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Firmy, jejichž produkty  postoupily v prvním kole do finále soutěže

O soutěži
Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými 
vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních pro-
duktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní 
pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjedno-
dušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distribu-
toři, poskytovatelé, případně zplnomocnění zá-
stupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, 
software, řešení nebo služba z oblasti infor-
mačních a komunikačních technologií, jež lze 
využít v podnikovém prostředí.

V době hodnocení produktu musela být – 
ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho finální 
verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, 
nebudou zveřejněna. Důvod je prostý: Naším 
cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle na-
šeho názoru zaslouží zvýšenou pozornost, a ni-
koli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které 
se mezi finalisty nedostaly.

RADAN DOLEJŠ

Jako ve všech předchozích osmi ročnících 
soutěže IT produkt roku platila i v prvním 
kole roku 2015 tatáž kritéria výběru. Do fi-

nále totiž mohly postoupit produkty, které se 
pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení 
stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou 
pozornost případných uživatelů.

Významnou odlišností může být jak inova-
tivní pojetí, tak třeba jen jedna zajímavá vlast-
nost, díky níž je produkt nejvhodnějším řeše-
ním pro určitou skupinu zákazníků. Vlast-
nost, která je samozřejmostí u produktu nej-
vyšší kategorie, může být rozhodujícím 
kritériem pro výběr u levnějšího zařízení.

Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na za-
čátek ledna roku 2015. V průběhu následného 
hodnocení přihlášených produktů jsme vychá-

zeli z materiálů dodaných přihlašovateli 
i z poznatků řady odborníků mimo naši re-
dakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba 
také testérů z našich zahraničních poboček.

Výsledky prvního kola soutěže vznikly po 
pečlivém zvažování i čilé e -mailové a telefo-
nické komunikaci, po přečtení řady we bových 
stránek i whitepaperů a po redakčních testech 
vybraných zařízení.

Koncem roku můžete opět čekat finále. 
V každé kategorii bude zvolen jeden vítěz. 
I když ke každé soutěži finále patří, určitě 
není tím nejpodstatnějším. Důležitější než 
absolutní vítězství v soutěži je totiž skuteč-
nost, že produkt nabízí zajímavou funkciona-
litu svým uživatelům. A tu nabízejí všichni fi-
nalisté, kteří tedy mají právo používat ozna-
čení IT produkt 2015. ■

Zaujal vás 
tento 
příspěvek?
Čtěte 
související 
články 
s příbuznou 
tematikou 
on              -line.

Komplexní mobilní 
 zabezpečení
Check Point Capsule
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Check Point Software Technologies
www.checkpoint.com
Přihlašovatel: Check Point Software 
Technologies (Czech Republic)
www.checkpoint.com
lokální kancelář výrobce

Použití produktu: Check Point Capsule je jednotné řešení, které nabízí vícevrstvou ochranu pro mobilní zařízení (s iOS, Androidem, 
Windows a MacOS) a pro dokumenty. Uživatelé mobilních zařízení, vybavených technologií Check Point Capsule, mohou své přístroje po-
užívat bez obav z infekce malwarem nebo ohrožením libovolnou jinou hrozbou. Kromě toho nabízí Capsule zabezpečenou internetovou 
komunikaci i zabezpečení firemních dokumentů na úrovni souboru, takže i při ztrátě či zcizení zařízení nehrozí možnost nechtěného či 
cíleného úniku dat.

Popis produktu: Řešení zahrnuje tři moduly – Capsule Cloud, Capsule Workspace 
a Capsule Docs. První modul směřuje veškerý internetový provoz do cloudu, kde jej 
skenuje, a zabraňuje tak v přístupu ke škodlivým souborům i webovým stránkám 
a chrání před kybernetickými hrozbami. Capsule Workspace odděluje podniková data 
od osobních dat a aplikací na mobilních zařízeních – pomocí jednoduchého rozhraní lze 
k podnikovým aplikacím přistupovat na jeden dotek. A Capsule Docs zabraňuje inter-
ním a externím únikům dat v závislosti na konkrétním dokumentu. Oprávn ění uživatelé 
mají přístup k chráněným dokumentům na jakémkoliv zařízení.

Zajímavé vlastnosti produktu:
Capsule Cloud

 ■ Ochrana před phishingem a malwarem
 ■ Zabezpečení internetové komunikace (IPS, řízení aplikací, filtrování škodlivých URL, 

AV, emulace neznámých hrozeb)
Capsule Workspace

 ■ Oddělení firemních dat od soukromých
 ■ Bezpečný přístup k firemní komunikaci i na soukromých zařízeních

Capsule Docs
 ■ Ochrana mnoha datových typů včetně souborů sady MS Office a Adobe Acrobat
 ■ Soubory jsou šifrované

Záruka: V rámci předplatného neomezená

Cena (bez DPH): od 3 dolarů na uživatele měsíčně 
(počet zařízení na uživatele není omezený)
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