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RADAN DOLEJŠ

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt 
roku platila i ve třetím kole roku 2013 tatáž kritéria výběru. 
Do finále totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně 

odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží 
si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.

Významnou odlišností od konkurence může být jak inovativní 
pojetí, tak třeba jen jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt 
nejvhodnějším řešením pro určitou skupinu zákazníků. Všechny 
parametry jsou hodnoceny v odpovídajícím kontextu. Vlastnost, 
která je samozřejmostí u produktu nejvyšší kategorie, může být 
rozhodujícím kritériem pro výběr u levnějšího zařízení.

Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na konec září roku 2013. 
V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vy-
cházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady od-
borníků mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale 
třeba také testerů z našich zahraničních poboček.

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

Finalisté jsou rozčleněni do skupin podle zaměření produktů. 
Vzhledem ke struktuře účastníků jsme zvolili kategorie bezpeč-
nostní řešení, informační systémy, komunikační produkty, 
on-line a související služby, podnikový software, systémy pro 
správu obsahu a tisková řešení..

Koncem roku můžete opět čekat finále. V každé kategorii 
bude zvolen jeden vítěz. I když ke každé soutěži finále patří, ur-
čitě není tím nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítěz-
ství v soutěži je totiž skutečnost, že produkt nabízí zajímavou 
funkcionalitu svým uživatelům. A tu nabízejí všichni finalisté, 
kteří tedy mají právo používat označení IT produkt 2013. ■

O soutěži
Cílem soutěže IT produkt 2013 je 
vyzdvihnout zařízení s takovými 
vlastnostmi, které je pozitivně od-
lišují od konkurenčních produktů 
stejné kategorie. Může přitom jít 
jak o celkově inovativní pojetí, tak 
i o jednotlivé funkční zdokona-
lení, výrazně zjednodušené ovlá-
dání nebo třeba i o výjimečně pří-
znivou cenu.

Do soutěže mohli produkty při-
hlásit jejich výrobci, distributoři, 
poskytovatelé, případně zplno-
mocnění zástupci. Přihlášeno 
mohlo být jakékoli zařízení, soft-
ware, řešení nebo služba z oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií, jež lze využít v podni-
kovém prostředí.

Registrovaný produkt (respek-
tive jeho přihlašovaná verze) ne-
směl být uveden na tuzemský trh 
dříve než 1. ledna 2013.

V době hodnocení produktu 
musela být – ze zřejmých dů-
vodů – k dispozici jeho finální 
verze. Zařízení, která nepostou-
pila do finále, nebudou zveřej-
něna. Důvod je prostý: Naším cí-
lem je vyzdvihnout produkty, jež 
si podle našeho názoru zaslouží 
zvýšenou pozornost, a nikoli vr-
hat byť třeba jen letmý stín na ty, 
které se mezi finalisty nedostaly.
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Zabezpečení 
pro malé kanceláře
Bezpečnostní brána 
Check Point 620
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Check Point Software Technologies
www.checkpoint.com
Přihlašovatel: Check Point Software 
Technologies (Czech Republic)
www.checkpoint.com
lokální kancelář výrobce

IT PRODUKT 2013 |  BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

On -line autentizace 
uživatelů
Alucid release 2.20
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Anect
www.anect.cz
Přihlašovatel: Anect
www.alucid.eu
tvůrce produktu

Použití produktu: Zařízení  Check Point 620, jež je součástí ucelené bezpečnostní řady 600, poskytuje malým podnikům bezpečnost 
na úrovni, jež je dostupná v nejvyšších řadách bezpečnostních bran Check Pointu. Chrání proti nejnovějším kybernetickým útokům 
včetně virů, spamu, škodlivých stránek a proti dalším hrozbám. Flexibilní možnosti webové správy se nabízejí v rámci jednoduchého 
a intuitivního uživatelského rozhraní, takže produkt mohou spravovat i pracovníci, kteří se nespecializují na IT. Díky předdefinovaným 
bezpečnostním politikám mohou malé podniky využít ochranu už během několika minut.

Popis produktu: Model Check Point 620 nabízí pokročilé bezpečnostní funkce podnikové třídy i pro malé firmy a kanceláře. Přednasta-
vené politiky pro bezpečnostní moduly firewallu, VPN, IPS, antiviru, antispamu, kontroly aplikací a filtrování adres URL usnadňují 
a zrychlují efektivní nastavení ochrany. Produkt tak představuje cenově dostupné bezpečnostní řešení kategorie vše v jednom s velmi 
vysokou výkonností – průchodnost firewallu 1,5 Gb/s a bezpečností výkon 37 SecurityPower jednotek.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Cenově dostupné zabezpečení podnikové úrovně pro menší firmy
 ■ Jedno zařízení pro internetový přístup, síťovou konektivitu i bezpečnost
 ■ Možnost integrované vysokorychlostní bezdrátové sítě Wi -Fi, ADSL2+ a bezdrátové 3G konetivity
 ■ Výkonný firewall, IPS, firewall nové generace 

a funkce prevence hrozeb
 ■ Jednoduchá a intuitivní webová správa pro malé 

podniky

Záruka: 
v rámci předplatného neomezená 
po dobu jejího trvání

Cena (bez DPH): 
od 498 dolarů

Použití produktu: Alucid představuje inovativní technologii pro uživatelsky přívětivou vícefaktorovou autentizaci uživatelů k on -line 
službám či aplikacím (např. do zákaznických kanálů či cloudovým službám) a různých typů zařízení (PC, smartphone, tablet), a to při 
zacho vání nejvyšších bezpečnostních standardů. Produkt nabízí robustní škálovatelnou architekturu bez nutnosti nasazení specializova-
ného hardwaru, závislosti na službách třetích stran (třeba certifikační autoritě) a bez nákladů spojených s provozem postranních kanálů 
(jako potvrzovací SMS apod.).

Popis produktu: Alucid se skládá ze dvou komponent – PEIG (Personal Electronic Identity Guardian), což je softwarová schránka pro 
sadu kybernetických identit (CyID) uživatele (každá CyID je pro konkrétní službu unikátní), a AIM (Alucid Identity Machine), autentizační 
služba integrovaná s cílovou aplikací. Alucid funguje jako transparentní autentizační vrstva využívající pokročilé bezpečnostní technolo-
gie jako třeba silnou asymetrickou kryptografii, vzájemnou autentizaci či distribuovanou topologii a již dnes splňuje požadavky bez-
pečné kybernetické identity budoucnosti (např. doporučení NSTIC).

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Single -sign -on bez hesel a komplikovaných obnov credentials
 ■ Silná asymetrická kryptografie
 ■ Vícefaktorová ochrana
 ■ Vzájemná autentizace eliminující phishing
 ■ Nezasílá veřejně osobní údaje
 ■ Bez závislosti na bezpečnosti třetích stran
 ■ Snadná integrace
 ■ Efektivní provoz s automatizovaným životním 

cyklem CyID

Cena (bez DPH):
licenční model podle počtu koncových uživatelů; 
zahrnuje jednorázový licenční poplatek + pravi-
delné částky za maintenance
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Účetní software
Money S3, verze 14
Kategorie: Informační systémy
Cígler software
www.money.cz
Přihlašovatel: Cígler software
www.money.cz
výrobce

INFORMAČNÍ SYSTÉMY  |  IT  PRODUKT 2013

Evidence dokumentů 
přímo v ERP
Modul DMS 
systému Money S5
Kategorie: Informační systémy
Cígler software
www.money.cz
Přihlašovatel: Cígler software
www.money.cz
výrobce

Použití produktu: Účetní program Money S3 je vhodný pro široké spektrum zákazníků – od nákupu a prodeje až po výrobu či služby. 
Jeho uživateli mohou být podnikatelé, drobní živnostníci, prodejci, poskytovatelé služeb, velkoobchodní řetězce, zemědělská družstva, 
strojírenské a samozřejmě i účetní firmy. Produkt má zajištěnou servisní síť po celém území ČR a pravidelné aktualizace.

Popis produktu: Účetní program Money S3 nabízí všechny potřebné moduly pro podporu podnikání: podvojné účetnictví i daňovou 
 evidenci, adresář, fakturaci, sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších funkcí včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, 
inter netovými obchody a dalšími aplikacemi. Zdarma se nabízí verze Start, hojně se využívá i serverová varianta až pro desítky uživa-
telů – jak na straně účetních firem, tak jejich klientů. V nabídce jsou rovněž variace pro neziskové organizace a školy.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Přehledné rozhraní a efektivní práce
 ■ Daňová evidence i podvojné účetnictví
 ■ Příznivý poměr cena/výkon
 ■ Fakturace, sklady, objednávky, mzdy, majetek…
 ■ Bezplatná technická podpora, 

legislativní aktualizace
 ■ Pokročilá práce se seznamy po-

ložek, možné účetní analýzy
 ■ Fulltextové vyhledávání nad 

veškerými daty
 ■ Pokročilé filtrování dat
 ■ Vývoj ve spolupráci s uživateli

Záruka:
podle licenční smlouvy

Cena (bez DPH):
zdarma až 14 990 Kč

Použití produktu: Modul DMS (Document Management System) je vhodný pro evidenci dokumentů přímo v ERP Money S5. Umožňuje 
připojení dokumentu k libovolnému záznamu včetně jeho automatického zařazení do složky, přiřazení kontrolingových proměnných 
a adresy apod. Dokumenty lze organizovat do složek, ke kterým se dá definovat uživatelské oprávnění (zápis, čtení či znemožnění pří-
stupu). Dokumenty lze vzájemně provázat nebo vytvářet jejich další varianty včetně historie verzí s popisem. Požadované dokumenty je 
možné také komfortně vyhledávat pomocí zadaných kritérií a fulltextu.

Popis produktu: DMS slouží pro zpracování dokumentů digitalizovaných v příslušném skeneru. Software dodávaný ke skeneru opticky 
rozpozná znaky a převede tištěný text do prohledávatelného PDF dokumentu (OCR). Naskenovaný dokument (např. přijatá faktura nebo 
smlouva) se označí čárovým kódem – při pozdější editaci přijaté faktury v Money S5 jej stačí ruční čtečkou sejmout a ERP jej automa-
ticky dohledá, připojí k záznamu přijaté faktury a vloží do SQL databáze dokumentů. Dokumenty lze vkládat do libovolně definovaných 
složek, přičemž přístup k nim se řídí systémem přístupových práv vycházejících z organizační struktury.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Přesun dokumentů z lokálních disků do centrálního úložiště
 ■ K dokumentům lze přistupovat vzdáleně
 ■ Modul využívá všechny standardní nástroje a funkce ERP systému
 ■ Organizovanost dokumentů do složek
 ■ Mezi dokumenty lze vytvářet vazby
 ■ Možnost definovat oprávnění ke složkám jednotlivým 

uživa telům pomocí uživatelských rolí a práv
 ■ Fulltextové vyhledávání
 ■ Implementace modulu během 1–2 dní

Záruka:
podle licenční smlouvy

Cena (bez DPH):
individuální podle projektu
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IT PRODUKT 2013 |  INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Analytický modul 
pro ERP
K2 analytics v1.0
Kategorie: Informační systémy
K2 atmitec
www.k2.cz
Přihlašovatel: K2 atmitec
www.k2.cz
výrobce

ERP systém
IFS Aplikace 8
Kategorie: Informační systémy
IFS
www.ifsworld.com
Přihlašovatel: IFS Czech
www.ifsworld.com
přímé zastoupení výrobce na českém 
trhu

Použití produktu: K2 analytics je služba, která dovoluje analyzovat data uložená v Informačním systému K2 nebo v kterémkoli jiném 
zdroji dat (webové služby, docházkové systémy, souborové systémy). Správce systému či samotní uživatelé mohou nadefinovat pohledy, 
jež se požadují, přičemž produkt je v on -line režimu vyhodnocuje a vykresluje v podobě grafů, tabulek a statusů. K těm lze následně při-
stupovat nejen pomocí IS K2, ale také přes webové rozhraní či díky mobilním aplikacím K2 analytics.

Popis produktu: K2 analytics slouží ke sledování a vyhodnocování důležitých ukazatelů a dat, které se počítají na základě předem defi-
novaných parametrů. Zdrojem mohou být například data uložená v informačním a docházkovém systému či z různých webových služeb. 
Je možné například sledovat vývoj obratu, salda, obchodních příležitostí či výkonnosti výroby pomocí grafů a tabulek, v nichž lze dále 
jednoduchým způsobem vybírat i specifičtější informace. Z jednotlivých grafů je možné se proklikat až na specifické výběry záznamů, 
které odpovídají jednotlivým sloupcům, řádkům či bodům grafu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Výstupy analýz lze zobrazit přes web nebo v mobilu
 ■ Hodnoty v grafu je možné třídit 

 podle dalších podkategorií a para-
metrů

 ■ Výstupy analýz i jako widgety v mo-
bilu s Androidem

 ■ Kliknutím na sloupec se otevře graf 
s podrobnostmi hodnot pro něj spe-
cifických

 ■ Dílčí pohledy lze ukládat pro jed-
notlivce i pro skupiny

 ■ Intuitivní a přehledné uživatelské 
rozhraní

 ■ Vhodné pro malé firmy i velké 
 podniky

Cena (bez DPH):
zdarma pro uživatele K2 Enterprise, 
pro klienty K2 Professional 5 000 Kč

Použití produktu: IFS Aplikace 8 je podnikový informační systém založený na komponentové architektuře. Přispívá ke zlepšení pláno-
vání a řízení na všech úrovních v organizaci. Komplexně pokrývá veškeré informační potřeby základních podnikových procesů, tzn. ří-
zení výroby, plánování, údržby, logistických procesů v nákupu, prodeji a skladování, financí a ekonomiky, řízení kvality a lidských zdrojů. 
Rovněž podporuje proces trvalého průběžného zlepšování podnikových procesů a organizace.

Popis produktu: Nová generace IFS Aplikací vychází z potřeby postupně pokrývat podnikové procesy tak, aby se zajistila úzká vazba 
s předpokládaným růstem dané společnosti. Komponentová architektura dovoluje přizpůsobit se aktuální situaci podniku – sníží se tak 
počáteční investice, zrychlí implementace a zároveň se zachová vysoká flexibilita do budoucna. IFS Aplikace nabízejí přes 60 kompo-
nent. Jejich počet se navíc pravidelně zvyšuje, a systém se tak neustále přizpůsobuje rozvoji podnikání.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Podpora mobilních zařízení – zvýšení produktivity provozem specifických úloh na chytrých telefonech a tabletech
 ■ Intuitivní uživatelské rozhraní IFS Enterprise 

Explorer – jednoduchý a efektivní nástroj 
usnadňující práci se systémem

 ■ Rychlé vyhledávání – IFS Enterprise Explorer 
pracuje podobně jako internetový vyhledávač 
Google

Záruka:
24 měsíců

Cena (bez DPH):
cena se odvíjí od požadavků zákazníka
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KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY  |  IT  PRODUKT 2013

Výtahový komunikátor
2N Lift8
Kategorie: Komunikační produkty
2N Telekomunikace
www.2n.cz
Přihlašovatel: 2N Telekomunikace
www.2n.cz
vývojář a výrobce komunikátoru

Dveřní komunikátor
2N Helios IP Verso
Kategorie: Komunikační produkty
2N Telekomunikace
www.2n.cz
Přihlašovatel: 2N Telekomunikace
www.2n.cz
vývojář a výrobce komunikátoru

Použití produktu: Systém je určen pro nouzovou komunikaci v jakémkoliv výtahovém zařízení. Umožňuje snadnou instalaci, protože 
pro zapojení komunikačních jednotek v šachtě výtahu se užívá pouze dvoudrátová sběrnice. Využití najde v kancelářských budovách, 
rezi denčních projektech, obchodních centrech či na úřadech. Řešení je modulární – uživatel si podle typu instalace může zvolit komuni-
kační rozhraní, které mu nejlépe vyhovuje, ať už jde o GSM, UMTS, PSTN či VoIP.

Popis produktu: Výtahový komunikační systém se skládá z centrální jednotky, která se propojuje s hláskami, jež jsou umístěné uvnitř 
kabiny, ve strojovně, pod či nad kabinou a s I/O modulem. Ten obsahuje vstupy a výstupy a slouží např. k ovládání výtahu. V případě 
větší instalace se přidává ještě tzv. splitter. Součástí systému je i sada aplikací pro vzdálenou správu komunikátorů či kontrolních volání 
v servisních nástrojích a také vlastní call centrum. Řešení umožňuje spojit až osm výtahů pomocí jedné telefonní linky.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jednoduchá instalace bez zbytečné ka-

beláže (pouze dvoudrátová sběrnice)
 ■ Možnost volby komunikačního rozhraní 

(GSM/UMTS/PSTN/VoIP)
 ■ Vysoká modularita (platí se pouze za 

části, které se využijí)
 ■ Zapojení až osm výtahů na jednu tele-

fonní linku
 ■ Aplikace pro vzdálenou správu systému
 ■ Vlastní call centrum
 ■ Snadná a pohodlná obsluha

Záruka:
2 roky, možno prodloužit na 5 let

Použití produktu: Helios IP Verso lze využít jako bezpečnostní dveřní interkom v prostředí IP sítě. Uplatnění najde v kancelářských 
pros torech, v domácích bytových komplexech, na úřadu či v reprezentativním sídle firmy. Celý systém je plně modulární a záleží na vy-
brané instalaci a zvolených modulech, jako jsou HD kamera, 13,56MHz čtečka karet nebo digitální displejová tlačítka.

Popis produktu: Zařízení funguje jako modulární dveřní interim, kde si lze vybrat 
funkcionalitu, kterou uživatel přesně potřebuje. Jde například o HD kameru s nočním 
viděním, možnost integrace interkomu do existujícího kamerového a dohledového sy-
stému nebo do docházkového systému s podporou chytrých karet. Veškeré ovládání je 
navíc možné díky připojení do internetu uskutečňovat zabezpečeně i na dálku.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ HD kamera s nočním viděním
 ■ Obraz a video na tablet či mobilní telefon
 ■ Integrace s CCTV systémy a VMS platformami
 ■ Modularita systému
 ■ Čtečka Smart Card s podporou 13,56 MHz či NFC
 ■ Programovatelné skripty – akce a následná reakce
 ■ Podpora externí kamery

Záruka:
2 roky, možno prodloužit na 5 let
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On -line účetní software
iDoklad
Kategorie: On -line nebo související 
služby
Cígler software
www.idoklad.cz
Přihlašovatel: Cígler software
www.money.cz
výrobce

Kontaktní centrum
2N Contact Centre 
Solution
Kategorie: Komunikační produkty
2N Telekomunikace
www.2n.cz
Přihlašovatel: 2N Telekomunikace
www.2n.cz
výrobce

IT PRODUKT 2013 |  KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Použití produktu: Řešení představuje cloudový účetní software, který využívají především progresivní podnikatelé. Vhodný je pro malé 
a střední podnikatele jako nástroj pro tvorbu a správu faktur. Nabízí funkcionality, jako adresář, synchronizaci s účetními systémy, po-
ložkový ceník, napojení do databáze ARES, QR kódy, importy zálohovaných dat a další. Vhodný je i pro profesionální účetní, kterým se 
data jejich klientů automaticky načítají do účetních systémů.

Popis produktu: Řešení nabízí on -line fakturaci s pokročilými funkcemi, jako tvorba faktur, jejich správa či synchronizace s účetním 
softwarem. Velmi populární je také možnost napojení pomocí otevřené API na jakýkoli systém. iDoklad je tak napojen na desítky 
e -shopů, kde funguje jako účetní software. Cloudové řešení lze využít na jakýchkoliv desktopových či mobilních platformách. K dispozici 
je v české, slovenské a maďarské mutaci, z nichž každá plně vyhovuje lokální legislativě.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Statistiky a přehledy faktur, jejich zaplacení, dlužníků 

a dalších
 ■ Creditcheck – napojení na databáze podnikatelských 

subjektů
 ■ Elektronické obchody a API
 ■ Často fakturované položky
 ■ Opakovaná/pravidelná fakturace
 ■ Synchronizace s účetními programy
 ■ Vždy aktuální legislativa
 ■ Generování QR kódů pro mobilní platby
 ■ Podpora mobilních platforem iOS, Android a Windows 

Phone

Záruka:
podle licenční smlouvy

Cena (bez DPH):
zdarma

Použití produktu: 2N Contact Centre Solution je řešení kontaktního centra, vhodné pro malé a střední firmy již od dvou operátorů. 
Lze jej využít nejenom ve společnostech se zákaznickými linkami, ale také pro jakékoliv servisní či kontaktní oddělení, helpdesky či 
dispe činky. Přihlášení do aplikace se děje přes webové rozhraní, takže jej lze provozovat odkudkoliv a spravovat i pomocí tabletů či 
smartphonů.

Popis produktu: Kontaktní centrum se skládá ze softwarové aplikace a hardwaru na platformě 2N NetStar. Poskytuje tak komplexní 
 řešení pro malé a střední firmy (i díky relativně nízké ceně) a jeho instalace je snadná. Celý systém je vysoce škálovatelný – operátory 
lze přidávat po jednom, což dovoluje šetřit náklady. Aplikace nabízí manažerské přehledy o hovorech, statusech, operátorech a různých 
kampaních.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Monitoring hovorů, operátorů a kampaní
 ■ Možnost pořídit již od dvou operátorů
 ■ Přehledné statistiky pro vyhodnocení chodu 

kontaktního centra
 ■ Vyhodnocení efektivity a vytížení operátorů
 ■ Velmi snadná instalace přes webové rozhraní
 ■ Správa kontaktního centra i pomocí tabletu či 

smartphonu
 ■ VIP listy
 ■ Příposlech probíhajícího hovoru supervizorem
 ■ Nahrávání hovorů na požádání

Záruka:
2 roky, možno prodloužit na 5 let

Cena (bez DPH):
od 16 000 Kč bez DPH/aplikace bez hardwarové 
platformy
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Podniková platforma 
pro komunikaci 
a spolupráci
IBM Notes/Domino 
v9 Social Edition
Kategorie: Podnikový software
IBM
www.notes9.cz
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
distributor

Zabezpečení a správa 
firemních mobilních 
zařízení
O2 Mobile Device 
Management
Kategorie: On -line nebo související 
služby
Telefónica Czech Republic
www.o2.cz
Přihlašovatel: Telefónica Czech Republic
www.o2.cz
tvůrce

ON-LINE NEBO SOUVISEJÍCÍ  SLUŽBY  |  IT  PRODUKT 2013

Použití produktu: IBM Notes/Domino dovoluje snadno, efektivně a bezpečně propojit e-mailovou komunikaci, instant messaging, 
 firemní aplikace a web 2.0 služby v jednotné komunikační prostředí. Lidem  umožňuje pohodlně pracovat on -line i off -line v jednom 
 integrovaném rozhraní na desktopu, tabletech i mobilech. Zásadní novinkou je začlenění podnikového sociálního softwaru přímo 
do e-mailového klienta, což dále usnadňuje firemní komunikaci a spolupráci.

Popis produktu: Tato verze integruje pokročilé možnosti komunikace a sdílení založené na sociálním softwaru IBM Connections. 
IBM Notes (dříve Lotus Notes) je desktopový i webový klient, kde běží aplikace – standardně se dodávají groupwarové funkce pro e-mail, 
kalendář, kontakty apod., které se rozšířily i o sociální prvky – uživatelské profily („firemní linked-in“) a sdílení souborů. Domino zase 
představuje aplikační server, pro nějž lze snadno vytvářet podnikové i webové aplikace (XPages), jako například CRM apod. Podporuje 
řadu mobilních platforem i BYOD. Notes/Domino si lze pořídit také jako cloudovou službu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Možnost provozu uvnitř firmy, ve veřejném nebo privátním cloudu či hybridně
 ■ Podpora Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, BlackBerry OS
 ■ Otevřený systém, podpora standardů, snadný vlastní vývoj aplikací
 ■ Přehledné uživatelské rozhraní
 ■ Vysoká bezpečnost
 ■ Nízké pořizovací a provozní náklady
 ■ Malé nároky na hardware
 ■ Široká nabídka podnikových aplikací od českých 

dodavatelů
 ■ Zpětná kompatibilita systému i aplikací

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

Cena (bez DPH):
cca 100–160 eur za uživatele podle typu licence

Použití produktu: Platforma O2 Mobile Device Management slouží pro správu velkého množství mobilních zařízení – především tele-
fonů a tabletů používaných zaměstnanci podniku. Umožňuje mobilní přístroje začlenit do podnikového IT prostředí, na dálku konfiguro-
vat a spravovat jejich nastavení, na dálku je vypnout či vymazat firemní obsah, zavést pro ně bezpečnostní politiky a uvést je do souladu 
s podnikovými pravidly nebo zajistit bezpečný mobilní přístup k firemním zdrojům. Webový portál umožňuje řídit mobily s Androidem, 
iOS, Symbianem, Windows Mobile/Phone a BlackBerry OS.

Popis produktu: Řešení umožňuje zabezpečit firemní i osobní data v mobilních telefonech a tabletech, spravovat mobilní zařízení 
 různých výrobců i platforem současně, řídit životní cyklus zařízení ve firemním prostředí, zjednodušit podporu zařízení u koncových 
 uživatelů nebo zajistit přístup k firemním informacím bez úniku dat. Lze také bezpečně distribuovat a spravovat podnikové dokumenty 
v mobilech či chránit přístup do firemní sítě i při využití BYOD. Mobilní přístroje tak lze integrovat s firemní IT infrastrukturou včetně 
repor tingu o všech mobilních zařízeních.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Správa pomocí obslužné konzole
 ■ Zařazení mobilního zařízení pod správu, vy-

tvoření a nasazení politiky během několika 
minut

 ■ Změny nastavení se projeví okamžitě
 ■ Možnost umístění buď v cloudu, nebo i na 

serverech u zákazníka
 ■ Integrace s IT infrastrukturou (např. adresá-

řové či e -mailové služby)
 ■ Přenos dokumentů zabezpečený šifrováním
 ■ Lze využívat i na zařízeních, která nejsou 

provozována v síti O2

Záruka:
v souladu s SLA

Cena (bez DPH):
od 85 Kč za licenci na jedno zařízení
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Bezpečná synchronizace 
a sdílení souborů
Hitachi Content 
Platform Anywhere
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Hitachi Data Systems
www.hds.com
Přihlašovatel: DNS
www.dns.cz
distributor s přidanou hodnotou

Platforma pro zpra-
cování strojově 
generovaných dat
Splunk 6.0.128037
Kategorie: Podnikový software
Splunk
www.splunk.com
Přihlašovatel: Trask solutions
www.trask.cz
exkluzivní partner Splunk pro ČR 
a Slovensko

IT PRODUKT 2013 |  PODNIKOVÝ SOFTWARE

Použití produktu: Řešení nabízí synchronizaci a sdílení klíčových podnikových souborových dat na počítačích i mobilních zařízeních 
 zaměstnanců a spolupracovníků firmy včetně privátních (BYOD) zařízení. Data, která často obsahují důvěrné informace, se neukládají ve 
veřejném cloudu, kde by byla přístupná i cizím zrakům, ale na on -premise privátním cloudovém řešení Hitachi Content Platform. Pod-
niky tak  získají výhodu přístupu k důležitým informacím odkudkoli bez kompromisů na straně bezpečnosti.

Popis produktu: Hitachi Content Platform Anywhere představuje aplikaci, která firmám poskytuje jednoduché, a přitom bezpečné sdí-
lení pracovních souborů a informací. Ty se ukládají na on -premise systémech v rámci cloudového objektového úložiště Hitachi Content 
Platform, které umožňuje pracovat s daty bez nutnosti dalšího zálohování, poskytuje inteligentní archivaci a je předstupněm k aplikacím 
typu big dat.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Nezpřístupňuje důvěrná firemní data providerům veřejných cloudů (a tím i výzvědným službám)
 ■ Neposílá data poskytovatelům off -premise privátních cloudů
 ■ Snadná správa integrovaná 

s Active Directory
 ■ Možnost vzdáleného vyma-

zání podnikových dat (remote 
wipe)

 ■ Jednoduchost instalace 
a ovládání pro uživatele

 ■ Ergonomie klientského řešení 
známá ze spotřebitelských 
řešení

Cena (bez DPH): 
podle počtu uživatelů a kapacity 
obsazené po kompresi a dedupli-
kaci dat. Orientačně od jednoho 
eura na uživatele a měsíc

Použití produktu: Splunk lze díky sběru dat z téměř libovolného zdroje a inteligentní korelaci v reálném čase využít k predikci pro-
blémů v infrastruktuře, bezpečnosti nebo chování zákazníků na produktovém portálu stejně jako ke zpětné analýze příčin. Nalézá uplat-
nění v bezpečnostním monitoringu, marketingových průzkumech, reportingu stavu infrastruktury, obohacení tradičních business intelli-
gence procesů, podpoře dodržování standardů, zpracování vědeckých dat, pro plánování výroby, údržby atd. Je vhodný pro analytické 
operace nejen u provozních záležitostí, ale i v byznys sféře v managementu firem.

Popis produktu: Splunk Enterprise je platforma pro tzv. strojová data. Umožňuje velmi snadno, rychle a pružně analyzovat a zabezpe-
čit masivní datové toky generované veškerými informačními systémy a infrastrukturou (stovky TB/den). Časy řešení problémů a nale-
zení jejich příčin je možné díky architektuře postavené na bázi big dat zkrátit ze dnů nebo hodin na minuty, aniž dochází k omezení nebo 
výpadku služeb. Splunk lze implementovat jako on -premise řešení nebo jako SaaS (Splunk Storm). Je škálovatelný a je možné jej přizpů-
sobit aktuálním podmínkám ve firmě.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Univerzální použití
 ■ Real -time architektura
 ■ Dynamické schéma bez omezení databázovými schématy (jako např. SQL -based řešení)
 ■ Agilní analýza a reporting – okamžitá a snadná tvorba reportů nad daty včetně jejich drill -downu v reálném čase
 ■ Škálovatelnost – lze jej provozovat na notebooku nebo v serverovém clusteru
 ■ Podle Forbesu je Splunk největší firmou orientovanou pouze na big data

Záruka:
varianta Enterprise – placená podpora po 
celou dobu užívání, pro bezplatné verze 
 široká komunitní podpora

Cena (bez DPH):
podle použité licence, do 500 MB/den 
zdarma
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Multifunkční barevná 
tiskárna formátu A4
Oki MC760dn
Kategorie: Tisková řešení
Oki
www.oki.cz
Přihlašovatel: 
Oki Systems (Czech and Slovak)
www.oki.cz
výrobce

Document management 
system
eDoCat 2014 
pro MS SharePoint 
a Alfresco DMS
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Onlio
www.onlio.com + www.edocat.cz
Přihlašovatel: Onlio
www.edocat.cz
vývojář a implementátor

SYSTÉMY PRO SPRÁVU OBSAHU  |  IT  PRODUKT 2013

Použití produktu: Multifunkční tiskárna kombinující tisk, kopírování, skenování a sešívání. Spolu se zabudovanou otevřenou platfor-
mou sXP (smart Extendable Platform) aktivně zefektivňuje veškerou práci s dokumenty. Tato otevřená platforma integruje multifunkci 
MC760dn přes webové služby s dalšími systémy a softwarovými řešeními třetích stran (např. PaperCut MF, Drivve Image).

Popis produktu: Flexibilní A4 barevná multifunkční tiskárna nabízí vysokorychlostní oboustranný LED tisk, kopírování a skenování, 
Wi -Fi připojení, možnost propojení softwarových řešení třetích stran do firemního systému díky otevřené platformě sXP a barevný 
 dotykový LCD displej s přizpůsobitelným uživatelským rozhraním.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Efektivní kombinace vlastností – oboustranný tisk, kopírování, skenování a sešívání
 ■ Otevřená platforma sXP (smart Extendable Platform) – možnost připojení softwaru třetích stran
 ■ Prodloužená tříletá záruka jako standard
 ■ Rychlost tisku 28 str./min
 ■ LCD dotykový displej 23 cm
 ■ Vysokokapacitní spotřební materiál
 ■ Spotřeba energie v režimu spánku 2 W
 ■ Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet
 ■ Měsíční zatížení až 100 tisíc stran
 ■ Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e -mailu a na USB paměť

Záruka: 
2 roky u zákazníka, po registraci produktu prodloužená na tři roky zdarma

Cena (bez DPH): 
32 990 Kč

Použití produktu: eDoCat je výkonným DMS řešením, které disponuje systémem řízení oprávnění a workflow pro podporu procesů 
 říze né dokumentace, správy dokumentů a dalších procesů. Produkt lze rychle implementovat včetně integrace do existující IT infra-
struktury firmy s možností detailního nastavení podle konkrétních potřeb klienta. eDoCat přináší dále  podporu základních procesů pod-
niků certifikovaných podle norem ISO 9001, ISO 20000 -1 nebo ISO 27001 a také využití workflow pro zpracování a dlouhodobé uložení 
zpráv z datových schránek. Dostupné jsou i schvalování a revize smluv nebo schvalování faktur.

Popis produktu: eDoCat je výkonný produkt s plnou podporou procesů elektronických dokumentů na technologiích MS SharePoint 
2013 nebo Alfresco DMS. Eliminuje tak zpoždění vznikající při zpracování papírových dokumentů či dokonce jejich ztrátu. Řízená doku-
mentace zajišťuje následný komplexní oběh elektronických verzí dokumentů ve firmách s plnohodnotnou podporou vzniku, připomín-
kování, schvalování, publikace, revize, archivace a skartování dokumentů po celou dobu jejich životnosti.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Lokalizace do češtiny
 ■ Integrace do portálu MS SharePoint nebo robustního řešení Alfresco DMS
 ■ Základní sada procesů v ceně s podporou řízené dokumentace podle ISO
 ■ Podpora datových schránek včetně eskalací a notifikací
 ■ Časově efektivní implementace
 ■ Otevřená architektura umožňuje začlenit další 

moduly a procesy
 ■ Integrace do existujícího prostředí podniku
 ■ Podpora zpracování skenovaných dokumentů

Cena (bez DPH):
kompletní základní balík eDoCat (včetně instalace) 
od 100 000 Kč (případné licence MS SharePoint po-
dle cenové a licenční politiky Microsoftu, Alfresco 
Community Edition bez poplatku, Alfresco Enter-
prise Edition s placenou podporou)
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