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IT PRODUKT ROKU 2010
Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní 

poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr 
jejích účastníků uzavírá. Stejně jako v loňském ročníku i tentokrát se 
v rámci třetího kola sešel největší počet přihlášených i postupujících 

produktů, a to 36 v 9 kategoriích. Věříme, že každý z nich stojí 
za vaši pozornost.

PETR MANDÍK

S
polečně s produkty z prvních dvou kol 
soutěže je nyní ve finále 76 soupeřů 
(v prvním kole jich postoupilo 15, ve 
druhém 25), a to v kategoriích bezpeč-
nostní řešení, hardware, informační sy-

stémy, komunikační produkty, on-line nebo 
související služby, podnikový software, systémy 
pro správu obsahu, tisková řešení a IT produkt 
Home. Každý z finalistů může používat logo na-
ší soutěže, protože už pro 
postup do finále musel 
splnit základní podmínku 
soutěže – totiž pozitivně se 
odlišit od svých konkuren-
tů na trhu.

Připomeňme, že za dů-
ležitou pozitivní odlišnost lze považovat jak cel-
kově inovativní pojetí produktu, tak i jednu 
konkrétní vlastnost, díky níž může být novinka 
pro určitou skupinu uživatelů skutečným darem 
z nebes (i když, pravda, bude to zpravidla dar 
placený). Všechny uvedené parametry posuzuje-
me v odpovídajícím kontextu. Jiné nároky po-
chopitelně uživatel klade na high-endový pro-
dukt, jiné na jeho levnější alternativu.

Uzávěrka třetího kola soutěže IT produkt 
2010 byla stanovena na polovinu září a od chví-
le svého přihlášení prošel každý adept na postup 

fází sběru podkladů pro rozhodování. V rámci 
hodnocení jsme i tentokrát vycházeli z technic-
kých materiálů dodaných přihlašovateli, z po-
znatků odborníků mimo naši redakci – uživatelů 
přihlášených produktů či testerů z našich zahra-
ničních poboček a u vybraných produktů z vý-
sledků našich testů provedených speciálně za 
účelem určení, zda si produkt zaslouží postup. 
Desítky e-mailů i telefonů, osobní schůzky, čtení 
stovek webových stránek či whitepaperů a pří-

padových studií – to vše 
opět stálo za rozhodová-
ním o postupu přihláše-
ných produktů.

Jak už bylo zmíněno vý-
še, finalisté byli rozděleni 
do devíti kategorií. Tato 

klasifikace je již finální a v jejím rámci se nyní 
bude rozhodovat o vítězích soutěže v každé 
z nich. Ani při zveřejnění výsledků třetího kola 
si ale neodpustíme zdůraznění základní myšlen-
ky soutěže: K souboji produktů samozřejmě pat-
ří vyhlášení vítězů, ale v tomto případě není tím 
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní ví-
tězství je skutečnost, že produkt nabízí zajíma-
vou funkcionalitu svým uživatelům. A tu posky-
tují všichni finalisté. Proto mají právo používat 
logo IT produkt 2010.

(pen)  10 0444

Cílem soutěže IT produkt 2010 je vyzdvih-

nout produkty s vlastnostmi, které je pozi-

tivně odlišují od konkurenčních produktů 

stejné kategorie. Může přitom jít jak o cel-

kově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé 

funkční zdokonalení, výrazně zjednoduše-

né ovládání nebo třeba i o výjimečně pří-

znivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich 

výrobci, distributoři, poskytovatelé, pří-

padně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno 

mohlo být jakékoli zařízení, software, ře-

šení nebo služba z oblasti informačních 

a komunikačních technologií, jež lze vy-

užít v podnikovém prostředí, v rámci spe-

ciální kategorie Home pak i produkt urče-

ný pro domácí použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho při-

hlašovaná verze) nesměl být uveden na tu-

zemský trh dříve než 1. ledna 2010 a s jeho 

prodejem se musí počítat i v dalších měsí-

cích roku. V době hodnocení musela být – 

z pochopitelných důvodů – k dispozici je-

ho finální verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, ne-

budou zveřejněny. Důvod je prostý: Naším 

cílem je vyzdvihnout produkty, které si po-

dle našeho názoru zaslouží zvýšenou po-

zornost. A nikoli vrhat byť třeba jen letmý 

stín na ty, které se mezi finalisty nedostaly.

O soutěži

Bezpečnostní řešení

AVG Technologies

Gesto Communications

GFI ČR a SR

Check Point Software

PCS

Permanence

Hardware

EMC ČR

Silicon Graphics

Komunikační produkty

Cleverlance Enterprise Solutions

i4wifi

Kaktus software

2N Telekomunikace

Informační systémy

CCV Informační systémy

Cígler Software

DC Concept

Easy Software

Firmy, jejichž produkty postoupily do finále soutěže v minulých kolech
Uveden je přihlašovatel produktu nebo jeho výrobce/dodavatel (tam, kde si to přihlašovatel přál). IFS Czech

KS-Program

WinStrom

Wolters Kluwer ČR

Podnikový software

CA CZ

Citrix Systems

eAdvise

Epicor Software Czech

E-vision international

Kentico software

Microsoft Czech

Oracle Czech

Sprinx Systems

Stormware

Symantec

VMware

Tisková řešení

HP

Oki Systems (Czech and Slovak)

Y Soft
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Bezpečnostní a VPN řešení 
pro firemní pobočky
Astaro RED (Remote Ethernet Device)

Kategorie: Bezpečnostní řešení 
Astaro 

www.astaro.com

Přihlašovatel: Annex NET

www.annexnet.cz

distributor

Řešení pro 
zabezpečený 
přenos dat
SdataTransfer 1.0

Kategorie: Bezpečnostní řešení

CI Systems

www.sdata.eu

Přihlašovatel: CI Systems

www.cisystems.cz 

výrobce

Použití produktu: Astaro RED je internetová gateway zajišťující připojení vzdálených lokalit do centrály 
prostřednictvím internetového připojení spolu s centralizovanou správou bezpečnostních politik pro ce-
lou síťovou infrastrukturu, a to bez nutnosti místní konfigurace a správy. Produkt tedy dokáže propojit po-
bočku s centrálou a zároveň ji ochrání před útoky hackerů, malwarem nebo spamem.

Popis produktu: Produkt integruje funkcionalitu VPN a komplexní bezpečnostní řešení. Funguje jako 
vzdálená jednotka systému Astaro Security Gateway (ASG), jež nevyžaduje žádnou konfiguraci v místě 
instalace, takže její nasazení je otázkou několika minut. Po připojení k internetu se jednotka sama zaregis-
truje na centrální bráně ASG, propojí pobočku s centrálou pomocí VPN tunelu a provede automatickou 
konfiguraci. Jednotka je vybavena pěti ethernetovými porty 10/100 BaseT (1× WAN, 4× LAN switch).

Zajímavé vlastnosti produktu: 

■  úspora nákladů při propojování poboček
■  rychlé nasazení
■  centrální konfigurace jednotek a bezpečnostních politik
■  není třeba IT experta na pobočce při instalaci a správě systému
■  není třeba platit za licence za komunikační a bezpečnostní software
■  z uživatelského hlediska se chová jako prodloužený ethernetový kabel z centrály na pobočku 

Záruka: 1 rok (až 5 let za příplatek)
Cena (bez DPH): 7 800 Kč

Použití produktu: Řešení SdataTransfer je určeno pro přenos dat s integrovanými algoritmy pro doručení 
i na vysoce nestabilních linkách se zajištěním vysoké úrovně šifrování a jednoduchou integrací do infor-
mačních systémů a jiných řešení.

Popis produktu: Řešení pro bezpečný přenos dat s maximálním využitím šířky pásma včetně integrova-
ného komplexního řešení pro zajištění jejich integrity. Veškeré kontroly integrity jsou prováděny zcela au-
tomaticky, a to takovým způsobem, aby nijak nebyl zpomalen přenos dat. Šifrování je realizováno s cílem, 
aby byl zabráněn přístup k přenášeným informacím i samotnému administrátorovi daného serveru.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  komplexní silné šifrování dat
■  soulad s legislativními normami SOX, HIPAA či FDA
■  napojení na informační systémy
■  algoritmy pro 100% zajištění datové integrity
■  různé formy distribuce – od SaaS až po enterprise řešení s vlastním dedikovaným serverem
■  snadná implementace, webová administrace

Cena (bez DPH): od 1 250 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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DLP řešení
Check Point DLP Software 
blade

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Check Point Software Technologies

www.checkpoint.com

Přihlašovatel: Check Point Software 

Technologies Czech Republic

www.checkpoint.com

lokální kancelář výrobce

Podnikový 
firewall
Kerio Control 7

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Kerio Technologies

www.kerio.cz

Přihlašovatel: Kerio Technologies

www.kerio.cz

výrobce

Použití produktu: DLP představuje efektivní nástroj k zabránění bezpečnostním incidentům spojeným 
s únikem dat. Z pohledu organizace jde o snadno nasaditelný nástroj s okamžitou efektivitou díky před-
konfigurovaným politikám a dalším parametrům, pro uživatele jde o systém, který jej zapojí do celého 
 procesu vyhodnocování bezpečnostních incidentů a současně funguje edukativním způsobem, což 
 postupně samo vede k minimalizaci dalších úniků dat.

Popis produktu: Produkt nabízí ochranu citlivých dat hned od prvního dne nasazení díky předkonfigurova-
ným politikám a široké podpoře datových typů a formátů souborů. Dovoluje implementaci na již existující 
bezpečnostní bráně CheckPointu prostřednictvím tzv. softwarového bladu (modulu) nebo formou samo-
statného zařízení – appliance). Vychází z technologie pro klasifikaci dat MultiSpect, přičemž jako velmi 
účinné se jeví zapojení uživatelů do vyhodnocování incidentů v reálném čase díky vlastnosti User Check 
(předchází tak nekonečně narůstajícímu množství dat zachycených v karanténě, vyžadujícímu zapojení 
armády administrátorů a s tím související snížení produktivity organizace a odstranění situací, kdy zprávy 
nejsou doručeny včas nebo dokonce vůbec kvůli zachycení DLP systémem).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  snadné a rychlé nasazení – předkonfigurované politiky
■  široká podpora datových typů a formátů souborů
■  přehledná centrální správa politik
■  snadná implementace pouhou aktivací softwarového bladu na původní 

bráně
■  klasifikace dat
■  zapojení uživatelů do vyhodnocovacího procesu
■  k dispozici i jako samostatné zařízení DLP-1

Záruka: v rámci předplatného neomezená po dobu jejího trvání
Cena: od 3 000 dolarů /rok

Použití produktu: Kerio Control představuje síťový firewall určený zejména pro prostředí 
malých a středně velkých podniků. Je určen jak komerčním, tak i vzdělávacím, vládním 
a neziskovým organizacím. Kerio Control ocení nejen administrátoři díky poměrně 
snadné konfiguraci a správě, ale také management firmy, který má možnost monito-
ringu sítě, či koncoví uživatelé,  kterým Kerio Control mimo jiné nabízí zabezpečený vzdá-
lený přístup do firemní sítě.  Produkt účinně zabraňuje neproduktivnímu využívání inter-
netového připojení a identifikuje úzká hrdla. Umožňuje omezení šířky pásma.

Popis produktu: Řešení nabízí komplexní zabezpečení podnikových sítí, a to díky imple-
mentovanému systému prevence a detekce útoků (IPS/IDS), antivirové ochraně a filtro-
vání webových stránek. Součástí produktu je i VPN server pro vzdálené připojení, klient-
ská aplikace je dostupná pro platformy Windows, Linux a Mac. Součástí produktu je 
také funkce StaR, díky které je možné získat podrobný přehled internetových aktivit jed-
notlivých uživatelů, a to až na úroveň klíčových slov zadaných do vyhledávačů.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  systém detekce a prevence útoků
■  Internet Link Load Balancing – rozložení zátěže 

internetového připojení
■  přehledné grafy a statistiky
■  řízení přístupu podle uživatelů, bandwidth limiter
■  síťový firewall
■  VPN Server, VPN Client a SSL-VPN, 

podpora VoIP a UPnP
■  antimalwarová ochrana
■  integrovaný webový filtr
■  P2P eliminátor, blokování pop-up oken
■  certifikace od ICSA Laboratories

Cena (bez DPH): 5 200 Kč
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NAS server
Synology DS1010+ 

Kategorie: Hardware

Synology

www.synology.cz

Přihlašovatel: 
Kobe

www. kobe.cz

distributor

Notebook 
ThinkPad T410s 

Kategorie: Hardware

Lenovo 

www.lenovo.cz

Přihlašovatel: 
Lenovo Technology

www.lenovo.cz

výrobce

Použití produktu: DS 1010+ je určen pro ukládání dat v menších a středních firmách. Kromě základní 
funkce jako file server pracuje i jako tiskový server, nabízí zálohování a obnovu dat a řadu dalších funkcí, 
jako sdílení tiskárny a dalších disků, webový server, funkce dohledového centra, které umožňuje připojit 
až 600 typů IP kamer. Lze jej softwarově rozšířit o e-mailový server a další aplikace.

Popis produktu: DS 1010+ je výkonný NAS server s rychlým dvoujádrovým procesorem Intel Core 
1,67 GHz s 1 GB paměti. Lze do něj vložit až 5 diskových jednotek SATA s celkovou kapacitou až 
20 TB, jednotky jsou připojitelné za chodu. Disky lze konfigurovat buď samostatně, nebo jako RAID 
0//1/5/5+Spare/6/10 a Hybrid s různými kapacitami disků. Podporuje iSCSI. Připojení je přes 2× Gigabit 
LAN. Zařízení lze využít i v domácnosti jako Multimedia server a iTunes server. Součástí je zabudovaný 
 firewall. Zařízení má snadnou instalaci, konfigurace je přes webové rozhraní, existuje možnost upgradu 
firmwaru. Jednotka podporuje UPS. Její čtyři USB porty lze využít pro sdílení USB tiskárny nebo USB pa-
mětí či disků.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■  vysoký poměr výkon/cena
■  vysoká rychlost přenosu
■  AES 256bitové šifrování svazku
■  snadná a rychlá instalace
■  podpora Windows Domain a virtualizace
■  podpora pro mobilní zařízení (Windows Mobile, Android, iPhone)
■  možnost rozšíření RAM až na 3 GB
■  nízká spotřeba energie
■  česká lokalizace
■  tříletá záruka

Cena (bez DPH): 16 500 Kč

Použití produktu: Notebook ThinkPad T410s je určen pro firemní uživatele, kterým nabízí vysoký výkon 
a produktivitu. Je postaven na dvoujádrových procesorech Intel Core, díky čemuž poskytuje rychlejší 
multitasking a lepší možnosti správy pro IT oddělení. Produktivitu uživatelů notebook dále může zvýšit po-
užitím ultrabay baterie, kdy přinese až 22hodinovou výdrž, několika nastavením multidotykového displeje 
a jednotným bezdrátovým širokopásmovým řešením založeným na modulu Gobi 2000 od společnosti 
Qualcomm.

Popis produktu: Notebook ThinkPad T410s představuje tenké a lehké řešení s vy-
sokým výkonem pro mobilní uživatele. Je dostupný s certifikací Lenovo Enhan-
ced  Experience pro Windows 7, takže naběhne rychleji než neoptimalizované 
počítače se stejnou konfigurací. Notebook je vybaven USB portem s napáje-
ním, takže umožňuje nabíjení MP3 přehrávačů, telefonů a jiných zařízení, 
když je  počítač zapnutý, v pohotovostním režimu nebo pokud je vypnutý.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  technologie Intel Core vPro kombinovaná s funkcemi ThinkVantage
■  certifikace Lenovo Enhanced Experience
■  14,1" multidotykový displej s rozlišením 1 440 × 900 bodů
■  dlouhá výdrž baterie

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 55 290 Kč
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UPS
APC SMART – 
UPS 750 VA LCD, SMT750I

Kategorie: Hardware

Schneider Electric CZ

www.apc.cz

Přihlašovatel: 
Schneider Electric CZ

www.apc.cz

výrobce

Přenosná 
interaktivní 
tabule
TRIUMPH BOARD 
PORTABLE USB/Wireless

Kategorie: Hardware

TRIUMPH BOARD 

www.triumphboard.com

Přihlašovatel: TRIUMPH BOARD

www.triumphboard.com

výrobce

Použití produktu: UPS (z anglických slov Uninterruptable Power Supply – nepřerušitelný zdroj napájení) 
zajišťuje, aby počítač při výpadku napájení získal čas na uložení rozdělané práce. Stejně tak upravuje 
vstupní napětí, aby do počítače neprošly nebezpečné špičky nebo výkyvy napájení. Model SMART – UPS 
750 VA LCD je ve srovnání s jinými UPS systémy díky podpoře tzv. zeleného režimu také energeticky 
úspornější.

Popis produktu: Model SMART – UPS 750 VA LCD je vyba-
ven přehledným LCD displejem a mnoha uživatelsky přívě-
tivými funkcemi, jako jsou rozšířená diagnostika a konfigu-
race s možností testování nebo pokročilá správa napájení, 
která přehledně a aktuálně informuje o spotřebě energie či 
její efektivitě. Smart-UPS dosahují díky zelenému režimu až 
97% energetické účinnosti.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  alfanumerický LCD displej – podrobné údaje o stavu 
UPS, lokální konfigurace

■  „zelený režim“ – šetří náklady na energii a chlazení
■  automatická regulace napětí (AVR), filtrace šumu, přepě-

ťová ochrana
■  správa baterií – nabíjení s kompenzací teploty, doporu-

čené datum výměny baterií

Záruka: 3 roky na elektroniku, 2 roky na baterie
Cena (bez DPH): 6 450 Kč

Použití produktu: Triumph Board Portable USB/Wireless se připevní na hladký povrch, například na nor-
mální školní tabuli, kterou ve spojení s data projektorem, počítačem a přibaleným elektronickým perem 
promění v interaktivní plochu. Rozměry plochy se nastaví pomocí kalibrace. Snímač se s počítačem spojí 
pomocí USB kabelu nebo RF wireless připojení. Učitel, jenž si přinesl portabilní interaktivní tabuli do třídy, 
může pomocí ní ovládat počítačové aplikace přímo před zraky studentů, také má možnost použít vzdělá-
vací software, který je součástí balení a kromě interaktivních nástrojů jako „opona, reflektor, zvýrazňovač, 
přehrávač aj.“ obsahuje i množství obrázků, map, pozadí (mřížkované, notová osnova, řádky aj.) a interak-
tivních aplikací jako globus, šachy, klávesy atd. 

Popis produktu: Snímač na ultrazvuk, který se upevňuje na zeď. USB kabel, kterým se snímač připojí k po-
čítači, anebo RF wireless přijímač, jenž se jako USB zasune do počítače a automaticky se spojí s anténou 
integrovanou ve snímači. V případě připojení přes RF wireless je snímač napájen přímo z elektrické sítě 
pomocí USB síťového adaptéru. Elektronické pero na baterii je vysílačem ultrazvuku. Software Lynx je 
vhodný pro použití s interaktivními tabulemi pro přípravu interaktivních lekcí. Nálepka s ikonami nástrojů 
zjednodušuje přístup k základním funkcím softwaru Lynx z libovolného místa snímané plochy. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  RF wireless připojení pro vyšší spolehlivost ve srovnání s Bluetooth
■  ergonomické a odolné vyhotovení pera
■  adaptér 3 v 1 pro upevnění na magnetický povrch pomocí magnetu, 

na hladký povrch pomocí přísavek a na zeď pomocí šroubů
■  nálepka s ikonami nástrojů pro jednodušší přístup k základním funkcím 

softwaru Lynx z libovolného místa snímané plochy

Záruka: 3 roky na snímač a USB přijímač a 2 roky na elektronické pero
Cena (bez DPH): 19 490 Kč
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Informační systém 
pro řízení podnikového IT
ALVAO v6.0

Kategorie: Informační systémy

ALVAO 

www.alvao.cz

Přihlašovatel: ALC

www.alc.cz

výrobce

Specializované 
řešení pro oblast 
energetiky
Helios Green Energie, 
verze Helios Green 43

Kategorie: Informační systémy 
Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu

Přihlašovatel: Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu

výrobce

Použití produktu: ALVAO je především nástroj pro efektivní řízení ICT oddělení podniku. Přináší informace 
ze sítě a pomáhá organizovat práci technikům. Využití najde především ve firmách s rozsáhlou ICT infra-
strukturou, které chtějí ušetřit na nákladech za majetek a zvýšit výkonnost zaměstnanců. ALVAO řeší pře-
devším tyto oblasti: evidenci hardwaru, efektivní správu licencí, komunikaci technického oddělení se 
zbytkem firmy a monitoring práce zaměstnanců.

Popis produktu: ALVAO Asset Management poskytne přehled o hardwarové a softwarové situaci v celé 
organizaci a všech pobočkách. Umožní sledovat pohyby majetku, využití licencí i nevyužitý majetek. Díky 
tomu je možné efektivněji plánovat investice a ušetřit náklady a ALVAO Service Desk přinese systém do 
práce IT oddělení. Díky Service Desku lze vytvořit požadavek pro IT nebo jiné servisní oddělení a sledovat 
postup jeho řešení. ALVAO Monitoring je nástroj pro sledování aktivity na jednotlivých počítačích v síti. 
Přehledné zobrazení výsledků usnadní kontrolu zaměstnanců.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  otevřená architektura stromu služeb
■  rozsáhlá knihovna softwarových produktů
■  bezagentová detekce hardwaru i softwaru
■  automatické generování názvů počítačů
■  automatická historie změn hardwaru a softwaru
■  nativní podpora Microsoft Active Directory
■  možnost propojení s Microsoft Outlook a Exchange Server

Cena (bez DPH): podle velikosti instalace, průměrně 100 000 až 
500 000 Kč

Použití produktu: Informační systém Helios Green Energie je komplexní řešení určené pro společnosti 
působící v oblasti energetiky. Pokrývá nejdůležitější procesy energetických společností a nabízí svým 
 uživatelům nástroje pro klíčové oblasti jejich činnosti. Výrobci a provozovatelé přenosové či distribuční 
soustavy ocení nástroje pro zvyšování kvality výroby a dodávek a zvyšování vnitřní efektivity. Obchodní 
společnosti naopak snadnou obsluhu velkého počtu zákazníků a využití nástrojů a služeb internetu, po-
stavených na spolehlivém podvozku finančního a manažerského informačního systému.

Popis produktu: Obsahem řešení jsou nástroje a funkce pro podrobnou evidenci zpracování výroby, dis-
tribuce a obchodu s energiemi. Umožňují sledovat množství distribuovaných energií, náklady na výrobu, 
zajišťují komunikaci s externími systémy a koncovými zákazníky včetně obchodních a akvizičních pro-
cesů. Systém pokrývá celý proces zpracování informací od odpočtu stavu měřičů až po fakturaci na zá-
kladě smluv s odběrateli a informací od operátora trhu s důrazem na konkrétní oblast působení firmy 
a model nasazení Helios Green Energie. 

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  různé modely nasazení podle oblasti působení 

energetických firem (I. výroba a distribuce; 
II. obchod s elektřinou a plynem)

■  podpora obchodních a akvizičních procesů 
s důrazem na snadnou obsluhu velkého počtu 
zákazníků a OPM

■  workflow a DMS napříč celým systémem
■  zákaznické webové portály

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): od 2 milionů Kč
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Webová aplikace 
pro personalistiku
Pers-on

Kategorie: Informační systémy 

Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu 

Přihlašovatel: Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu 

výrobce

Informační 
systém pro řízení 
internetového 
marketingu
ATIM 

Kategorie: Informační systémy

AT Solution 

www.atim.cz

Přihlašovatel: AT Solution 
www.atsolution.cz

vlastník a výrobce

Použití produktu: Pers-on slouží k oboustranné komunikaci zaměstnanců a zaměstnavatelů (B2E). Portál 
umožňuje zaměstnancům evidovat docházku, schvalovat různé typy dokladů, cestovní příkazy, získávat 
personální a mzdové informace, přistupovat k těmto informacím, pracovat s vybranými dokumenty, vy-
užívat procesy schvalování žádanek, nepřítomností nebo činností. Další funkcionality umožňují efektivní 
práci prostřednictvím internetového prohlížeče. Informace a aplikace na portálu jsou přístupné kdykoli 
a pro všechny na jednom místě. Nahrazují tak různé způsoby zpracování údajů a komunikace.

Popis produktu: Pers-on je webová aplikace v prostředí intranetu i internetu s využitím v organizacích 
 zabývajících se personalistikou či mzdovým účetnictvím (část personálně-mzdová). Umožňuje nahrávat 
podklady pro zpracování mezd prostřednictvím webového portálu do ERP z produkce Asseco Solutions. 
Navíc poskytuje i technologickou propojitelnost s libovolným ERP, a to formou webových služeb. Organi-
zacím, které vyžadují portál zaměstnance (část zaměstnanecká), zase dovoluje přes webové rozhraní evi-
dovat nepřítomnosti, nahrávat žádanky, evidovat cestovní příkazy a žádat o jejich schválení apod. Je tvo-
řen jednotlivými portlety (moduly), které jsou samostatné a vzájemně nezávislé.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  webová aplikace v prostredí intranetu i inter-
netu

■  technologická propojitelnost s ERP od Asseco 
Solutions či jinými systémy formou webových 
služeb 

■  samostatné a nezávislé moduly
■  evidence různých typů dokladů prostřednictvím 

webové aplikace
■  informace a aplikace jsou přístupné kdykoli 

a pro všechny na jednom místě
■  je možné zpracovávat mzdy různým klientům
■  vše funguje prostřednictvím individuálního roz-

hraní, avšak portál a databáze je jen jedna

Cena (bez DPH): Od 33 eur/zaměstnanec

Použití produktu: Atim nalezne uplatnění při řízení internetového marketingu a je určen pro nasazení ve 
třech základních oblastech: e-shop – řízení investic do on-line reklamy, web – řízení investic do on-line 
reklamy a jako informační systém pro webová studia a SEO agentury. Atim obsahuje možnost vyhodno-
cení účinnosti a přínosu investic do internetové reklamy a umožňuje porovnat nákladovou část na marke-
ting s výnosovou části podle Goolge Analytics. Tím mohou například provozovatelé e-shopu přesně zjistit, 
kolik je stojí objednávka z určitého zdroje na internetu, kde investovali peníze do reklamy.

Popis produktu: Atim je první komplexní informační systém pro řízení internetového marketingu. Lze jej 
provozovat jako hostovanou aplikaci nebo přímo na serverech zákazníka a obsahuje standardizované 
PDF výstupy pro sledování metrik výkonnosti internetového marketingu. Díky modulové koncepci je 
možné využívat pouze moduly pro pokrytí určité části sledování a řízení internetového marketingu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  porovnání finančních dat nákladů na marketing s ana-
lýzou přístupů podle Google Analytics

■  komplexní vyhodnocení nákladů a obratů pro e-shopy
■  unikátní výpočet ceny za získání objednávky a ceny 

za jeden přístup
■  analýza cen a pozic ve zbozi.cz
■  řízení informací o internetovém marketingu
■  evidence hesel a přístupů do externích systémů
■  SEO aplikace
■  řízení projektů a úkolů v organizaci

Cena (bez DPH): podle počtu licencí, komplexní licence 
pro 1 web včetně všech modulů 1 000 Kč

ZZozno am za amesa esttnant a covco
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Ekonomický 
systém
Modul „Účetní centrála“ 
ekonomického systému 
Money S3

Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.money.cz

Přihlašovatel: Cígler Software

www.money.cz

výrobce

ERP systém 
Informační systém Flores

Kategorie: Informační systémy 
Flores

www.floresps.cz 

Přihlašovatel: Flores 

www.floresps.cz

výrobce

Použití produktu: Modul „Účetní centrála“ je navržen pro co nejsnadnější a nejefektivnější komunikaci 
mezi uživatelem systému Money S3 a externí firmou, která mu vede účetnictví. Díky modulu je možné vy-
stavovat doklady na straně klienta a odesílat je přímo do Money S3 v účetní firmě přes internet (FTP nebo 
e-mail) nebo na paměťovém médiu tak, že je může účetní firma okamžitě přečíst a účetně zpracovat. Od-
padá tak nutnost přepisování dokladů na straně účetní firmy nebo pořizování doplňujících technických 
prostředků, např. nasazení terminál serveru. 

Popis produktu: Modul pracuje na bázi jednoduché výměny dat s minimálním rizikem ztráty informací bez 
ohledu na to, jaké agendy klient účetní kanceláře vede. Od klienta se do účetní firmy (na centrálu) přená-
šejí faktury, pokladní doklady, adresy a seznamy účtů, předkontací, DPH a dalších. Uvedené doklady se 
po přenesení na účetní centrálu uzamknou, aby je klient nemohl omylem nebo bez souhlasu účetního 
změnit. Po načtení údajů je lze na centrále okamžitě zpracovat, rozúčtovat nebo změnit jejich zaúčtování, 
spárovat úhrady, zpracovat evidenci salda, DPH apod. Z účetní centrály lze odeslat zpět informace 
o úhradách faktur. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

Výhody pro účetní firmy:
■  jednoduchý a rychlý nástroj pro příjem primárních dokladů 

od klienta 
■  omezení zdlouhavého přepisování dokladů v účetní firmě, 

možnost nabídnout nižší cenu za službu 
■  možnost využít FTP server nebo e-mail pro komunikaci s klien-

tem 
■  účetní firmy pracují se stejnou agendou klientů jako doposud 
Výhody pro klienty: 
■  klienti pořizují pouze primární doklady, účetnictví je ve správě 

účetní firmy 
■  okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na účetní 

centrále a přehled o vlastním hospodaření 
■  odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy a předávání pod-

kladů v papírové formě 

Cena (bez DPH): 2 990 Kč (centrála),  990 Kč (klient)

Použití produktu: IS Flores je určen pro firmy, které chtějí podporovat odpovědnost jednotlivých uživatelů, 
resp. zaměstnanců za svoji práci. IS Flores je totiž spíše užíván jako metodika pro řízení firmy než klasický 
ERP systém. Je nástrojem pro přirozenou podporu firemních procesů a umožňuje jejich měření a auto-
matizaci. Uživatelé ho využívají v podstatě jako nástroj, ve kterém plní své denní úkoly, na něž je IS Flores 
upozorňuje prostřednictvím stromového menu. 

Základní popis: Informační systém je navržen tak, aby nebyl pouhým nástrojem pro pořizování a zpraco-
vání dat, ale je koncipován jako ucelená metodika pro řízení firmy. Jeho základní vlastnost spočívá ve 
schopnosti přirozeně vést uživatele v jeho pracovních činnostech, respektovat průběh firemních procesů 
a podporovat odpovědnost uživatelů za výsledek své práce. IS Flores je postaven na dvou základních ka-
menech – na stromovém menu jako základním ovládacím 
a navigačním prvku uživatele a dále na procesním motoru 
jako nástroji pro dynamickou podporu spolupráce.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  přirozeně vede uživatele v jeho pracovních činnostech
■  respektuje obvyklý průběh firemních procesů
■  podporuje odpovědnost uživatelů za výsledek své práce
■  aktivně řídí, motivuje a vychovává
■  je intuitivní 
■  zrychluje práci a učí uživatele
■  dává a udržuje přehled
■  vizualizuje informace

Záruka: neomezeně (po dobu trvání smluvního vztahu)
Cena (bez DPH): 950 Kč za uživatele a měsíc
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Modul pro 
propojení Byznys 
ERP a MS Office
Byznys Office verze 3.1

Kategorie: Informační systémy

J.K.R.

www.jkr.eu

Přihlašovatel: J.K.R.

www.jkr.eu

výrobce

Způsob využití produktu: Modul Byznys Office dovoluje provázat IS Byznys ERP s kancelářskými apli-
kacemi MS Office. Rozšiřuje možnosti aplikace Microsoft Outlook o zápis e-mailů, kalendářových zá-
znamů či úkolů do vybrané databáze systému Byznys ERP ve formě Přijaté/Vydané korespondence, 
 kontaktu k obchodnímu part nerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. Produkt dále využívá tzv. pla-
ceholdery, s jejichž pomocí lze vytvářet, upravovat a ukládat šablony dokumentů MS Word do systému 
Byznys ERP stejným způsobem, jako by uživatel pracoval přímo s formulářem v systému.

Popis produktu: S pomocí Byznys Office je uživatel schopen zapisovat přímo do psaných dokumentů MS 
Office informace známé ze systému Byznys ERP. Přidáním se korespondence uloží na disk či do centra 
sdílení dokumentů a zároveň i jako nový záznam v systému Byznys ERP, a to včetně příloh DOC či DOCx. 
Stejným způsobem je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní objednávky, záznamy o kontak-
tech či o interních  informacích společnosti. Byznys Office také umožňuje generování přijatých faktur 
v Outlooku z formátu ISDOC.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  řešení postavené na nejnovějších MS Office produktech
■  komfortní práce s ERP produktem přímo z aplikace MS 

Word
■  komunikace ERP systémů s tzv. placeholdery
■  možnost modifikace generovaných a vygenerovaných 

 dokumentací
■  uživatelská rozšiřitelnost směrem k potřebám konkrétní 

 instalace
■  zaměření na ergonomii rolí ve firmě („vše na dvě kliknutí“)
■  generování přijatých faktur ISDOC přímo z e-mailu

Záruka: 12 měsíců
Cena (bez DPH): cena závisí na konkrétní konfiguraci

e-Health řešení
Koncept bezpapírové 
nemocnice 

Kategorie: Informační systémy

Stapro 

www.stapro.cz

Přihlašovatel: Stapro

www.stapro.cz

výrobce

Použití produktu: Uživatel nemocničního informačního systému (NIS) má přidělen svůj certifikát (registro-
vaný v NIS a navázaný na správu identit), který je bezpečně uložen na USB token. NIS je rozšířen o řadu 
funkcí pro podepisování uzavřených dokumentů a je propojen na PKI infrastrukturu. Uživatelé zadávají in-
formace do NIS obvyklým způsobem, avšak po uzavření a podepsání dokumentu (včetně časového ra-
zítka) je dokument odložen na samostatné úložiště a následně předán do bezpečného archivu. Podepsá-
ním je dokument zabezpečen kryptografickými nástroji. Řešení směřuje k naplnění důvěryhodnosti, 
autentičnosti a bezpečí vedení zdravotnické dokumentace.

Popis produktu: Produkt umožňuje vedení zdravotnické 
dokumentace v nemocničním informačním systému 
pouze v elektronické podobě – zadávané údaje do NIS 
již není třeba tisknout, podepisovat a razítkovat. Produkt 
má dopad na efektivitu provádění klinických i adminis-
trativních procesů v nemocnicích. Jedná se o první 
krok naplňování konceptu bezpapírové nemocnice 
směřující k interoperabilitě v rámci e-Health. Řešení 
má mimo jiné silný ekonomický efekt z pohledu šetření 
nákladů na archivaci dokumentace (prostory, personál 
atd.) nebo provozních nákladů (papír, tiskárny, tonery 
apod.).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  první legislativně „čistá“ implementace EZD v ČR
■  realizace bezpečného archivu – napojení technolo-

gického celku storage typu CAS 
■  napojení technologického celku PKI akreditované 

certifikační autority
■  zajištění registračního místa certifikační autority 

přímo v areálu nemocnice
■  environmentální synergický efekt

Cena (bez DPH): podle velikosti projektu
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KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Řešení pro server 
load balancing
AX 5200 64-Bit

Kategorie: Komunikační řešení

A10 Networks

www.a10networks.com

Přihlašovatel: Freedivision

www.freedivision.com

distributor

Použití produktu: Přístupový bod pro připojení Wi-Fi kompatibilních zařízení k bezdrátové počítačové síti, 
zejména pro střední a větší firmy. Technologie Ruckus Wireless jsou obecně určené do rádiově kompliko-
vaných prostředí (plechové haly, železobetonové objekty atd.), kde vynikne jejich lepší pokrytí a větší odol-
nost proti rušení.

Popis produktu: Přístupový bod je jedním z prvků řešení Ruckus ZoneFlex – jedná se o centrálně řízenou 
bezdrátovou síť, která umožňuje spravovat velké množství přístupových bodů přes centrální management 
a pro své klienty zajišťuje kromě základního připojení a autentizaci ev. autorizaci vůči Radius serveru či 
Active Directory. Ruckus ZoneFlex zajišťuje i bezvýpadkový roaming (přechod mezi přístupovými body) 
a další služby, jako je třeba generování dočasných účtů pro hosty atp. Technologie Ruckus Wireless také 
nabízí řešení využívající Wi-Fi pro přenos IPTV.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  BeamFlex – přístupový bod nepoužívá všesměrové antény, nýbrž velké 
množství směrových anténních segmentů, takže dokáže měnit svůj vyza-
řovací diagram. To mu umožňuje zesílit signál směrem ke klientovi a zá-
roveň potlačit příjem jiných rušivých signálů, takže poskytuje zřetelně 
lepší výsledky zejména v rádiově složitých podmínkách

■  SmartCast – jedná se o plnohodnotnou implementaci QoS ve Wi-Fi síti

Záruka: limitovaná doživotní
Cena (bez DPH): 599 dolarů

Použití produktu: Produkt AX 5200 zajišťuje prostřednictvím server load balancingu a flexibilního monitoringu 
funkčnosti vysokou dostupnost a spolehlivost aplikací.

Popis produktu: S produktem AX a jeho standardním vybavením, jež zahrnuje redundantní komponenty, si orga-
nizace zajistí vysokou dostupnost služeb pro všechny typy aplikací. Se skriptovacím jazykem aFlex lze produkt 
snadno integrovat do jakéhokoliv datového centra. AX nabízí podporu pro IPv6 i překladač síťových adres (NAT).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  pokročilý manažer provozu
■  vysoká spolehlivost dodávky aplikací (99,999 %)
■  vícevláknový provoz, vyladěn pro více jednotek CPU s více jádry
■  integrované zabezpečení aplikací před útoky odepření služby (Denial of Service) a anomáliemi protokolů
■  výkon s linkovou rychlostí – podporuje více než 50 milionů SYN cookies za sekundu s nulovým využitím CPU
■  více než 3 miliony L4 CPS v jediné 2U kompaktní platformě
■  HTTP a SSL akcelerace
■  packet buffer management
■  TCP multiplexing spojení
■  16× 10Gb Ethernet

Cena (bez DPH): 199 000 dolarů

Wi-Fi 
802.11a/b/g/n 
přístupový bod 
ZoneFlex AP 7363

Kategorie: Komunikační produkty

Ruckus Wireless

www.ruckuswireless.com

Přihlašovatel: DNS

www.dns.cz

distributor
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Komplexní 
komunikační 
řešení pro firmy
Voipex F1

Kategorie: Komunikační produkty

Ipex

www.ipex.cz

Přihlašovatel: Ipex

www.ipex.cz

poskytovatel řešení

Poštovní server 
s funkcemi 
groupwaru
Kerio Connect 7.1

Kategorie: Komunikační produkty

Kerio Technologies

www.kerio.cz

Přihlašovatel: Kerio Technologies

www.kerio.cz

výrobce

Použití produktu: Voipex F1 kombinuje všechny telekomunikační služby, zařízení a software do jediného 
kompaktního celku, který je firmám poskytován za měsíční poplatek. Podnikům tak umožňuje zbavit se 
všech starostí o telekomunikace a odpovídající zařízení. Výhodou jsou plně předvídatelné náklady na tyto 
služby a to, že zákazník se nemusí o nic starat.

Popis produktu: V rámci Voipex F1 jsou poskytovány služby spojené s hlasovými a datovými přenosy 
a s internetem, navíc dodavatel nabízí i vlastní fyzickou PBX nebo virtualizovanou telefonní ústřednu. Ře-
šení je navíc postaveno tak, aby je firma mohla začít využívat postupně – to, co v podniku dosud spoleh-
livě funguje, je možné využívat i nadále.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  služby, zařízení a software dodávány jako jeden kompaktní celek od jediného dodavatele
■  aktivní dohled a servis na všechny komponenty řešení v režimu 24/7
■  díky konsolidaci služeb a zařízení k jednomu poskytovateli cenová úspora
■  řešení lze začít využívat postupně, není nutný „velký třesk“
■  inteligentní směrování hovorů podle záznamů v kalendářích Google Kalendář, MS Exchange, 

Lotus Notes apod. nebo podle stavu volaného v docházkovém systému atd.
■  podpora volání VoIP ve vysokém rozlišení
■  Backup routing – pokud dojde k poruše na ústředně zá-

kazníka, všechna volání jsou okamžitě směrována pro-
střednictvím centrální operátorské ústředny, takže uživatel 
ani nepozná, že jeho ústředna má poruchu

Záruka: doživotní záruka na všechna zařízení (za měsíční 
 poplatek v ceně služby), náhradní díly a servis zdarma 
(v ceně měsíčního poplatku)
Cena (bez DPH): vždy individuální kalkulace, od 199 Kč/měs. 
za jednoho firemního uživatele

Použití produktu: Kerio Connect je produkt vyvinutý pro malé a středně velké 
organizace. Nabízí zabezpečený e-mail či chrání před nevyžádanou poštou 
a viry. Zaměstnancům umožňuje díky webovému rozhraní Kerio WebMail 
a díky podpoře většiny mobilních zařízení pracovat nejen v kanceláři, ale 
i doma a na cestách.

Popis produktu: Kerio Connect představuje komplexní komunikační řešení 
s groupwarovými funkcemi pro malé a středně velké organizace. Poskytuje 
e-mail, kalendář, integrovaný antivirový program, antispam, vestavěné archi-
vační služby, automatickou zálohu, distribuovanou doménu či plnou webovou 
administraci. Produkt rovněž nabízí podporu pro většinu mobilních zařízení 
včetně smartphonů s operačním systémem Windows Mobile, Symbian, 
Palm, BlackBerry OS a Apple iOS.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  antivirová kontrola, antispam
■  funkce groupwaru – sdílení pošty, kontaktů, 

kalendářů, úkolů a poznámek
■  podpora webového přístupu k e-mailu
■  synchronizace s mobilními zařízeními, 

Kerio Connector for BlackBerry
■  SmartWipe
■  archivace e-mailů
■  automatické zálohování
■  podpora Active Directory
■  multiplatformní – Windows, Mac OS X, Linux

Cena (bez DPH): 9 200 Kč
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Multihostingový 
balíček
Home

Kategorie: On-line nebo související služby

Active 24 

www.active24.cz/cz/webhosting/

Přihlašovatel: Active 24

www.active24.cz 

výrobce

Geoportál
AG Portal, verze 1.0

Kategorie: On-line nebo související služby

Asseco Central Europe

www.asseco-ce.com

Přihlašovatel: Asseco Central Europe

www.asseco-ce.com

výrobce

Použití produktu: Multihostingový balíček Home slouží všem, kteří potřebují hostovat více webů nebo we-
bových aplikací pod jedním webhostingovým účtem. Umožňuje v ceně jednoho balíčku hostovat až pět 
webů nebo webových aplikací na samostatných doménách, a to zřízením pěti samostatných, na sobě 
nezávislých virtuálních serverů. Využitelný je pro každého, kdo chce optimalizovat své webové prezen-
tace pod jeden multihostingový účet a výrazně ušetřit na provozu. Vhodný je zejména pro webdesigner-
ská studia nebo webdesignery, tvůrce aplikací, ale i firmy, podnikatele i živnostníky, kteří provozují více 
webů.

Popis produktu: Multihostingový balíček Home obsahuje multihostingovou kvótu 5 GB, kterou lze dále dě-
lit mezi jednotlivé virtuální servery, v rámci nichž lze kvótu dále dělit mezi web, e-maily a databáze. Takto 
lze vytvořit až pět virtuálních serverů v rámci jednoho balíčku a každý zřízený virtuální server obsahuje po-
dle vybraného operačního systému (Linux/Windows): databázi MySQL/MS SQL, FTP přístup, PHP/ASPX 
skripty, CRON, statistiky návštěvnosti AWStats, e-mailové schránky. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  pět samostatných virtuálních serverů za cenu jed-
noho multihostingového balíčku

■  výhodný poměr výkon/cena
■  vysoká technická kvalita, běží na značkovém hard-

waru i softwaru
■  stabilita služeb a nepřetržitý monitoring
■  zákaznická podpora 24/7
■  program garantované kvality služeb – SLA

Záruka: na multihostingový balíček je poskytován pro-
gram garantované kvality služeb
Cena (bez DPH): 129 Kč/měsíc

Použití produktu: AG Portal přináší do oblasti portálových řešení nové možnosti díky využití dat a funkcí 
geografických informačních systémů. Dokáže podpořit efektivní řízení procesů souvisejících s poskytová-
ním prostorových dat veřejnosti i registrovaným uživatelům, zdarma i za úplatu, jako jsou např. publikace 
územně-analytických podkladů, poskytování vyjádření o existenci sítí, podkladů o aktuálním stavu infra-
struktury apod. Produkt poskytuje prostředky pro standardizaci a automatizaci těchto procesů, jejich 
efektivní monitoring, splnění legislativních požadavků a také úsporu nákladů.

Popis produktu: AG Portal je postaven na architektuře SOA, přičemž řešení je schopno obsloužit stovky 
uživatelů a zaručit požadované odezvy. Mezi hlavní rysy produktu patří vy-
užití standardů OGC a implementace pravidel evropské směrnice Inspire, 
které spolu s otevřeností vůči databázím a systémům GIS poskytují široké 
spektrum uplatnění ve státní správě a samosprávě, v oblasti utilit a prů-
myslu. Jeho komponenty mohou být integrovány do korporátních portálo-
vých řešení. Mapy, technické výkresy, schémata a fotomapy výrazně při-
spívají ke srozumitelnosti a snadné ovladatelnosti systému.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  SOA architektura
■  flexibilní a rychlé vizuální modelování procesů pomocí BPEL (Business 

Process Execution Language)
■  podpora standardů OGC (Open Geospatial Consortium) pro integraci GIS 

dat
■  možnost využití volně dostupných mapových zdrojů (Google, Bing, Yahoo)
■  podpora více databází (Oracle, MS SQL, PostgreSQL, DB2, MySQL)
■  přizpůsobení vzhledu podle korporátního designu zákazníka
■  podpora vizualizace v PDA

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): individuální pro každého zákazníka v závislosti na jeho po-
žadavcích na implementaci a přizpůsobení produktu; obecně od 3 300 eur
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Provozování 
a správa serverů 
a jejich aplikací
Managed servery

Kategorie: On-line nebo související služby

Casablanca INT

www.casablanca.cz

Přihlašovatel: 
Casablanca INT

www.casablanca.cz

poskytovatel služby

Systém pro správu 
dokumentů 
a komplexně 
řízené workflow 
ve firmě
ADISTO – 
Abonus Digi Store v2.6

Kategorie: Podnikový software

Abonus CZ 

www.abonus.com

Přihlašovatel: Abonus CZ 
www.abonus.com

výrobce

Použití produktu: Výběr a následný provoz serverů může přinášet celou řadu rizik. Jedním ze způsobů, 
jak tato rizika řešit, je jejich přenesení na externího poskytovatele. Klient spolu se službou Managed ser-
ver získává tým specialistů zajišťující bezproblémový provoz a promptně reagující na individuální poža-
davky. Zákazník si může pohodlně zvolit jednu ze tří připravených výkonnostních variant, případně je 
požado vaná konfigurace řešena individuálně, a to včetně požadavků na servery jiných výrobců či spe-
cifického softwaru včetně produktů Microsoft.

Popis produktu: Managed server představuje řešení s výkonným značkovým hardwarem firmy Sun/
/Oracle, se zajištěnými podmínkami provozu a nepřetržitou správou a monitoringem. Klient může volit 
mezi prostředím postaveným na bázi open source či na produktech společnosti Microsoft (licence 
SPLA). Podporován je rovněž budoucí vývoj požadavků klienta, a to jak směrem k růstu výkonnosti ser-
veru, tak i směrem k virtualizovaným řešením či tzv. dedikovaným serverovým službám. Služba je poskyto-
vána ve vlastním housingovém centru s tuzemskou i zahraniční konektivitou a certifikovaným prostředím 
IPv6.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  značkové servery Sun/Oracle
■  outsourcing investice a provozu serveru
■  jasně definovaná provozní spolehlivost formou 

propracované smlouvy SLA
■  individuální režimy zálohy dat
■  procesy obnovy, automatická záloha dat
■  infrastruktura s certifikovanou podporou IPv6
■  licenční čistota SPLA s ochranou investic
■  podpora ITIL procesů
■  nonstop podpora
■  vlastní housingové centrum a konektivita

Záruka: formou Service Level Agreement (SLA)
Cena (bez DPH): 8 450–12 900 Kč měsíčně (podle 
konfigurace) 

Použití produktu: Adisto je systém pro práci s dokumenty, poskytující pokročilé nástroje pro správu a vy-
sokou flexibilitu. Má za cíl usnadnit spolupráci mezi lidmi a pracovními týmy, umožnit uživatelům přístup 
k informacím, které potřebují pro svou práci, nastavení automatizovaných procesů a poskytuje nástroje 
pro reportování. Adisto využívá aplikace  Office s možností editovat ten samý dokument ve stejném čase 
více uživateli, zadávání metadat k dokumentům přímo v aplikaci Word. Využívá také další aplikace, např. 
PowerPoint, Excel, Access, Outlook atd.

Popis produktu: Adisto je řešení v oblasti digitalizace dokumentů a násled-
ného zpracování elektronických dokumentů. Využívá pro převod papíro-
vých dokumentů specializované dokumentové skenery s vysokou kapa-
citou. Vlastní zpracování obrazového záznamu je realizováno v prostředí 
výkonného softwaru určeného pro zpracování grafických informací. 
Adisto umožňuje připojení dalších „nepapírových“ dokumentů, např. PDF, 
XML, do zpracování. Dále provádí distribuci elektronických dokumentů 
k uživatelům prostřednictvím definovaných workflow procesů. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  kontrola nad tokem informací a nad aktuálním stavem jednotlivých zpra-
covávaných dokumentů

■  zjednodušení přístupu k dokumentům
■  odstranění nutnosti kopírování dokumentů (data vždy k dispozici)
■  vyšší úroveň komunikace mezi jednotlivými odbornými útvary a zinten-

zivnění spolupráce
■  zabezpečení dokumentů a dat
■  odstranění problémů se vzdálenými lokalitami
■  úspora nákladů

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): u základního řešení začíná na úrovni 200 000 Kč
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Reporting pro koncové uživatele
ARIS MashZone 2.0 

Kategorie: Podnikový software

IDS Scheer, člen skupiny Software AG 

www.ids-scheer.com, www.mashzone.com

Přihlašovatel: 
IDS Scheer ČR

www.ids-scheer.cz 

distribuce a podpora 

v rámci ČR

Software 
pro datovou 
transformaci, 
integraci či 
migraci
CloverETL Community 3.0

Kategorie: Podnikový software

Javlin

www.cloveretl.com

Přihlašovatel: 
Javlin

www.cloveretl.com

výrobce

Použití produktu: Typické scénáře využití mohou představovat vyhodnocování nejrůznějších marketingo-
vých kampaní, analýzy konkurence, spokojenosti zákazníků či finanční reportování. Častá je též tvorba 
mashupů pro potřeby vrcholového vedení společnosti. ARIS MashZone lze však prostřednictvím své 
 freewarové Personal verze (jež je zdarma ke stažení z webu výrobce) využít též pro osobní potřeby, 
např. pro analýzu zdravé výživy nebo přehled kulturních a společenských akcí v regionu.

Popis produktu: ARIS MashZone umožňuje komukoli bez znalosti programování uživatelsky přívětivým 
způsobem kombinovat různé zdroje dat podle konkrétní potřeby či úkolu a výsledky vizualizovat pomocí 
tzv. mashupů. Je založen na technologii Web 2.0 a uživatelům umožňuje vzájemně si vyměňovat a sdílet 
své mashupy. Společně tak mohou uživatelé mashupů z celého světa spoluutvářet uživatelskou komunitu 
prostřednictvím oficiálních stránek www.mashzone.com a v rámci ní si vzájemně vyměňovat své zkuše-
nosti a inspirovat se k tvorbě vlastních výstupů, využitelných během každodenní práce.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  určeno pro koncové uživatele bez znalosti programování (odlehčení IT 
útvaru)

■  tvorba metodou „drag and drop“
■  kombinace dat z různých zdrojů dat (interní aplikace, veřejné zdroje; 

formáty dat XML, CSV, JDBC, SAP, ARIS platforma, Excel a další)
■  bez nutnosti konsolidace dat (jen tvorba pohledů na data, žádné re-

dundance)
■  integrace „mashupu“ (případně jen jednoho vybraného grafického 

ukazatele) do současných podnikových portálů
■  od verze 2.0 správa přístupových oprávnění (ve verzi Enterprise i LDAP 

a Active Directory) a integrace s Google Maps
■  základní verze zdarma

Záruka: podle platných licenčních podmínek na software možno dokou-
pit tzv. službu roční technické podpory, která zahrnuje zdarma dodávku 
nových verzí v průběhu daného roku a dále řešení případných problémů

Cena (bez DPH): základní Personal verze zdarma, ve vyšších verzích se 
pohybuje cca od 2 500 do 7 500 Kč na uživatele

Použití produktu: Bezplatný software CloverETL Community nachází uplatnění v oblastech datové transformace, 
integrace či migrace. Jako plnohodnotný ETL nástroj jej lze použít pro menší projekty při zpracování dat z růz-
ných zdrojů a formátů. Konkrétním příkladem může být slučování dat ze vzájemně nekomunikujících systémů 
(např. systém pro správu klientů a fakturační systém). Jiným příkladem je přechod ze starého systému na nový, 
kdy CloverETL napomáhá při procesu přenosu dat. Díky speciálnímu transformačnímu jazyku lze CloverETL také 
využít k čištění dat a datové kvalitě.

Popis produktu: Datové transformace jsou v produktu CloverETL Community navrhovány pomocí intuitivního 
grafického rozhraní. Se zmíněným řešením lze číst i zapisovat do řady souborů (CSV, Excel, XML) a databází 
(MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL apod.). Produkt obsahuje rozšiřitelnou knihovnu komponent pro transfor-
maci dat (reformátování, třídění, filtrování, agregaci, slučování atd.). K dispozici je také speciální transformační 
jazyk CTL2 pro defi nování komplexních validačních a transformačních pravidel.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  k dispozici zdarma
■  intuitivní grafické uživatelské rozhraní
■  snadná možnost přechodu na placenou verzi 

s vyšší funkcionalitou
■  založen na jazyce Java
■  nezávislost na OS (Windows, Mac OS X, Linux)
■  jednoduchá instalace

Cena (bez DPH): zdarma
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Řešení pro 
ukládání, správu 
a zpřístupnění 
podnikových 
informací
Enterprise Vault 9.0

Kategorie: Podnikový software

Symantec

www.symantec.com

Přihlašovatel: 
Symantec Czech Republic and Slovakia

www.symantec.cz

lokální pobočka výrobce

Content 
management 
system 
CMS MEDIA FACTORY 2010 

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

MEDIA FACTORY Czech Republic 

www.mediafactory.cz/cms

Přihlašovatel: 
MEDIA FACTORY Czech Republic 
www.mediafactory.cz

výrobce

Použití produktu: Enterprise Vault 9.0 slouží k archivaci informací, které pocházejí ze zasílání zpráv, sou-
borových serverů a systémů pro spolupráci, a využívá výkonné technologie optimalizace úložiště dat, 
 klasifikace a uchování. Enterprise Vault 9.0 automaticky zachytí nestrukturované informace, zařadí je do 
kategorie, indexuje, vynutí zásady uchování, zabezpečí je (bez ohledu na jejich místo) a současně sníží 
náklady na úložiště dat a zjednoduší jejich správu. Pomocí řešení partnerských firem je možné Enterprise 
Vault rozšířit o archivaci strukturovaných dat nebo napojit na jiné content management nástroje.

Popis produktu: Produkt umožňuje snadné vyhledávání informací pro potřeby prověřování souladu 
a elektronického zpřístupnění tím, že do centrálního úložiště slučuje e-maily ze služby Microsoft Ex-
change Online a místní archivované zdroje obsahu, takže organizace mohou snížit náklady, centrálně 
spravovat elektronické zpřístupnění a podporovat interní šetření. Doplněk Enterprise Vault Discovery Col-
lector pomáhá organizacím snadno zjistit nespravované informace a také dosud nearchivovaná data 
v prostředí a rychle je dát k dispozici pro požadavky na elektronické zpřístupnění.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  podpora sady Microsoft Business Productivity 

Online Suite (BPOS)
■  podpora více platforem
■  podpora zařízení Symantec FileStore
■  integrace se softwarem NetBackup
■  doplněk Enterprise Vault Discovery Collector 

rozšiřuje funkce hledání i na nespravované 
zdroje dat

■  Enterprise Vault Discovery Accelerator sesku-
puje podobné výsledky vyhledávání (nedochází 
ke zdvojení), a tím je vyhodnocení snazší a rych-
lejší

Cena (bez DPH): podle funkcionality a počtu uživa-
telů: například správa e-mailů 54–78 eur za uživa-
tele, správa souborů 39–56 eur za uživatele

Použití produktu: Systém je primárně určen ke tvorbě a správě webů od microsites po rozsáhlé korporátní weby. Prostřednictvím 
CMS lze obsluhovat několik jazykových mutací stejného webu a s multilicencí také neomezený počet naprosto nezávislých webů 
z jednoho místa. Klíčové je zde sdílení jediného obsahu (ať už jde o dokument, fotogalerii, video či jiný obsah) v libovolných jazykových 
verzích jednoho webu, ale i na webech ostatních včetně komunitních sítí. Systém nabízí plnohodnotný OnSite editor, díky němuž lze 
přímo na chystané stránce upravovat a přeskupovat jakýkoli obsah určený k publikaci.

Popis produktu: Od počátku byl CMS MEDIA FACTORY 2010 vytvářen podle potřeb koncových klientů při správě jejich webů. Vyzna-
čuje se přívětivým uživatelským rozhraním spolu s ovládáním Drag&Drop pro snadnější tvorbu a správu stránek i nezkušenými uživa-
teli. Flexibilita a technologická podstata umožňují rychlý vývoj nových modulů a funkcí. Je zde využita unikátní logika třídění obsahu 
nezávisle na struktuře webu. Jedna stránka se skládá z nezávislých obsahů, s nimiž může uživatel manipulovat podle svých potřeb. 
Součástí jsou marketingové nástroje jako click-heat mapa, napojení na sociální sítě, správa SEO či propojení s nástroji Googlu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  plně vizuální editace, uživatel vidí, co dělá 
a jak bude výsledek vypadat

■  flexibilní organizace obsahu, možnost jej 
opakovaně publikovat na různých strán-
kách, webech a sociálních sítích

■  unikátní UI (RIA, Drag&Drop)
■  verzování
■  workflow
■  vícejazyčnost
■  integrace populárních služeb (Google Trans  la -

te, Google Maps, Facebook, YouTube, Twitter)
■  technologie Zend Framework, AJAX, DoJo 

Toolkit, PHP 5

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): v závislosti na zahrnutých 
modulech od 15 000 Kč (Microsite) 
po 150 000 Kč (Enterprise)
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Workflow, řízení procesů
Datapolis Workbox 1.7

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

Datapolis

www.datapolis.com

Přihlašovatel: SystematIQ

www.workbox.cz 

Gold partner pro ČR

Tiskové řešení 
pro školy
Samoobslužné KYOcentrum 
TASKalfa 250ci Embedded

Kategorie: Tisková řešení

Janus + Kyocera Mita

www.kyocera.cz

Přihlašovatel: Janus

www.kyocera.cz

výrobce, oficiální autorizovaný dovozce 

a distributor Kyocera pro ČR

Použití produktu: Workbox je výkonný nástroj pro definici oběhu jednoduchých firemních dokumentů, 
jako jsou faktury, potvrzení o pracovní neschopnosti, žádost o schválení dovolené apod. Stejně tak umož-
ňuje pokročilé modelování firemních procesů. Workbox je navržen pro manažery nebo konzultanty se-
známené s firemními procesy. Uživatelé mohou snadněji definovat a implementovat procesy a jejich 
workflow, přičemž nejsou potřeba žádné technické ani programátorské znalosti. Procesy jsou reprezen-
továny pomocí schémat a grafů, které jsou navrhovány v grafickém designeru.

Popis produktu: Workbox se používá jako aplikace plně integrovaná s Microsoft SharePointem. Uživatelé 
snadno prostřednictvím grafického designeru navrhnou firemní procesy a jejich workflow. Stavové 
workflow zjednodušuje a zpřehledňuje průběh firemních procesů a respektuje způsob, jakým lidé dělají 
rozhodnutí, takže jeho používání je přirozené. Workbox využijí menší, střední i větší společnosti bez ohledu 
na obor podnikání. Využitelný je také pro firmy, které již používají další podnikové systémy, jako jsou např. 
ERP nebo CRM, na které lze Workbox napojit. Produkt je dostupný v češtině.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  stavové workflow proti standardnímu sekvenčnímu
■  snadný návrh firemních procesů
■  není potřeba žádné programování
■  procesy se navrhují v grafickém designeru
■  podpora češtiny
■  rychlé nasazení procesů
■  pohodlné používání navržených procesů v praxi
■  plná integrace s Microsoft SharePointem
■  otevřená architektura a rozšiřitelnost
■  zlepšuje komunikaci mezi uživateli a rozhodovateli

Záruka: neomezená po dobu používání
Cena (bez DPH): cena za server 1 950 dolarů, uživatelská licence zdarma

Způsob využití produktu: KYOcentrum je určeno především pro školy a umožňuje studentům, jejich rodi-
čům, ale i učitelům samoobslužný tisk, kopírování či skenování – černobíle nebo barevně. Studenti si 
pouze dobijí kredit, který postupně spotřebovávají na tiskové operace. Přihlašují se svým osobním PINem 
nebo přiložením již zavedené ID karty (ISIC, Opencard či jiné technologie např. pro registraci obědů, jízde-
nek apod.). Učitelům může být umožněn tisk bez kreditu. Škola za službu nemusí nic platit, pouze propůjčí 
vhodné místo na provoz stroje a část volné kapacity na svém serveru. Následně si jen řídí výši své pro-
vize, kterou získává z prodeje tiskových operací svým uživatelům.

Popis produktu: KYOcentrum v sobě spojuje hned tři produkty. Prvním je multifunkční zařízení Kyocera 
TASKalfa 250ci formátu A3, které oboustranně černobíle či barevně tiskne, kopíruje a skenuje. Stroj je vy-
baven bezpečnostními zámky na papír a toner. Navíc díky technologii Ecosys šetří životní prostředí a mini-
malizuje generování škodlivého odpadu. Druhou součástí je účtovací systém MyQ Business Pro 2.3, který 
je ovládán velkým dotykovým LCD panelem tiskového stroje. Odpadá tím montáž externích komponent, 
a tím i riziko případného poškození. Třetí komponentou je řešení financování, kdy škola nemusí nic platit 
a navíc může vydělávat.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  samoobslužný provoz bez nároku na počáteční investice či měsíční paušály
■  studenti mohou tisknout či kopírovat levněji než v běžném copyshopu
■  barevný a černobílý tisk rychlostí až 25/13 stran za minutu A4/A3
■  rychlé skenování až 60 originálů za minutu
■  autorizační terminál MyQ Embedded včetně čtečky současných ID karet
■  škola může využít dodaný systém MyQ i na ostatní stroje v budově
■  vytištění první kopie za méně než 10 sekund černobíle i barevně
■  provoz bez jakýchkoliv závazků a s neomezeným pokrytím
■  možnost přímého tisku/skenování z/do USB flash paměti
■  emulace PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF, XPS

Záruka: standardně 4 roky na místě u zákazníka s možným prodloužením
Cena (bez DPH): instalace, dovoz a zprovoznění zařízení zdarma, měsíční nájem 
zdarma, cena za vytištěnou stranu 0,90 Kč/A4 černobíle, 5 Kč/A4 barevně

CW18-18-35-ITP_BK.indd   32 15.10.10   13:21



IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010  33TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Integrovaný 
terminál 
pro identifikaci 
uživatele 
a správu tisku
MyQ Embedded Terminal 1.6

Kategorie: Tisková řešení

Janus

www.myq.cz

Přihlašovatel: Janus

www.myq.cz

výrobce

Barevná 
multifunkce A4
Kyocera FS-C2026MFP

Kategorie: Tisková řešení

Kyocera Mita

www.kyoceramita.com

Přihlašovatel: Janus

www.kyocera.cz

oficiální autorizovaný dovozce a distributor 

pro ČR

Použití produktu: Vestavěný terminál MyQ umožňuje uživateli ovládat funkce systému MyQ přímo z ovlá-
dacího panelu multifunkčních zařízení Kyocera. Po přihlášení PINem nebo přiložením ID karty ke čtečce 
se zobrazí jméno uživatele, jeho aktuální stav kreditu nebo procento vyčerpaného tiskového limitu. V zá-
vislosti na nastavených právech se otevřou volby pro černobílé nebo barevné kopírování, skenování 
a tisk úloh. Nemalé úspory tiskových nákladů přináší zejména možnost smazat konkrétní úlohu ještě před 
jejím vytištěním. Po provedení všech operací se lze jednoduše odhlásit tlačítkem nebo opětovným přilože-
ním karty.

Popis produktu: MyQ Embedded terminál je určen pro multifunkce Kyocera, Utax a Triumph-Adler. 
Jedná se o software nainstalovaný přímo do tiskového stroje a následně ovládaný přes jeho velký doty-
kový LCD panel. Terminál slouží primárně pro autorizaci uživatelů, kterým dále nabízí možnost pohodlné 
správy jejich tiskové fronty, tj. zejména výběr nebo smazání úloh k tisku, zopakování tisku a správu oblíbe-
ných úloh. Terminál využívá ke komunikaci se serverem síťové rozhraní stroje, tudíž odpadá nárok pro 
další připojení k síti či druhou IP adresu. Uživatel se identifikuje zadáním PINu na panelu stroje nebo přilo-
žením své ID karty k volitelné čtečce. Její montáž spočívá pouze v připojení do USB slotu stroje.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  odstranění složité či nevzhledné montáže externího terminálu
■  lze provozovat s bezplatným serverem MyQ Free
■  snížení rizika mechanického poškození
■  rozšířené funkce a pohodlnější ovládání stroje pomocí vel-

kého LCD panelu
■  lokalizováno do 12 jazyků včetně češtiny
■  přizpůsobení autorizace/čtečky již nasazené technologii 

ID karet
■  možnost blokování barevného kopírování
■  aktuální zobrazení stavu kreditu nebo procenta tiskové kvóty
■  nevyžaduje druhé připojení k síti nebo IP adresu

Záruka: 2 roky s možností prodloužení až na 5 let se servisem 
na místě u zákazníka
Cena (bez DPH): 7 880 Kč

Použití produktu: Kyocera FS-C2026MFP je multifunkční zařízení, které 
barevně a oboustranně tiskne, kopíruje a skenuje při velmi nízkých nákla-
dech na tisk díky technologii Ecosys. Využití najde i ve větších společnos-
tech, kde se skenují a tisknou větší objemy tisku nebo je třeba zabezpečit 
správu dokumentů na jednotlivých pracovištích. Běžní uživatelé ocení 
 zejména vysokou kvalitu tisku a automatický podavač šetřící čas. Firmy 
pak uvítají duplexní jednotku snižující náklady na papír.

Popis produktu: Multifunkce je vybavena technologií Ecosys, která 
minimalizuje náklady na provoz, správu a údržbu. To zajišťují kom-
ponenty vyrobené ze speciálních směsí s dlouhou životností, 
v tomto případě 200 000 stran. Válec, vývojnice, zažehlovací jed-
notka a další součásti se proto nevyměňují společně s tonery, jak 
tomu běžně bývá u alternativních produktů, ale doplňuje se pouze 
tonerový prášek. Tím jsou zaručeny velmi nízké náklady na provoz a mi-
nimalizace produkování nebezpečného odpadu. Dodávané softwarové 
nástroje navíc usnadňují správu a dohled.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  vysoká životnost komponent tiskového zařízení díky technologii 
 Ecosys

■  celkové provozní náklady 0,42 Kč/A4 černobíle a 2,52 Kč/A4 ba-
revně při 5% pokrytí

■  barevný a černobílý tisk rychlostí až 26 stran A4/min.
■  skenování rychlostí až 35 stran A4/min. do e-mailu/složky/na USB 

flash paměť
■  standardně duplexní jednotka, síťová karta a automatický obou-

stranný podavač originálů
■  vytištění první kopie za méně než 10 sekund
■  možnost přímého tisku z USB flash paměti
■  emulace PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF, XPS

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 22 200 Kč
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Komplexní řízení tiskových služeb
MyQ Business Pro

Kategorie: Tisková řešení

Janus

www.myq.cz

Přihlašovatel: Janus

www.myq.cz

výrobce, poskytovatel, distributor

Barevná A4 LED 
tiskárna 
Oki C530dn 

Kategorie: Tisková řešení

Oki 

www.oki.cz

Přihlašovatel: Oki Systems 

(Czech and Slovak)

www.oki.cz

zastoupení výrobce pro ČR a SR

Použití produktu: MyQ je univerzální nástroj pro správu tiskového prostředí. Finančním manažerům po-
skytuje odpovědi na základní otázky, co, kdo, kde a proč vytiskl a kolik to firmu stálo. Cílem je pochopit 
strukturu tiskových nákladů a umožnit jejich soustavnou kontrolu a snižování. IT manažerům pak systém 
nabízí centrální pohled na všechna tisková zařízení, jejich vytížení, stav a nově i jejich problémy. Uživate-
lům zabezpečuje citlivé dokumenty, usnadňuje práci a funkcí přivolání tisku řeší problém s náhlou nedo-
stupností nebo poruchou tiskárny bez nutnosti volat pracovníka podpory.

Popis produktu: Základní funkcí produktu je sledování objemu a tiskových nákladů, jejich přesné vyčíslení 
a rozúčtování na uživatele a skupiny. Funkce byla rozšířena o kreditní účtování a nastavování limitů tisku. 
Doplněním speciálního hardwaru lze zajistit autorizaci uživatelů pomocí zadání PINu nebo přiložením ID 
karty a zabezpečit nebo přesměrovávat tisk. Dostupná je i kompletní správa síťového skenování a dále 
on-line monitoring aktuálního stavu tiskových zařízení a spotřebního materiálu včetně podrobné historie 
všech problémů. V jediném produktu jsou tak sloučeny veškeré funkce týkající se tiskových služeb. Re-
portovací nástroj MyQ Easy Reports umožňuje pohodlně zobrazit data prostřednictvím čtyřiceti grafic-
kých reportů.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  jednoduché licencování pouze podle síťových zařízení, časově neomezená licence
■  monitoring lokálních tiskáren a centrální sběr dat v ceně
■  funkce 3 v 1 – zabezpečení tisku, snižování objemu, usnadnění servisu
■  zjednodušení skenování a oběhu dokumentů
■  funkce pro snížení spotřeby papíru
■  instalace a zprovoznění systému do 10 minut
■  přes 800 podporovaných modelů od 21 výrobců tiskových zařízení
■  podpora velkého množství identifikačních technologií, možnost kustomizace
■  přehledné webové rozhraní lokalizováno do 12 jazyků
■  Pro malé a střední podniky je určena bezplatná, časově neomezená verze MyQ Free

Záruka: opravy a aktualizace zdarma ke stažení, možnost sjednání placené podpory/SLA
na místě u zákazníka a prodloužené záruky na autorizační terminály až na 5 let
Cena (bez DPH): od 1 875 Kč za jedno síťové zařízení

Použití produktu: Tiskárna je určena pro barevný a černobílý tisk formátu A4 ve vysoké kvalitě pro menší 
pracovní skupiny. Tiskne na celou řadu médií až po 132 cm dlouhé bannery. K dispozici je i více úrovňová 
technologie ProQ2400 a mikrojemný High Definition toner pro lepší kontrast a ostřejší detaily. Vysokoka-
pacitní tonery a zásobník papíru umožňují delší nepřerušovaný tisk.

Popis produktu: Oki C530dn využívá digitální LED technologii a přímý průchod papíru. Oboustranný tisk 
a síťová karta jsou již ve standardu. Tiskárna se dále vyznačuje nízkoprofilovým designem, jednoduchým 
ovládáním a údržbou. Rychlost tisku je 26 barevných a 30 čb. str. A4/min. K dispozici jsou rozlišení 
ProQ2400, 1200 × 600, 600 × 600 dpi, rozhraní USB 2.0 a 10/100-TX Ethernet, emulace PCL 
a podpora PostScriptu. Kapacita zásobníků až na 880 listů, max. gramáž 220 g/m2. 
Doba tisku první stránky 8 sekund (7,5 černobíle). Mezi další vlastnosti patří au-
tomatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance, Template Manager (šab-
lony pro tvorbu nejrůznějších firemních materiálů), Print SuperVision 
(sledování a správa tiskáren v reálném čase přes webový prohlí-
žeč) a PrintControl (sledování a řízení nákladů na tisk).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  kvalita tisku
■  spolehlivá LED technologie
■  oboustranný tisk a síťová karta standardně
■  nízké tiskové náklady
■  3 roky záruky
■  Eco Mode pro rychlejší a levnější tisk úloh 

do 2 stránek
■  příkon v režimu spánku méně než 1,1 wattu
■  dodávaná sada softwaru pro správu zařízení, 

sledování a kontrolu nákladů na tisk a tvorbu 
 šablon

Záruka: 3 roky po registraci produktu 
na www.oki.cz/zaruka
Cena (bez DPH): 8 790 Kč
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Použití produktu: IdeaCentre A700 představuje multimediální all-in-one počítač, určený pro jednotlivce 
i rodiny, které využijí vysoký výkon tradičních stolních počítačů a zároveň vyžadují zábavné a užitečné 
vlastnosti. Uživatelé mohou využít volitelnou myš 3 v 1, která funguje jako standardní myš, ukazovátko 
a herní ovladač se snímačem pohybu. Dálkový ovladač 4 v 1 pak lze využívat jako herní nebo jako klasický 
ovladač, dále nabízí VoIP funkce a funkci air mouse. Multimediální využití rozšiřují integrovaný TV tuner 
a integrovaná webová kamera.

Popis produktu: Stylový all-in-one počítač IdeaCentre 
A700 je vybaven nejvyšší řadou procesorů Intel, pevným 
diskem s kapacitou 1 000 GB, designovými reproduktory 
JBL a funkcí Dolby Home Theatre. Širokoúhlý 23" Full HD 
displej využívá technologii dotykové obrazovky s povrcho-
vou akustickou vlnou, vysoký výkon zajišťují procesory 
 Intel Core i7 a grafická karta s podporou DirectX 11. 
Ve standardní výbavě je i TV tuner a dálkové ovládání.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  Lenovo NaturalTouch Panel – multidotyková aplikace 
s technologií povrchové akustické vlny (Surface Acous-
tic Wave), která narozdíl od konvenčních dotykových 
vrstev nezhoršuje kvalitu obrazu

■  OneKey Rescue System pro rychlou zálohu a obnovu 
dat

■  Lenovo Eye Distance System – senzor, který upozorní 
na přílišnou blízkost obrazovky

■  Lenovo Dynamic Brightness Systém – senzor okolního 
osvětlení automaticky přizpůsobuje jas displeje, a chrání 
tak oči

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 29 990 Kč

Použití produktu: Zoner Photo Studio provede uživatele všemi částmi 
zpracování digitálních fotografií. Ten pak neztrácí čas kombinováním růz-
ného softwaru a neefektivními postupy úprav nebo organizace fotografií. 
Objeví zde nástroje ke zvládnutí velkého množství fotografií, k vedení roz-
sáhlého digitálního archivu i nástroje pro sdílení fotografií s přáteli v jediné 
aplikaci. Nezáleží na formátu, zda používá JPEG nebo RAW.

Popis produktu: Zoner Photo Studio je ucelený soubor nástrojů určený 
pro správu, editaci a publikaci digitálních fotografií. Prostřednictvím to-
hoto softwaru uživatel své fotky stáhne z digitálního fotoaparátu, upraví 
a poté je přímo z programu může sdílet na sociálních sítích Facebook či 
Flickr. Zoner Photo Studio je postavené na propracovaném a robustním 
jádře. Využívá optimalizace pro vícejádrové procesory a minimalizuje 
ztrátu kvality fotografií při zpracování v barevné hloubce 48 bitů s použitím 
algoritmů postavených na technologiích jako SSE, MMX atd.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  jádro programu plně kompatibilní se 64bitovou architekturou
■  optimalizace programu pro vícejádrové procesory
■  implementace 10bitového zobrazování barevného kanálu
■  RAW konvertor
■  spasování fotografií focených z ruky při vytváření HDR snímků
■  přímé skenování do PDF
■  upload fotogalerií z programu přímo na Facebook a Flickr

Cena (bez DPH): 1 249 Kč (1 499 Kč s DPH)

All-in-one počítač 
Kategorie: IT produkt Home

Lenovo 

www.lenovo.cz

Přihlašovatel: 
Lenovo Technology

www.lenovo.cz

výrobce

Software pro 
správu, editaci 
a sdílení 
digitálních 
fotografií
Zoner Photo Studio 13 PRO

Kategorie: IT produkt Home

ZONER software 

www.zoner.cz

Přihlašovatel: 
ZONER software

www.zoner.cz

výrobce a vlastník
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