software
IFS
www.ifsworld.com
Přihlašovatel: IFS Czech
www.ifsworld.com/cs -cz/
zastoupení IFS pro Českou republiku

Serverové řešení
Windows Server 
2012
Kategorie: Podnikový software
Microsoft
www.microsoft.com/windowsserver
Přihlašovatel: Microsoft
www.microsoft.cz/ws12
výrobce
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Použití produktu: Nasazením eDoCat spolu s Alfresco DMS získávají podniky výkonný systém řízení oprávnění a workflow pro podporu 
procesů řízené dokumentace a dalších byznys procesů. Výhodou je škálovatelnost s možností uspořádat dílčí kroky jednotlivých work-
flow do kaskád. eDoCat podporuje základní procesy podniků certifikovaných podle norem ISO 9001, ISO 20000 -1 nebo ISO 27001. 
 Výhodou je i rychlá implementace s možností detailního nastavení.

Popis produktu: eDoCat je modulární řešení podporující standardní procesy elektronických dokumentů na technologii Alfresco DMS. 
Přináší plnou podporu procesů elektronických dokumentů a pomáhá eliminovat riziko zpoždění při zpracování papírových dokumentů 
či dokonce jejich ztráty. Řízená dokumentace zajišťuje komplexní tok elektronické verze dokumentu v organizaci ve smyslu podpory 
vzniku, připomínkování, schvalování a publikace dokumentu v elektronické podobě, a to včetně následného přezkumu platnosti.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  plná lokalizace do češtiny
  zázemí robustního řešení Alfresco DMS
  sada základních procesů v ceně – vč. ří-

zené dokumentace podle ISO
  velmi rychlá implementace
  příznivá cena
  otevřená architektura umožňuje začlenit 

další moduly a procesy
  podpora zpracování skenovaných doku-

mentů
  možnost integrace s dalšími systémy
  SLA podpora provozu

Cena (bez DPH): kompletní základní balík 
(modul eDoCat + komunitní verze Alfresco 
DMS) včetně instalace od 100 000 Kč

Použití produktu: Rychlý rozvoj během posledních let přináší velké množství mobilních zařízení a jejich operačních systémů, 
takže komplexní zpřístupnění byznys procesů firem pro mobilní svět může být jak časově, tak finančně nákladné. webMethods 
Mobile Designer nabízí efektivní, časově i cenově přijatelné řešení. Vývoj mobilních aplikací se uskutečňuje pouze jednou v jazyce Java, 
ze kterého se automaticky kompiluje pro různá mobilní zařízení, jež využívají i jiné jazyky.

Popis produktu: webMethods Mobile Designer využívá při vývoji mobilních aplikací kód jazyka Java v prostředí Eclipse SDK společně 
s předdefinovanou knihovnou zařízení, která obsahuje údaje o jednotlivých přístrojích, např. rozlišení, velikost paměti, operační systém. 
Pokud koncovým zařízením není přístroj využívající jazyk Java, dochází k tzv. cross -kompilaci, při které je zdrojový kód v Javě automa-
ticky přeložen do dalších jazyků (např. C++, C# atd.). Výhodou je, že výsledný kód a jeho struktura jsou stále „čitelné“ (dochází k pře-
vodu včetně komentářů atd.). Takto vygenerovaný kód je zpracován s pomocí správného SDK pro koncové zařízení (např. X -Code).

Zajímavé vlastnosti produktu:
  vývoj aplikace se uskutečňuje pouze jednou, automaticky se gene-

ruje kód pro další zařízení
  průběžný vývoj (aktualizace jednotlivých SDK podle jejich vývojo-

vých cyklů)
  podpora pro široké spektrum mobilních platforem, rychlé aktuali-

zace
  simulátor koncových zařízení Phoney, díky němuž lze kontrolovat 

výsledky vývoje bez nutnosti využití koncového zařízení
  aplikace jsou plně nativní, tzn., že se ovládají přesně tak, jak jsou 

uživatelé zvyklí z jiných aplikací ve svém telefonu
  možnost využití nativního zdrojového kódu, volání nativních API 

a použití knihoven třetích stran
  možnost připojit vyvíjené aplikace k již existujícímu firemnímu 

softwaru
  využití současných personálních zdrojů bez nutnosti „přeučování“
  podpora pro BYOD principy

Záruka: podle projektu

Cena (bez DPH): statisíce Kč

IT PRODUKT 2012 |  PODNIKOVÝ SOFTWARE

Document management 
system
eDoCat 2012 R2 
pro Alfresco DMS
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Onlio
www.edocat.cz
Přihlašovatel: Onlio
www.onlio.com

Mobile computing
webMethods Mobile 
Designer 8.2
Kategorie: Podnikový software
Software AG
www.softwareag.cz
Přihlašovatel: Software AG
www.softwareag.cz
lokální pobočka

Ab

Resources

webMethods Mobile
Designer Project

CrossCompiler

J2ME Java Java C++ C++ C#
Others

Carbide

Device Library

JSRs

Phoney 
Device Simulator

X-Code Visual
Studio
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Použití produktu: A4 černobílé multifunkční zařízení Kyocera FS -3540MFP vybavené integrovaným terminálem MyQ a tiskovým řeše-
ním MyQ Business Pro je ideální jak pro pracovní skupiny hledající kompaktní, produktivní a snadno použitelné multifunkční zařízení, 
tak pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit. Pro všechny, kteří potřebují rychle, bezpečně, a přitom kontrolovaně tisknout, kopírovat i skenovat 
a mít kdykoli k dispozici aktuální kompletní přehled o veškerých tiskových nákladech.

Popis produktu: FS-3540MFP + terminál MyQ + MyQ Business Pro 
je spojením výhod těchto produktů. Dlouhá životnost vnitřních kom-
ponent zajistí nízké provozní náklady a minimální dopad na životní 
prostředí. Integrace ovládání MyQ přímo na barevný dotykový dis-
plej stroje zajistí uživateli jednoduchý přístup ke správě dokumentů. 
Přímo na displeji si vybere úlohu, kterou potřebuje aktuálně vytisk-
nout, či si volbou jediného tlačítka (EasyScan) naskenuje a automa-
ticky odešle požadovaný dokument přímo na svůj e -mail.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  kombinace multifunkce a tiskového řešení
  rychlost 40 stran A4/ min.
  nízké provozní náklady
  inteligentní nástroj pro správu tiskových úloh
  identifikace uživatele přiložením identifikační karty či zadáním 

PIN
  možnost využití existujících identifikačních karet (např. z do-

cházkového systému)
  bezpečnost tisku/kopírování/skenování
  přehledné reporty
  kreditní účtování a projektové účtování
  EasyFax

Záruka: dva roky

Cena: 29 980 Kč včetně MyQ Embedded terminálu v hodnotě 
7 880 Kč a licence k MyQ Business Pro v hodnotě 2 250 Kč

Použití produktu: Obelisk Archive nabízí řešení pro archivaci elektronických dokumentů zajišťující jejich důvěryhodnost po celou dobu 
životního cyklu. Díky integraci se systémy pro správu dokumentů, systémy spisové služby či datovými schránkami podporuje automati-
zovanou správu elektronických dokumentů – od vytvoření/přijetí dokumentu až po jeho skartaci. Systém také poskytuje podporu pro 
standardizaci práce s dokumenty jako právně relevantními důkazy a zvyšuje právní jistotu ve všech firemních procesech.

Popis produktu: Řešení je založené na aplikaci mezinárodních standardů (OAIS, ETSI) a bylo vyvinuto v souladu s českou legislativou 
a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. K zajištění důvěryhodnosti využívá především princip samonosnosti 
archivačního  balíčku, který vychází z otevřené specifikace rozšířeného elektronického podpisu verze XML a je opatřen bezpečnostními 
prvky (tj. elektronickou značkou a elektronickým časovým razítkem včetně informací nutných pro pozdější ověření jejich platnosti).

Zajímavé vlastnosti produktu:
  hromadný import i ruční vstup 

doku mentů
  možnost přímé integrace systémů 

pro správu dokumentů nebo spiso-
vých služeb

  přímá podpora ISDS zpráv
  otevřený formát archivačního 

 balíčku – XAdES
  automatická údržba archivních 

 balíčků
  snadná migrace dat do jiných úložišť

Cena (bez DPH): 490 000 Kč

SYSTÉMY PRO SPRÁVU OBSAHU  |  IT  PRODUKT 2012

Multifunkční zařízení 
včetně tiskového řešení
Kyocera 
FS -3540MFP/
/MyQ  Embedded/
/Business Pro
Kategorie: Tisková řešení
Kyocera + Janus
www.kyoceradocumentsolutions.eu
www.myq.cz
Přihlašovatel: Janus
www.janus.cz
oficiální distributor značky Kyocera 
na českém trhu a výrobce MyQ

Zabezpečený 
 elektronický archiv
Obelisk Archive 1.03
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Sefira
www.sefira.cz
Přihlašovatel: Sefira
www.sefira.cz
výrobce
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IT PRODUKT 2012 |  TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Použití produktu: PS Vita je novou generací přenosné herní zábavy od Sony. Je nástupcem prodejně úspěšného PlayStation portable 
(PSP). Po uvedení na trh si našla oblibu u zákazníků díky své všestrannosti, rozmanitým způsobům hraní (dvě analogové páčky, doty-
kový 5palcový OLED displej, zadní dotyková ploška, dvě vestavěné kamery pro hraní her rozšířené reality a pohybové senzory) a rozšiřu-
jícímu se portfoliu nových her.

Popis produktu:
  fyzická herní tlačítka + dvě analogové páčky
  zabudovaná přední a zadní kamera, hraní her rozšířené reality
  zadní dotykový panel
  Wi -fi nebo 3G + Wi -fi model
  On -line meziplatformové hraní proti PS3
  propojení přes Facebook, Skype, Twitter, Youtube internetový prohlížeč

Zajímavé vlastnosti produktu:
  5palcový dotykový OLED displej (960 × 544)
  pohybové senzory (jako Move PS3)
  dotykový panel
  hraní her on -line zdarma

Záruka: dva roky

Cena: Black Vita Wifi – 5 249 Kč, 
PS Vita 3G+MotorStorm RC+4GB MC – 6 742 Kč

Použití produktu: MyQ Eleven je systém určený pro firmy, školy a instituce všech velikostí, které potřebují ušetřit čas a peníze. Ucelená 
koncepce jedenácti potřeb poskytuje užitek napříč celou firmou zákazníka i jeho dodavatelů. Manažeři získávají nástroj na minimalizaci 
tiskových a personálních nákladů. Uživatelé se mohou těšit z funkcí na ulehčení či zabezpečení práce s jejich dokumenty. IT a adminis-
trativa může na MyQ přenechat automatizovanou péči o servisní údržbu, objednávání a evidenci spotřebního materiálu.

Popis produktu: MyQ Eleven je integrované řešení tiskového serveru a servisního modulu. Nová verze se zaměřuje na podporu dyna-
micky se měnících potřeb zákazníků a ochranu jejich investic. Cloudové licencování umožňuje přemísťovat zařízení mezi pobočkami 
a měnit počet instalovaných serverů. Uživatelé si mohou přivolat své tiskové úlohy na libovolném zařízení a z kterékoliv lokality. Ověření 
uživatele je možné přes terminál se čtečkou ID karet, nový terminál s dotykovým displejem a nejen studenti uvítají také terminál pro 
mobilní telefony Android.

Zajímavé vlastnosti produktu:
  univerzální podpora přes 1 200 modelů od 24 značek
  garance bezplatné certifikace nově nahlášených 

zařízení
  sdílení licencí na zařízení uvnitř celého podniko-

vého cloudu
  integrace tiskového a servisního modulu v jed-

nom produktu
  jeden instalační soubor pro všechny edice
  mobilita tisku mezi všemi zařízeními i lokalitami
  automatizovaný objednávkový portál pro komu-

nikaci s dodavateli

Záruka: po celou dobu platné podpory, podpora 
na první rok je obsažena v ceně licence

Cena (bez DPH): podle počtu tiskových zařízení 
a edice, Free (až 11 zařízení zdarma), Business 
(od 1 125 Kč), BusinessPro (od 2 250 Kč)

Přenosná herní konzole 
generace
PlayStation Vita
Kategorie: Home
Sony Computer Entertinment 
 International SCEI
cz.playstation.com
Přihlašovatel: Sony Europe
www.sony.cz
prodejce

Řízení a automatizace 
tiskových služeb
MyQ Eleven 4.0
Kategorie: Tisková řešení
Janus
www.myq.cz
Přihlašovatel: Janus
www.janus.cz
výrobce
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