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IT PRODUKT ROKU 2010

Pokud bychom se rozhodli brát počet přihlášených do soutěže IT 
produkt roku jako indikátor ekonomického optimismu firem, pak 

bychom museli říci, že se zřejmě blýská na lepší časy. Proti minulému 
kolu jsme totiž zaznamenali zvýšení počtu přihlášených a také 

v meziročním srovnání došlo k mírnému růstu. A co je snad ještě 
důležitější, vzrostl i počet postupujících. Tentokrát tak pro vás máme 

25 produktů, které určitě stojí za vaši pozornost.

PETR MANDÍK

O
bdobí přibližně poloviny roku se 
již tradičně stalo časem vyhláše-
ní výsledků druhého kola soutě-
že IT produkt roku, druhé skupi-
ny finalistů, kteří se pozitivně li-

ší od svých konkurentů, a mají tak právo po-
užívat logo soutěže. Za důležitou odlišnost při-
tom lze v tomto kontextu považovat nejen 
celkově inovativní pojetí produktu, ale třeba 
i jen jednu jeho konkrétní 
vlastnost, díky níž ovšem 
daný účastník soutěže na-
bízí něco, co jeho konku-
renti poskytnout nemo-
hou. Všechny uvedené 
parametry přitom posuzu-
jeme v odpovídajících souvislostech. Jiné náro-
ky zpravidla uživatel klade na high-endový 
produkt v nejvyšší cenové kategorii, jiné na je-
ho levnější alternativy. A s ohledem na tuto 
skutečnost my samozřejmě také produkty hod-
notíme.

Druhé kolo soutěže IT produkt 2010 mělo 
termín uzávěrky stanoven na konec dubna, na 
podzim pak přijde podobně jako v loňském ro-
ce ještě třetí kolo. 

V rámci hodnocení všech přihlášených jsme 
i tentokrát samozřejmě vycházeli jak z technic-
kých materiálů dodaných přihlašovateli, tak 
z poznatků odborníků mimo naši redakci – uži-
vatelů přihlášených produktů či testerů z na-
šich zahraničních poboček. Vyhodnocování 

opět zahrnovalo čilou e-mailovou, telefonickou 
i osobní komunikaci, čtení stovek webových 
stránek i whitepaperů či relevantních případo-
vých studií. Vybrané produkty prošly, jako 
vždy, redakčním testem.

Pro přehlednost jsou všichni finalisté rozdě-
leni do odpovídajících kategorií. Vzhledem 
k jejich struktuře jsme v aktuální fázi soutěže 
zvolili tyto: bezpečnostní řešení, hardware, in-
formační systémy, komunikační produkty, pod-

nikový software a tisková 
řešení. V prvním ani ve 
druhém kole zatím nebyl 
žádný z účastníků zařazen 
do kategorie IT produkt 
Home, kterou znáte z mi-
nulých ročníků. V závis-

losti na produktech, které postoupí do finále ve 
třetím kole, se ale ještě struktura kategorií může 
změnit.

A na závěr jen připomínáme, že ke konci ro-
ku nás opět čeká finále. V každé z kategorií při 
něm bude zvolen jeden vítěz. Ani tentokrát si 
však neodpustíme zdůraznění základní myšlen-
ky soutěže: K souboji produktů finále samozřej-
mě patří, ale v tomto případě není tím nejpod-
statnějším. 

Důležitější než absolutní vítězství v soutěži 
je nepochybně skutečnost, že produkt nabízí 
zajímavou funkcionalitu svým uživatelům. A tu 
poskytují všichni finalisté – a proto mají právo 
používat logo IT produkt 2010.

Cílem soutěže IT produkt 2010 je vyzdvih-

nout produkty s vlastnostmi, které je po-

zitivně odlišují od konkurenčních pro-

duktů stejné kategorie. Může přitom jít 

jak o celkově inovativní pojetí, tak 

i o jednotlivé funkční zdokonalení, výraz-

ně zjednodušené ovládání nebo třeba 

i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit je-

jich výrobci, distributoři, poskytovatelé, 

případně zplnomocnění zástupci. Přihlá-

šeno mohlo být jakékoli zařízení, soft-

ware, řešení nebo služba z oblasti infor-

mačních a komunikačních technologií, 

jež lze využít v podnikovém prostředí, 

v rámci speciální kategorie Home pak 

i produkt určený pro domácí použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho 

přihlašovaná verze) nesměl být uveden 

na tuzemský trh dříve než 1. listopadu 

2009 a s jeho prodejem se musí počítat 

i v dalších měsících letošního roku. V do-

bě hodnocení musela být – z pochopitel-

ných důvodů – k dispozici jeho finální 

verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, 

nebudou zveřejněny. Důvod je prostý: 

Naším cílem je vyzdvihnout produkty, 

které si podle našeho názoru zaslouží 

zvýšenou pozornost. A nikoli vrhat byť 

třeba jen letmý stín na ty, které se mezi fi-

nalisty nedostaly.

O soutěži

Bezpečnostní řešení

AVG Technologies 

Gesto Communications 

PCS

Informační systémy

CCV Informační systémy

Cígler Software 

Komunikační produkty

Cleverlance Enterprise Solutions

2N Telekomunikace 

Podnikový software

Microsoft Czech

Sprinx Systems

Stormware

Symantec

VMware

Tisková řešení

HP

OKI Systems (Czech and Slovak)

Uveden je přihlašovatel produktu nebo jeho výrobce/dodavatel 
(tam, kde si to přihlašovatel přál).

Firmy, jejichž produkty postoupily 
do finále soutěže v minulém kole
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Next Generation Firewall
Barracuda NG Firewall F300

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Barracuda Networks 

www.barracuda.com

Přihlašovatel:
Gesto Communications 

www.gestocomm.cz

distributor pro ČR a SR

Použití produktu: Barracuda NG Firewall F300 patří do rodiny hardwarových a virtuálních firewallových „appliancí“ navržených k ochra-
ně síťové infrastruktury, ke zlepšení site-to-site spojení a ke zjednodušení administrace síťových operací. Mimo tyto funkce se jedná o vý-
konný síťový firewall a VPN zařízení. Barracuda NG Firewall vyhoví jak malým organizacím, tak velkým korporacím s mnoha pobočkami 
a externími klienty. Centrální management firewallů svou robustností a přehledností vyhoví i nárokům největších společností.

Popis produktu: Barracuda NG Firewall integruje ucelenou řadu moderních firewalových technik včetně kontroly přístupu na 7. vrstvě, 
filtrace webového přístupu (http i https), antiviru, antispamu a kontroly přístupu do sítě (network access control). Provádí filtraci TCP/IP 
provozu, statické a dynamické překlady adres, ochranu na aplikační úrovni a umožňuje provoz autentizovaných, šifrovaných VPN typu 
client-site a site-to-site. Lze jej použít i v konfiguracích odolných proti poruše firewallu (high availability + load balancing) i proti poruše 
přenosových cest ke klientům a sítím (připojení přes více ISP včetně dynamického navazování spojení). Obsahuje také řízení přenosové-
ho pásma. Model F300 nabízí propustnost až 331 Mb/s.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ snadná vzdálená diagnostika provozních a chybových stavů na síti
■ efektivní ochrana proti komunikacím P2P
■ vysoký výkon při vysoké granularitě řízení na aplikační úrovni 
■ integrace s 3G/bezdrátovým přístupem (záloha spojení)
■ přenosová inteligence – volba připojení/ISP dynamicky podle situace, dynamické řízení přenosového pásma
■ jednotný vzdálený přístup a NAC
■ snadná konfigurace VPN i v sítích s mnoha uzly
■ centrální „out-of-band“ management kompletní konfigurace firewallů – snadná obnova pří poruše HW
■ strukturovaný management připravený i pro outsourcing pro více nezávislých zákazníků
■ monitorování stavu a přehled i pro rozsáhlé systémy

Záchranné Boot-up CD
AVG Rescue CD

Kategorie: Bezpečnostní řešení

AVG Technologies

www.avg.com

Přihlašovatel:
AVG Technologies

www.avg.com

výrobce

Použití produktu: AVG Rescue CD se používá k diagnostice a zotavení operačních systémů Windows, které jsou infikovány natolik, že 
nejsou schopny běžného provozu, nebo u kterých je podezření na infekci s využitím tzv. rootkit technik. Rescue CD je k dispozici zdarma 
všem zájemcům včetně těch, kteří používají volnou edici AVG Free. Rescue CD je live (živá) linuxová distribuce, kterou lze použít z CD, 
DVD nebo USB, následně vložit do poškozeného počítače a použít jako spouštěcí disk.

Popis produktu: Produkt AVG Rescue CD obsahuje všechny základní nástroje pro uživatele, včetně nástrojů pro léčbu systému od virů, 
spywaru a rootkitů. Je určen pro operační systémy Windows. AVG Rescue CD je vytvořeno s použitím operačního systému Linux, do 
něhož byly integrovány základní bezpečnostní funkce systému AVG. AVG Rescue CD při spuštění automaticky připojí všechny diskové 
oddíly operačního systému Windows a otestuje je na přítomnost virů či jiného škodlivého kódu. AVG Rescue CD je možné stáhnout 
zdarma na stránkách AVG www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd.
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Záruka: základní záruka 1 rok, možné rozšíření s rychlou 
opravou formou výměny zařízení na požadovanou dobu

Cena (bez DPH): od 21 000 Kč (nejnižší model řady)

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ nástroje pro léčbu systému od virů, spywaru a rootkitů
■ jednoduchý Windows Registry editor pro pokročilé uživatele
■ TestDisk pro obnovu pevného disku a smazaných souborů
■ jednoduchý textový prohlížeč webu
■ nástroj ping pro základní diagnostiku sítě
■ správce souborů Midnight Commander

Cena (bez DPH): zdarma
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Služba základního filtrování 
nevyžádané pošty v cloudu 
s funkcí E-mail continuity
GFI Max MailEdge
Kategorie: Bezpečnostní řešení

GFI Software

www.gfi.com

Přihlašovatel: 
GFI Česká republika a Slovensko

www.gfi.cz

zastoupení výrobce pro Českou a Slovenskou republiku
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Použití produktu: Abra představuje řešení pro vytvoření zabezpečeného mobilního pracovního prostředí v rámci USB flash disku. Toto řešení kombinuje bezpečnostní technologie společnosti Check Point pro ochra-
nu koncových bodů, lehkou virtualizaci, zabezpečení dat a VPN technologie pro bezpečný vzdálený přístup. Abra je připravena k okamžitému použití na libovolném hostitelském počítači s operačním systémem Win-
dows a je určena pro vzdáleně pracující uživatele (teleworkers), uživatele na cestách, kontraktory, partnerské organizace atd.
 
Popis produktu: Abra nabízí nejen bezpečný vzdálený VPN přístup, který může být ověřován mimo jiné certifikátem bezpečně uloženým na hardwarově šifrovaném úložném prostoru USB flash disku, ale celé zabez-
pečené virtualizované pracovní prostředí (Secure Workspace), které kombinací bezpečnostních technologií a lehké virtualizace zajistí odstínění od počítačů, na kterých je Abra používána tak, aby byl uživatel ochrá-
něn před malwarem či spywarem, nezanechával na „cizích“ PC žádné stopy a aby nedocházelo k úniku dat. Kromě on-line přístupu lze využívat i lokálně uložená data, chráněná hardwarovým šifrováním pro případ 
ztráty. 

Použití produktu: Služba GFI MAX MailEdge představuje hostované řešení navržené pro použití v kombinaci s existujícím antispa-
movým a antivirovým softwarem nebo s appliancí instalovanou v síti zákazníka. Výhodou tohoto hybridního řešení je zvýšení výkonu 
současné poštovní infrastruktury, úspora konektivity, vyšší bezpečnost či zajištění kontinuity e-mailového provozu.

Popis produktu: Cloud služby GFI MAX MailEdge v současné době využívá šest datacenter rozmístěných v USA a Evropě. Služba 
bezpečně odfiltruje až 90 % nevyžádané pošty, zbytek ponechává na on-premise řešení zákazníka. Pro případ falešných pozitiv 
disponuje individuální karanténou s možností uvolnění požadovaného e-mailu uživatelem na jediné kliknutí v reportu zasílaném 
e-mailem. Přístup ke službě je přes webové rozhraní lokalizované do 11 jazyků včetně češtiny. V případě výpadku e-mailové infra-
struktury zákazníka dočasně nahrazuje funkci interní poštovní služby. Spolupracuje s jakýmkoli OS a e-mailovou infrastrukturou.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ zvýšení výkonu existující e-mailové infrastruktury
■ vyšší úroveň ochrany
■  E-mail continuity – jistota dostupnosti poštovních služeb i v případě výpadku firemního e-mailu
■ lokalizace do 11 jazyků včetně češtiny
■ rychlé nastavení bez nutnosti následné správy
■ kompatibilita s jakýmkoli OS a e-mailovou infrastrukturou
■ nejsou nutné počáteční investice
■ předvídatelné ceny díky účtování za uživatele a měsíc
■ kvalita služby garantovaná SLA

Zabezpečené mobilní pracovní 
prostředí na USB flash disku 
Check Point Abra
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Check Point Software Technologies

http://www.checkpoint.com

Přihlašovatel: 
Check Point Software Technologies

http://www.checkpoint.com

lokální kancelář výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ zabezpečené pracovní prostředí (desktop) se spustí pouhým zasunutím USB flash disku
■ vhodné jako prostředek pro přístup k firemním datům z jakéhokoliv počítače 
■ virtualizovaný desktop je zcela oddělen od ostatního prostředí hostitelského počítače 
■ úložný prostor chráněný hardwarovým šifrováním
■ zabezpečený vzdálený přístup vestavěným VPN řešením, které je transparentní
■ centrálně řízená konfigurace politiky zabezpečeného prostředí a snadné vzdálené aktualizace
■ bezpečná vzdálená obnova zapomenutého hesla
■  v již existujícím prostředí s řešeními Check Pointu bez dodatečných investic do infrastruktury, protože využívá 

současný management a bezpečnostní brány

Cena (bez DPH): 4GB verze stojí 140 dolarů, 8GB pak 210 dolarů
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Řešení zabezpečení e-mailů 
s podporou DLP
WatchGuard XCS 170 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

WatchGuard Technologies

www.watchguard.com

Přihlašovatel: 
Permanence

www.permanence.cz

distributor

Deduplikační úložiště 
pro zálohování
Data Domain 610 
Kategorie: Hardware

EMC

www.emc.com

Přihlašovatel: 
EMC Czech Republic

www.emc.com

lokální pobočka výrobce

Použití produktu: Produkt DD610 je určen pro prostředí malých firem nebo poboček firem, které chtějí cenově efektivně 
zálohovat nebo archivovat data na diskově orientované úložiště s možností rychlé obnovy. Může být také využit k repliko-
vání deduplikovaných dat přes linky WAN na centrální lokalitu pro potřeby Disaster Recovery (DR). DD610 nevyžaduje 
žádné změny do již existujícího zálohovacího prostředí.

Popis produktu: DD610 podporuje zálohování až 75 TB logické kapacity (rychlostí až 675 GB/h) s odstraněním redundant-
ních segmentů před vlastním uložením záloh. Díky  technologii deduplikace „za běhu“ mohou uživatelé výrazně prodlou-
žit období, po které jsou data chráněna, a plně automatizovat své zálohovací a DR procesy při minimálním požadavku na 
úložiště a zatížení sítě. DD610 je vhodný i pro ochranu virtualizovaných prostředí. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ masivní redukce množství zálohovaných dat
■ plně kompatibilní s významnými podnikovými zálohovacími a archivačními aplikacemi
■ snadná tvorba konceptů Disaster Recovery
■  pokročilá ochrana integrity dat pomocí nepřetržité detekce chyb a ověřování obnovitelnosti dat již v době zálohování
■ vysoká propustnost až 675 GB/h
■ rozšíření doby ochrany záloh

 Záruka: 1 rok
Cena (bez DPH): od 349 000 Kč

Použití produktu: WatchGuard XCS (Extensible Content Security) představuje řešení, které společnostem 
poskytuje hloubkovou ochranu e-mailu proti spamu, virům či jinému typu útoků a pomáhá při prevenci 
ztráty dat (DLP). 

Popis produktu: Produkt díky all-in-one řešení nabízí efektivní obranu proti hrozbám z e-mailů včetně spa-
mu, virů, malwaru, proti filtrování URL adres, skrytým útokům, spywaru nebo síťovým útokům. Díky nové 
generaci real-time monitoringu hrozeb dokáže zablokovat více než 98 % nežádoucího a škodlivého provo-
zu na perimetru. Jednoduché nastavení umožňuje použít jednu politiku pro celkový přehled a kontrolu 
nad příchozími e-maily. Plně integrován je do řešení i systém DLP sloužící k detekci úniku citlivých dat 
z organizace. Řešení je dostupné v šesti různých modelech pro až 10 tisíc uživatelů.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■ integrace e-mailové bezpečnosti a funkcí DLP v jednom zařízení
■ blokuje až 98 % spamu a hrozeb před samotným vstupem do sítě (díky službě reputationauthority.org)
■ již v základní variantě možnost centrální správy a reportingu
■ podpora pro až 250 uživatelů, propustnost 12 tisíc zpráv/hod.

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): 68 000 Kč
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Použití produktu: Modul Řízení projektů informačního systému Money S5 je určen pro společnosti, které jsou orientovány na projektové zakázky, respektive 
svým zákazníkům chtějí dodávat „komplexní řešení“. Každé řešení se dělí na množství kroků a stává se samostatným projektem, u nějž je třeba všechny tyto kro-
ky efektivně plánovat, řídit a sledovat. Modul pomáhá uživatelům s optimalizací všech kroků tak, aby byly dokončeny v  termínech, správně navazovaly, byly mi-
nimalizovány prostoje, zajištěn materiál a zdroje, a to u jednoduchých (dodávka SW) i složitých (stavba) projektů.

Popis produktu: Základem modulu je evidence prací, cest a materiálu. Rozlišovány jsou práce „předpokládané“ (bude potřeba provést), „plánované“ (přesně 
kdo a kdy) a „provedené“. Každá práce má definovaný seznam pracovníků, kteří ji mohou vykonat, místo, dobu trvání 
atd. Plánovací funkce přidělují práce tak, aby došlo k optimalizaci vytížení zdrojů, a poskytují informace o stavu projektu, 
blížících se termínech, vytíženosti pracovníků apod. Provedené práce se následně účtují s možností vysoké parametriza-
ce. Vedle prací lze evidovat i cesty a materiál, díky čemuž modul Řízení projektů poskytuje všechny potřebné nástroje pro 
firmy z různých vertikál – ať už se jedná o oblast IT, stavebnictví, vývoje, servisních firem apod.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  možnost poskytovat část služeb (nebo všechny) 
formou „paušálu“

■  jednu práci lze účtovat až podle čtyř různých 
ceníků podle toho, zda byla provedena 
v pracovní době/přesčas, v dohodnutém 
objemu/jako vícepráce

■  automatické generování a spravování 
periodických projektů – měsíční, kvartální, 
pololetní, roční

■  možnost nastavit pravidla pro odměňování pra-
covníků formou provize za účast na úspěšném 
projektu

Cena (bez DPH): od 100 000 Kč, 
podle rozsahu instalace

Použití produktu: Server SGI Altix UV je zaměřený na high-endový supercomputing, vysoce škálované 
databáze a na prostředí datových analýz. Architektura NUMA, která je základní infrastrukturou systému, 
umožňuje flexibilní chování systému z hlediska požadavků různých aplikací, takže je možné jej snadno 
sdílet mnoha aplikacemi a dosáhnout efektivní konsolidace serverového výkonu. Paměť systému je do-
stupná všem procesorům, a umožňuje tedy velmi snadné programování a vývoj aplikací.

Popis produktu: SGI Altix UV využívá nejnovější generaci procesorů Intel Xeon a poskytuje rychlou a vy-
soce škálovatelnou sdílenou paměť. Server umožňuje škálování od 32 do 2 048 jader (256 socketů) a pod-
poruje až 16 terabajtů globálně sdílené paměti v rámci jedné instance operačního systému (v módu 
Global Shared Memory). Samotný limit architektury Altix UV je až 262 144 procesorových jader. Systém je 
založený na otevřených standardech a umožňuje využít čtyř-, šesti- i osmijádrové procesory x86, díky če-
muž je možné na něm provozovat standardní operační systémy jako Novell SUSE nebo Red Hat Linux.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ rozsáhlá škálovatelnost 32–2 048 jader
■ globálně sdílená paměť až 16 terabajtů
■  optimalizace komunikace MPI (Message Passing Interface) 

na úrovni komunikace procesorů až trojnásobně zvyšující výkon
■  inteligentní vlastnosti RAS (Reliability, Availability and Serviceability) 

pro správu kvality paměti za provozu
■ velmi snadná programovatelnost
■ vysoká pružnost z hlediska použitých aplikací 

Cena (bez DPH): začíná od 20 000 dolarů

Modul informačního 
systému Money S5
Řízení projektů
Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.money.cz

Přihlašovatel: 
Cígler Software

www.money.cz

výrobce

Škálovatelný server 
se sdílenou pamětí
SGI Altix UV 1000
Kategorie: Hardware

SGI

www.sgi.com

Přihlašovatel: 
Silicon Graphics

www.sgi.cz

výrobce, prodejce
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Manažerský informační systém 
na řízení projektů
Easy Project 2010 
Kategorie: Informační systémy

Easy Software

www.easysoftware.cz

Přihlašovatel: 
Easy Software

www.easysoftware.cz

výrobce a implementátor

Použití produktu: Easy Project je manažerský informační systém pro řízení malé 
firmy nebo projektových týmů ve velkých firmách. Jedná se o webovou aplikaci, 
která plní roli „prodloužené ruky manažera“ pro řízení operativy, pracovních tý-
mů, rozpočtů, mzdových a ostatních nákladů. Používání Easy Projectu umožňuje 
standardizovat firemní procesy a odpoví na otázku, které činnosti nebo projekty 
jsou nejziskovější a naopak. Easy Project je nástupcem řízení „přes Excel“ – při-
náší možnosti webové aplikace, umožňuje vzdálenou práci a napojení na další 
části IT infrastruktury pomocí XML, CSV a RSS exportů.

Popis produktu: Easy Project je multiuživatelský a multiprojektový nástroj – we-
bová aplikace pro řízení operativy v malých firmách nebo projektových týmech. 
Logika Easy Projectu vychází z best practice Project Managementu (WBS, mil-
níky, termíny, priority). Hlavní myšlenkou Easy Projectu jsou splněné termíny 
a rozpočty – Easy Project sbírá při realizaci projektového workflow uživatelská 
data (náklady, odpracovaný čas, dokumenty), která jsou dále zpracovávána 
a prezentována jako manažerské výstupy – rozpočty, pracovní výkazy, pracnost 
projektů, finanční toky.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ webová aplikace se snadnou nastavitelností a rychlou implementací
■ poskytování softwaru jako služby nebo možnost jednorázového pořízení
■ napojení na další systémy díky XML, CSV a RSS
■ uživatelská jednoduchost
■ příznivý poměr ceny/funkcionality

Cena (bez DPH): Od 29 990 Kč pro celou organizaci při jednorázovém pořízení 
(podle náročnosti implementace a počtu uživatelů). V případě softwaru jako 
služby je cena 390 Kč za uživatele a měsíc.

Použití produktu: QI Shop slouží jako objednávkový či on-line katalog pro odběratele ve vztahu B2B. 
Využíván je také k provozování internetového obchodu pro koncové uživatele, tedy ve vztahu B2C. 
Různé možnosti individuálního nastavení podporují efektivnější oslovení různých skupin zákazníků 
a obchodních partnerů a tím i prodej výrobků. Internetový obchod, který byl vyvinut přímo v systému 
QI, obsahuje velké množství funkcionalit a splňuje veškeré současné požadavky na e-business. QI 
Shop usnadňuje práci správcům, kterým odpadají například problémy se synchronizací dat, i odbě-
ratelům, kterým nabízí intuitivní ovládání, snadné vyhledávání a uživatelsky zaměřené funkce.

Popis produktu: Internetový obchod QI Shop klade důraz na širokou funkcionalitu a kompatibilitu 
s informačním systémem. Je přímou součástí informačního systému QI, čímž zjednodušuje fáze on-
line prodeje. Po technologické stránce se jedná o webové portálové řešení, kde je QI Shop jednou 
z komponent QI Portálu. Technologie QI Shopu je založena na portálovém řešení DotNetNuke 
(DNN). Komunikace mezi webovým QI Shopem a informačním systémem probíhá pomocí webo-
vých služeb. Předávaná data jsou ve formátu XML a využívají standardy SOAP, WSDL a HTTP. 

E-shop
QI Shop 
Kategorie: Informační systémy

DC Concept

www.qi.cz

Přihlašovatel: 
DC Concept

www.qi.cz

výrobce

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ kompatibilita – absolutní propojení se systémem QI
■  bezchybnost – data přímo z informačního systému, žádné přepisování a duplicity
■  různorodost – možnost využití dealerských kategorií, individuálních cen, bonusů, slev, různých trhů, měn 

apod.
■  tok informací – automatické generování e-mailů o stavu objednávky
■  usnadnění – objednávka je ihned uložena do systému a může se zpracovat klasickým způsobem (je možné 

na ni navázat akce spojené s logistickým tokem, úkoly, další doklady, předkontace)
■  individualizace – vzhled, ceny, slevy a další data se zobrazují individuálně podle přihlášeného uživatele
■  přívětivost – snadné ovládání, zrychlený košík, fulltextové vyhledávání, individuální vzhled

Cena (bez DPH): od 95 000 Kč
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ERP systém
Epicor 9.05 
Kategorie: informační systémy

Epicor Software

www.epicor.com/cz

Přihlašovatel: 
Epicor Software Czech

www.epicor.com/cz

výrobce, distributor, implementátor

Použití produktu: Produkt IFS Virtual Map integruje mapy MS Bing Maps do ERP systému IFS Aplikace. 
To umožňuje zobrazit adresy zákazníků, dodavatelů nebo umístění objektů pro údržbu. Produkt je určen 
primárně pro distribuci (logistiku) a pro údržbu zařízení – uživatelé okamžitě vidí místa zobrazená na mapě 
přímo u prodejní objednávky, kam má být doručena zásilka, respektive kde má být provedena údržba. 
Hlavní přínos je pro plánování, kdy lze efektivně určit trasu pro dodání zboží. Umožňuje také okamžitě vi-
dět, kde je například nejbližší technik, což je výhodné pro nenadálé situace a havárie, kdy je potřeba zkrá-
tit čas pro započetí opravy.

Popis produktu: IFS Virtual Map jako součást ERP řešení IFS Aplikace využívá mapové podklady MS 
Bing Maps for Enteprise, resp. integrují tuto službu přímo do uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explo-
rer. Tuto integraci umožňuje otevřená platforma IFS Aplikací, která byla vytvořena právě za účelem kom-
binace informačních zdrojů do jednoho uživatelského rozhraní. Mapy jsou integrovány napříč celou apli-
kací, mohou být na mapě zobrazeny jak adresy zákazníků, místa doručení nákupních prodejních nebo 
prodejních objednávek, míst pro provádění pracovních objednávek nebo umístění objektů majetku. Umís-
tění je identifikováno adresou nebo GPS souřadnicemi, přičemž aplikace je dostupná jak pro windowso-
vého, tak pro mobilního klienta.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ rychlý náhled na místo provedení pracovní objednávky, technika nebo objektů
■ optimalizace plánování trasy
■ přiřazení prioritní práce nejbližšímu technikovi
■ rychlá odpověď zákazníkovi, kdy technik může být na místě
■ méně najetých kilometrů
■ kratší čas strávený na cestách

Použití produktu: ERP řešení Epicor automatizuje a optimalizuje podnikové operace na základě integrace všech 
podnikových dat a procesů v rámci celé organizace do jediného uceleného řešení. Postaveno je za využití konfigu-
rovatelné architektury SOA. Produkt pokrývá specifické procesy a standardy pro množství odvětví, jako např. zakáz-
ková výroba, zpracování kovů, letectví a obrana, distribuce, profesionální služby a mnoho dalších.

Popis produktu: ERP Epicor poskytuje kromě specializovaných řešení pro finance, skladové operace a řízení výroby 
také propracovanou funkcionalitu pro řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky, pro-
cesy business intelligence a řízení výkonu podniku. Postaven je na architektuře SOA a konceptu Webu 2.0, díky če-
muž vyhovuje nejen dnešním požadavkům podniku, ale disponuje i kapacitou a rozšiřitelností pro podporu těch bu-
doucích, zatím neplánovaných či nedefinovaných. Díky technologii Epicor ICE podporuje prakticky každý operační 
systém – od Windows po Unix či Linux a zajišťuje přístup prostřednictvím široké škály připojení nebo typu zařízení.

Modul podnikového informačního 
systému IFS Aplikace
IFS Virtual Map
Kategorie: Informační systémy

IFS

www.ifsworld.com 

Přihlašovatel: 
IFS Czech 

www.ifsworld.com 

dceřiná společnost

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ postaveno plně na architektuře SOA
■ využití konceptu Web 2.0, modelu cloud computing, funkce Enterprise Search
■ podpora více operačních systémů (Windows, Unix, Linux)
■ databázová nezávislost
■ podpora modelu virtualizace, SaaS
■  přístup prostřednictvím desktopových aplikací MS Office, webových prohlížečů atd.
■ přístup ze široké řady zařízení – PC, PDA, iPhone a jiné mobilní telefony
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Personální a mzdový 
informační systém
KS mzdy PROFi CS10 
Kategorie: Informační systémy

KS - program

www.ksprogram.cz

Přihlašovatel: 
KS - program

www.ksprogram.cz

výrobce a dodavatel

On-line ekonomický systém
WinStrom FlexiBee 10.8 
s podporou mobilního přístupu 
Kategorie: Informační systémy

WinStrom

www.winstrom.eu

Přihlašovatel: 
WinStrom

www.winstrom.eu

výrobce

Použití produktu: Produkt umožňuje vzdáleně přistupovat k datům ekonomického systému i přes internet. 
Novým doplňkem je mobilní přístup, jenž umožňuje přístup k datům z chytrých mobilních telefonů či net-
booků a tabletů – podporovány jsou mobilní přístroje na platformě iPhone a Android.

Popis produktu: Účetní a ekonomický systém WinStrom FlexiBee pro malé a střední společnosti nabízí 
daňovou evidenci a podvojné účetnictví, podporu pro českou a slovenskou legislativu, je lokalizován do 
češtiny, slovenštiny, němčiny a angličtiny. Podporuje vzdálený a mobilní přístup, operační systémy Win-
dows, Linux a Mac OS X, programátorské rozhraní REST API a další.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  vzdálený přístup pomocí jak standardních, tak mobilních klientů
■  podpora platformy Linux, Windows a Mac OS X
■  podpora mobilních systémů iPhone a Android
■  programátorské rozhraní REST API
■  daňová evidence i podvojné účetnictví

Záruka: 12 měsíců
Cena (bez DPH): od 8 390 Kč

Použití produktu: Aplikace KS mzdy Profi je komplexní nástroj pro řízení lidských zdrojů. Obsahuje moduly pro nej-
různější oblasti práce s lidskými zdroji. Lze definovat pracovní místa včetně kompetenčních modelů, zařadit je do 
organizační struktury a plánovat potřebné zdroje, automaticky plánovat rozvoj zaměstnanců, lékařské prohlídky 
i kariérní růst, řídit výdej pracovních pomůcek a nefinančních benefitů, vyhledávat kandidáty na volné pozice a ře-
šit jejich adaptaci v organizaci. K dispozici je i zpracování mezd s vazbou na povinné hlášení a výstupy a plánování 
mzdových prostředků.

Popis produktu: Aplikace KS mzdy Profi má za cíl usnadnění práce mzdových účetních a personalistů. Umožňuje 
proto řešit všechny činnosti od výpočtu mezd, tisku pracovněprávních dokumentů ve Wordu až po vytváření hlá-
šení pro ČSÚ. Personalistům a managementu pak nabízí podporu řízení lidských zdrojů. Může být provozována na 
běžných databázových platformách – MS SQL, Oracle, Informix, DB2, Sybase, PostrgeSQL i MySQL. Centralizuje 
data o zaměstnancích do jednoho systému, ze kterého mohou čerpat informace ostatní firemní systémy. K předá-
vání dat jsou využívány standardní možnosti včetně využití webových služeb.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ komplexní systém varovných hlášení
■ automatické plánování vzdělávání, výplatní lístky e-mailem
■ otevřenost systému pro specifické zákaznické úpravy 
■ vícejazyčné výstupy i prostředí 
■ více než 620 sestav plus generátor sestav
■  detailní možnosti nastavení přístupových práv, dozor až devíti správci, 

audit uživatelů a archivace auditních dat

Cena (bez DPH): podle počtu zaměstnanců od 20 000 Kč
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Automatizovaný 
systém právních 
informací 
ASPI 12+ 
Kategorie: Informační systémy

Wolters Kluwer ČR

www.systemaspi.cz

Přihlašovatel: 
Wolters Kluwer ČR

www.systemaspi.cz

výrobce

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Použití produktu: Systém ASPI je komplexní systém pro práci s právními informacemi, a stává se tak pomůckou pro každého, kdo se potře-
buje orientovat ve velkém množství zákonů. ASPI ve verzi 12+ obsahuje komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včet-
ně předpisů měst a obcí a předpisů ES/EU, všechny zdroje předpisů – prameny práva. Tato data se nadále vyvíjejí s ohledem na změny 
v právním řádu a veškeré texty jsou dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn.

Popis produktu: Jádro systému ASPI tvoří moduly Předpisy, Judikatura a Literatura, na které navazují další specializované moduly Vzory, 
Bibliografie, Kalkulačky, Usnesení vlády ČR, Stejnopisy, Meritum, nově i modul Vybraná judikatura (usnesení a rozhodnutí soudů) a modul 
HR (výběr předpisů z oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, BOZP, zdravotního pojištění atd.). Komplexnost systému ASPI doplňují další 
služby, jako jsou například SymbioASPI, CallASPI či MobileASPI. Systém nabízí pokročilé lingvistické funkce a ve verzi 12+ dovoluje prová-
dět denní (přírůstkové) aktualizace dat přes internet, upozorňovat na nová data a podporuje i provoz v off-line režimu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  denní aktualizace dat prostřednictvím internetu
■  časové znění předpisů a systém práce v čase 

(možnost vyhledávání, zobrazování a porovnávání 
textů předpisů platných k jakémukoli dni)

■  přesné a rychlé vyhledávání informací pomocí li-
bovolných pojmů ve všech textech předpisů s vy-
užitím lingvistiky (rozpoznávání tvarů slov včetně 
homonym) 

■  komplexní řešení a vzájemná provázanost všech 
informací 

■  kvalitní uživatelská podpora (hot-line, uživatelský 
web, školení, EmailInfo)

■  lze provozovat v různých počítačových prostře-
dích od serverů na bázi Windows NT nebo Unix až 
po běžné osobní počítače s operačním systémem 
Windows

■  verze pro zařízení PDA/MDA s operačním systé-
mem Windows Mobile

Cena (bez DPH): 21 000 Kč, v nabídce jsou cenově 
odlišená profesní řešení

Použití produktu: Jednotka je primárně určena pro připojení k Wi-Fi síti s vysokou přenosovou rychlostí 
v pásmu 5 GHz. Lze ji použít také jako AP pro vytvoření Wi-Fi přístupového bodu. Jednotka používá sy-
stém AirOS V, díky kterému lze vzdáleně dohledovat, použít jako router nebo bridge, provést test reálné 
rychlosti spojení, nastavit priority provozu podle služeb (QoS), nastavit firewall, statické routování apod.

Popis produktu: NanoStation M5 Loco je kompletní venkovní jednotka s integrovanou duální 13dBi anté-
nou. K jednotce pouze stačí připojit UTP kabel od počítače a lze ji přímo přes tento kabel napájet (PoE). 
Příslušenství pro PoE napájení je součástí balení. Jednotka je schopna komunikovat reálnou rychlostí 
až 150 Mb/s, díky použité normě 802.11n a technologii AirMAX, která pracuje s využitím časového multi-
plexu TDMA. Díky této technologii dokáže jednotka v režimu AP připojit až 300 klientů s nízkými laten-
cemi. Malé rozměry ji dovolují umístit prakticky kamkoliv, důraz je kladen na poměr ceny a výkonu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ malé rozměry a lehká konstrukce
■ zaměřovací LED diody
■ integrovaná duální anténa 13 dBi
■ dálkové napájení přes UTP kabel (PoE)
■ komunikace s reálnou rychlostí až 150 Mb/s
■ propracovaný firmware (AirOS V)
■ záruka 5 let
■ příznivý poměr cena/výkon

Záruka: 60 měsíců
Cena (bez DPH): 1 675 Kč koncová cena (distributorské ceny od 1 474 Kč) 

Venkovní Wi-Fi klient/AP/bridge
NanoStation M5 
Loco AirMAX MIMO 
Kategorie: Komunikační produkty

Ubiquiti Networks

www.ubnt.com

Přihlašovatel: 
i4wifi

www.i4wifi.cz

master distributor pro evropský region
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Služba pro monitorování 
osob a objektů
24 zooming 
Kategorie: Komunikační produkty

Dasea

Přihlašovatel: 
Kaktus Software

www.kaktus.cz

autor/realizátor projektu

Software pro zálohování a obnovu dat
CA ARCserve D2D r15 
Kategorie: Podnikový software

CA

www.arcserve.com

Přihlašovatel: 
CA CZ

www.arcserve.com

lokální zastoupení výrobce

Použití produktu: CA ARCserve D2D představuje podnikové řešení pro diskové zálohování a obnovu dat 
fyzických i virtuálních serverů. 

Popis produktu: Základem řešení je inkrementální typ zálohy typu block level, která může být realizována 
každých 15 minut. To minimalizuje zálohovací okna (doba, kdy systém neběží, protože se zálohuje) a po-
skytuje vysoký počet „bodů návratu“ při nastalých potížích, minimalizuje zatížení sítě či obsazení záloho-
vacího disku. Dovoluje obnovu z havarovaného serveru na jiný typ hardwaru, než byl původní, včetně 
možnosti zprovoznění jeho virtualizované podoby. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  inkrementální záloha šetřící místo na disku (podpora technologie I² Block level Increment forever)
■  záloha dat možná každých 15 minut
■  MS VSS Snapshot – záloha s možností 4 typů obnovy (soubory, celé disky, databáze, celý systém) 
■  Bare Metal Recovery – obnova serveru na nestejný hardware v řádu minut
■  konzistentní záloha aplikací
■  okamžitá obnova souboru uživatelem
■  podpora prostředí Webu 2.0 pro snadnou správu či získání aktuálních informací

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 245 až 1 785 eur podle konfigurace 

Použití produktu: Systém umožňující monitorování osob a objektů pomocí mobilních zařízení 
či telefonů a zobrazování jejich pozic na mapě.

Popis produktu: Aplikace určena pro mobilní zařízení a telefony, která na základě získaných 
pozic pomocí modulu GPS či z pozic získaných prostřednictvím sítě GSM data odesílá na ser-
ver. Na serveru jsou data vyhodnocena a zpřístupněna oprávněným osobám pomocí webové 
aplikace v uživatelsky příjemném prostředí. 24 zooming svým uživatelům umožňuje on-line sle-
dování polohy jednotlivých zařízení, jejich ovládání na dálku, prohlížení historie pohybu, hlídání 
překročení vymezených oblastí a různé statistické vyhodnocování nasbíraných dat.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ možnost zařízení ovládat na dálku
■ uchovávání historie pohybu, přehrávání uskutečněné trasy
■  monitorování z libovolného místa, pouze za použití webového prohlížeče či mobilního 

telefonu
■  možnost získávat pozice nejen pomocí GPS, ale i pomocí BTS stanic, a tudíž je možné apli-

kaci používat i bez GPS přijímače

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): Individuální pro každého zákazníka v závislosti na jeho požadavcích na im-
plementaci a kustomizaci produktu. V zásadě vychází z ceny cca 30 eur/rok/telefon.
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Komplexní řešení 
virtuálních desktopů 
Citrix XenDesktop 4 
Kategorie: Podnikový software

Citrix Systems

www.citrix.com 

Přihlašovatel: 
Citrix Systems

www.citrixnews.cz

výrobce

PODNIKOVÝ SOFTWARE

Způsob využití produktu: Professional Web Orchestra je meta vyhledávač, jehož cílem je poskytnout uživatelům možnost komfortního vyhledávání informací 
z různých oborů na internetu a jejich přehledné prezentace z jednoho místa. Umožňuje uživateli formulovat vyhledávací dotaz pomocí formuláře a vybrat si inter-
netové zdroje k prohledávání z předem definovaného seznamu webových serverů, na kterých jsou provozovány stránky umožňující vyhledávání. Aplikace se 
připojuje k těmto stránkám a používá jejich vyhledávací služby k získání výsledků hledání, které pak prezentuje uživateli.

Popis produktu: Professional Web Orchestra je meta vyhledávač řešený jako aplikace typu „tlustý klient“, který umožňuje prohledávat více než 190 hlavních 
českých webových portálů a vyhledávačů. Lze zadat několik vyhledávání najednou, například vyhledávat nové zboží a zároveň bazarové a následně porovnat 
ceny. Nalezené výsledky se ukládají do databáze, kde jsou sloučeny a přehledně sumarizovány s možností dalšího užšího vyhledávání a výběru podle uživatel-
ských kritérií. Je-li potřeba, konečný výsledek hledání lze exportovat/uložit ve formátu podporovaném aplikací MS Excel. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ zaměření na český trh
■ česká lokalizace
■ až 40% úspora času při vyhledávání
■  výběr internetových zdrojů 

z více než 190 českých portálů a vyhledávačů
■ možnost zadat několik vyhledávání současně
■  sumarizace výsledků v databázi 

s možností užšího vyhledávání
■ automatický update aplikace

Cena (bez DPH): 832 Kč

Použití produktu: Řešení pro virtualizaci desktopů, které poskytuje uživatelům stejný způsob práce z jakéhokoliv zařízení a přes jakékoliv připojení – od lokálních korporátních sítí až po sítě WAN s vysokou latencí, 
v on-line i off-line módu.

Popis produktu: Citrix XenDesktop 4 umožňuje snadný způsob poskytování windowsovských desktopů a aplikací jako personalizované on-demand služby. Centrální správa je realizována z jediné sady obrazů operač-
ních systémů a aplikací. Díky technologii FlexCast dokáže podporovat všechny modely virtualizace desktopů a podporuje až 100 000 sdílených virtuálních desktopů v jediném místě, což zvyšuje návratnost investic do 
virtualizace desktopů v prostředí velkých firem. Obsahuje také všechny funkce Citrix XenApp 6 včetně možnosti integrace s Microsoft App-V a podpory pro Windows Server 2008 R2.
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Zajímavé vlastnosti produktu:

■  podpora více platforem virtualizace serverů, jako jsou Citrix XenServer, MS Windows Server Hyper-V, VMware ESX a vSphere. 
■  integrovaná technologie HDX nabízí uživatelům komfortní pracovní podmínky při každém přihlášení do systému bez ohledu na to, 

kde zrovna jsou a jaký druh technologie virtuálních desktopů využívají.
■ až pětinásobné urychlení přístupu uživatelů k virtuálním desktopům proti předchozím verzím
■ možnost hostovat současně až 100 000 sdílených virtuálních desktopů na jediném místě
■ obsahuje všechny funkce Citrix XenApp 6

Cena (bez DPH): Produkt je licencován podle počtu uživatelů, což umožňuje každému koncovému uživateli používat neomezený po-
čet připojených nebo off-line zařízení bez dalších poplatků. Cena je od 95 do 350 dolarů za uživatele, edice Express je zdarma.

Meta vyhledávač
Professional Web Orchestra 
1.5.1 (verze Professional)
Kategorie: Podnikový software

eAdvise

www.eadvise.cz

Přihlašovatel: eAdvise

www.pwo.cz

výrobce
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Vizuální vývojové prostředí 
pro programovací jazyk PHP 
Visual PHP Enterprise 
Kategorie: Podnikový software

E-Vision International

www.visual-php.com

Přihlašovatel: 
E-Vision International

www.e-vision.cz

výrobce

Webový 
publikační systém
Kentico CMS for ASP.Net v 5 
Kategorie: Podnikový software

Kentico Software

www.kentico.com

Přihlašovatel: 
Kentico Software

www.kentico.com

dodavatel

Použití produktu: Kentico CMS for ASP.Net umožňuje rychle vytvářet webové stránky, jejichž obsah pak mohou spravovat i uživatelé bez technických znalostí. 
Systém odděluje obsah od designu, umožňuje použití work-flow a podporuje pokročilá nastavení přístupových práv. Dále podporuje fulltextové vyhledávání, ví-
cejazyčné weby včetně češtiny a asijských a arabských jazyků, optimalizaci pro vyhledávače (SEO), on-line formuláře, galerie obrázků, statistiku návštěvnosti, 
blogy, ankety, diskuzní fóra, zájmové skupiny, widgety a mnohé další funkce. Systém Kentico CMS využívá více než 4 000 webů v 83 zemích světa.

Popis produktu: Kentico CMS for ASP.Net je kompletní publikační systém pro tvorbu a správu webových aplikací, on-line obchodů, komunitních portálů či intra-
netů. Produkt nabízí např. podporu pro integraci s prostředím Facebooku, Web Analytics, webové farmy, mobilní zařízení, multimédia, SharePoint a další. Pro-
dukt je škálovatelný od malých osobních stránek až po enterprise řešení se statisíci návštěvníků denně. Zákazník si může zvolit podle typu svého webu produk-
tovou licenci od Free edice až po Ultimate obsahující veškerou funkcionalitu. K dispozici je též licence na plný zdrojový kód.

  

Použití produktu: Produkt slouží k vývoji internetových prezentací od blogů, firemních stránek, 
 e-shopů, diskuzních fór, e-learningů až po velké portály. Ve Visual PHP lze vytvořit všechny typy 
prezentací, které jsou navíc uživatelsky přívětivé, pracuje rovněž vizuálně, bez nutnosti znalosti 
PHP jazyka. Vývoj a úprava těchto prezentací může probíhat přímo na serveru pomocí interneto-
vého prohlížeče, což umožní rychle a efektivně zasáhnout odkudkoli z jakéhokoli počítače. Na jed-
nom projektu může pracovat více vývojářů současně.

Popis produktu: Visual PHP je kompletní vizuální vývojové prostředí pro programovací jazyk PHP, 
určené pro začínající i profesionální programátory, a obsahuje pokročilé nástroje pro ladění a vý-
voj. Rychle a snadno s ním lze vytvořit další vlastní moduly, šablony, tabulky databáze včetně auto-
matické tvorby administrace CMS pro koncového zákazníka bez nutnosti programování adminis-
tračního rozhraní. Do libovolného místa prezentace lze vložit vlastní PHP, JavaScript a SQL skripty. 
Systém je kompletně v českém i anglickém jazyce a obsahuje vlastní ochranné prvky a debug 
konzoli. Produkt je také k dispozici v nižších edicích Single developer a Professional.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  vizuální vývoj prezentací i možnost vlastního programování
■  množství modulů, komponent a objektů
■  automatická tvorba administračního rozhraní
■  ochrana proti útokům (firewall a antivirus) 
■  jednoduchá instalace a přenášení mezi servery
■  časové skripty a skripty běžící na pozadí
■  nástroje pro ladění, AJAX, konfigurovatelné SEO, HTML cache
■  kompatibilita se servery s různými nastaveními 
■  rozsáhlé a graficky znázorněné statistiky
■  aktivní support (fórum, e-mail, telefon, Skype)

Cena (bez DPH): 19 990 Kč

Zajímavé vlastnosti:

■   kompletní a flexibilní řešení s mnoha vestavěnými moduly pro webové pre-
zentace, e-shopy a on-line komunity

■  postaven na robustní platformě Microsoft ASP.Net
■   podpora správy více webových prezentací s jednou instalací produktu, 

tj. z jednoho místa
■  plná kontrola nad generovaným HTML kódem, podpora SEO
■   otevřené a zdokumentované programové rozhraní (API), k dispozici se zdro-

jovým kódem
■   oproti předchozím verzím byly zlepšeny výkon, škálovatelnost, personalizace 

uživatelského rozhraní, hromadné operace, widgety, utilita pro import uživa-
telů z Active Directory, side-by-side porovnání změn jednotlivých verzí doku-
mentu atd.

Záruka: garance opravy programové chyby do sedmi pracovních dnů
Cena (bez DPH): bezplatná Free Edition, 39 000 Kč za Base License, 87 800 Kč 
za Ultimate License, slevy pro partnerské firmy
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Použití produktu: YSoft SafeQ Instant Edition umožňuje monitorovat a řídit veškeré tiskové a kopírovací 
operace ve společnosti. Automaticky tak vytváří prostředí motivující zaměstnance firmy využívat způsoby 
tisku a kopírování vedoucí k úsporám papíru a tonerů. Instant Edition také eliminuje riziko při tisku citlivých 
informací na síťových tiskárnách. Produkt poskytne zaměstnancům firmy novou úroveň komfortu a umož-
ní optimalizovat počet využívaných tiskáren a kopírek a vytvořit z nich efektivní tiskovou síť vedoucí 
k úspoře pořizovacích nákladů, nákladů na jejich obsluhu a provoz.

Popis produktu: YSoft SafeQ Instant Edition představuje technologii tiskového managementu, která 
v kombinaci s YSoft SafeQ Terminalem UltraLight umožní efektivní monitoring tisku a kopírování nejen po-
dle zařízení, ale především podle jednotlivých oddělení nebo zaměstnanců. Edice je určena primárně ma-
lým a středním firmám. Množstvím a strukturou funkcionalit v kombinaci s nízkou pořizovací cenou před-
stavuje řešení efektivní z pohledu TCO. Výsledkem jsou úspory dosahující podle výrobce až 40 % nákladů 
na tyto operace a návratnost investice (tzv. ROI) od 3 do 6 měsíců.

Použití produktu: Oracle JD Edwards EnterpriseOne slouží k podpoře klíčo-
vých podnikových procesů. Uplatnění nalezne zejména ve výrobních (strojí-
renství, automotive, chemická i potravinářská výroba), distribučních, staveb-
ních nebo projektově orientovaných společnostech, organizacích dalších ty-
pů i ve státní správě. Systém je vhodný pro menší společnosti s potenciálem 
růstu i pro velké organizace holdingové struktury. Řešení je škálovatelné od 
10 do 10 tisíc a více uživatelů.
 
Popis produktu: Oracle JD Edwards představuje propracovaný podnikový 
systém s moduly pokrývajícími oblast financí, lidských zdrojů, správy majetku, 
vztahů se zákazníky, projektů, logistiky a distribuce, výroby (procesní a dis-
krétní) i manažerského rozhodování. Jde o mezinárodní systém s podporou 
multijazyčnosti, všech běžných měn a legislativy jednotlivých zemí. Nabízí 
bohatý rozsah funkcí a obvykle pokrývá více než 95 % funkcionality běžně 
 požadované zákazníky. Systém si přitom stále zachovává potřebnou jedno-
duchost a přehlednost, která je pro rychlé a úspěšné nasazení podnikového 
systému nutná. 
 
Zajímavé vlastnosti produktu:

■  široká funkcionalita při zachování jednoduchosti a pružnosti
■  možnost přizpůsobení vzhledu přímo uživatelem nebo pracovníky 

zákazníka
■  lokalizace do řady jazyků včetně češtiny
■  jednoduchá implementace – rychlý návrat investice (ROI)
■  možnost výběru databáze (Oracle, IBM, Microsoft) i operačního systému
■  otevřená platforma – snadná integrace s produkty třetích stran
■  přímé propojení s dalšími produkty Oracle – podpora specifických procesů 

(plánování poptávky, projektové řízení, business intelligence apod.)
■  možnost rychlého zavedení pomocí tzv. akcelerátorů pro menší a střední 

firmy

Cena (bez DPH): od 500 000 Kč

Software pro správu tisku
YSoft SafeQ Instant Edition Verze 3.5.2 
Kategorie: Tisková řešení

Y Soft

www.ysoft.com

Přihlašovatel: 
Y Soft

www.ysoft.com

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ přesné a efektivní stanovení ceny tiskových a kopírovacích operací
■ nový design webového rozhraní
■ nenáročná instalace, nastavení a následné ovládání
■ vyšší uživatelská přívětivost
■ výhodná cena
■ speciální funkce vynucení černobílého či oboustranného tisku snižující automaticky náklady na tisk
■  funkce kvót tiskových i kopírovacích operací umožňující stanovení limitů pro uživatele za určité období, 

automatické zasílání zpráv při vyčerpání kvóty konkrétnímu uživateli prostřednictvím e-mailu 
■ podpora UTF – automatická upozornění v pop up okně
■ rychlý import a export středisek a uživatelů
■ lokalizace do češtiny, angličtiny, maďarštiny, japonštiny a čínštiny

Cena (bez DPH): 2 400 Kč

ERP systém
Oracle JD Edwards 
EnterpriseOne 9.0 
Kategorie: Podnikový software

Oracle

www.oracle.cz

Přihlašovatel: 
Oracle Czech

www.oracle.cz

výrobce
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Řešení pro správu 
a zabezpečení tisku
YSoft SafeQ Konica Minolta OpenAPI 
Terminal Embedded v3

Kategorie: Tisková řešení

Y Soft

www.ysoft.com 

Přihlašovatel: 
Y Soft

www.ysoft.com 

výrobce

TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Použití produktu: YSoft SafeQ Konica Minolta OpenAPI Terminal Embedded slouží k monitorování, účto-
vání, zabezpečení a správě tisku i kopírování v prostředí, kde jsou využívány multifunkční zařízení a tiskár-
ny Konica Minolta. Zde v kombinaci s YSoft SafeQ Professional Edition umožňuje získat přehled o využí-
vání tiskáren a kopírek a optimalizovat jejich počet, pořizovací náklady i náklady na obsluhu a provoz. 
Dále umožňuje také kontrolu faxování a skenování či sledování tiskových nákladů v rámci projektů. Pro-
dukt je určen firmám střední velikosti a větším společnostem, vhodný je však také do školství a pro projek-
tové společnosti.

Popis produktu: YSoft SafeQ Konica Minolta OpenAPI Terminal Embedded v3 je tiskové řešení hostova-
né na multifunkčních zařízeních a tiskárnách Konica Minolta (kompatibilních s OpenAPI). V kombinaci 
s YSoft SafeQ Professional Edition dovoluje monitorovat tisk a kopírování napříč celou firmou a nabízí 
 uživatelsky přívětivý přístup ke všem hlavním vlastnostem SafeQ. Poskytuje funkce zabezpečeného tisku 
a Follow Me s možností autentizace uživatele pomocí čipové karty, PINu či jména/hesla. Výhodou pro-
duktu je, že je integrován přímo do ovládacího panelu zařízení a nepotřebuje vlastní hardwarový terminál, 
což se odráží v nižší ceně nasazení. Spolu s úsporami tisku a kopírování dosahuje podle výrobce návrat-
nosti investice (tzv. ROI) již za 9 měsíců. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ vyšší uživatelské pohodlí díky integrovanému panelu s novým grafickým interfacem
■ výhodná cenová nabídka pro uživatele SafeQ Edice Professional
■ není třeba externí hardwarový terminál 
■ zobrazení seznamu tiskových úloh, náhledu úloh a informací o úloze
■ centrální management pro všechna multifunkční zařízení
■ menu obrazovka (možnost výběru tisk/kopírování/skenování)
■ přiřazení karet uživatelům na základě PIN kódu/loginu a hesla
■ plná podpora kreditu (informace o dostupném kreditu a kreditních restrikcích)
■ možnost změnit projekt vytištěné úlohy
■ možnost vložit na panelu MFP jméno do skenované úlohy před samotným skenováním

Cena (bez DPH): 7 980 Kč

Další informace o soutěži
„IT Produkt 2010“

najdete na
http: //computerworld.cz/it-produkt
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