
 

IT PRODUKT 2019  

Podniková IT infrastruktura na 1 m2

Workplace Hub

Kategorie:
Hardware
Konica Minolta, www.konicaminolta.cz

Přihlašovatel:
 Konica Minolta Business Solutions Czech, 
www.konicaminolta.cz
výrobce

Použití produktu: Workplace Hub (WPH) firmám poskytuje flexibilní a škálovatelnou IT 
infrastrukturu, která roste společně s nimi. Umožňuje jim integraci existujících systémů, 
hardwaru a softwaru pod jednu univerzální platformu s jednotným ovládacím rozhra-
ním. Jde o all -in -one technologii, která výrazně zjednodušuje správu firemního IT i pro 
naprostého laika a zároveň zpřístupní práci kdykoli a odkudkoli.

Popis produktu: WPH stojí na čtyřech pilířích. Prvním je administrátorský panel posky-
tující nastavení úložného prostoru a zálohování, přehled zabezpečení, správu licencí 
a Wi -Fi sítě, správu uživatelů a přístup do obchodu s aplikacemi a službami KM. Druhým 
je IT infrastruktura, která sestává z multifunkční tiskárny, úložiště a hybridního cloudu, 
serveru a Wi -Fi AP. Třetím pilířem je týmový prostor pro efektivnější komunikaci mezi 
zaměstnanci a čtvrtým pak služby správy IT zahrnující bezpečnostní systém a ochranu 
dat, správu úložiště i zálohování, nepřetržitý monitoring a správu celého systému 
a další IT služby.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Kompletní infrastruktura na 1 m2

 ■ Monitoring IT 24 × 7
 ■ Ochrana dat
 ■ Sloučení řešení ze světa cloudu a on -premise
 ■ Inovativní produkt reflektující evoluci práce
 ■ Ekosystém zvyšující produktivitu práce
 ■ Bezproblémový přechod na nové řešení či „bezešvé“ spojení existujícího IT na pro-

dukt WPH
 ■ 1 dodavatel, 1 smlouva, 1 SLA, 1 přehled

Cena (bez DPH): od 14 999 Kč měsíčně

Pružný systém pro řízení skladu formou služby

Lokia WMS 2019

Kategorie:
On -line nebo související služby
CCV Informační systémy, www.ccv.cz

Přihlašovatel:
CCV Informační systémy, www.ccv.cz
výrobce, implementátor, poskytovatel služeb a podpory

Použití produktu: Lokia WMS řídí, eviduje a vyhodnocuje skladové procesy. Poskytuje 
aktuální přehled o stavu uloženého zboží a veškerých jeho pohybech ve skladu včetně 
přesné adresace zboží, skladové inventury a reportingu nad zásobami. Kapacitu skladu 
lze až do úrovně skladových přihrádek přehledně zobrazovat na grafické mapě, která je 
obrazem reálného skladového prostoru. WMS systém disponuje responzivní webovou 
aplikací dostupnou z jakéhokoliv internetového prohlížeče a klientem pro mobilní 
čtečky čárových kódů s jednoduchým uživatelským rozhraním.

Popis produktu: Lokia WMS je uživatelsky přívětivý skladový systém, který pomáhá 
zrychlit skladové operace a získat přehled o stavu a umístění zásob. Řešení je posta-
vené na technologiích Microsoftu, poskytuje se formou služby a dovoluje uživatelům 
přihlásit se s pomocí internetového prohlížeče odkudkoliv. Silnou stránkou je modulár-
nost systému, která zajišťuje jednoduché nasazení do praxe a umí řešit i komplikované 
řízení skladů. Spolu s využitím čteček čárových kódů významně zefektivňuje poziční 
 naskladnění a vychystávání zboží a zvyšuje produktivitu skladníků při současném 
 omezení jejich chybovosti.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Grafické zobrazení reálného stavu skladových prostor
 ■ Automatická identifikace pomocí RF terminálů
 ■ Kompletní evidence všech skladových operací se zbožím, skladová inventura, 

 reporting
 ■ Nasazení řešení od prvního dne
 ■ Přístup ke správě skladu pomocí mobilního zařízení
 ■ Automatické generování úkolů skladníkům
 ■ Poziční naskladňování a vychystávání zboží
 ■ Možnost integrace s ekonomickým systémem
 ■ Správa katalogu zboží

Cena (bez DPH): podle rozsahu dodávky řešení a míry integrace
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