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IT PRODUKT ROKU 2010

S příchodem nového roku vám již tradičně předkládáme výsledky 
prvního kola soutěže IT produkt roku. Na následujících stranách 

tak najdete seznam prvních finalistů vybraných z produktů, které 
jejich výrobci či dodavatelé na sklonku loňského roku přihlásili 

do boje o titul IT produkt 2010. V úvodním kole postoupilo 
do finále 15 produktů v pěti kategoriích a i tentokrát rozhodně 

jde o pozoruhodné novinky.

PETR MANDÍK

I
 ve čtvrtém ročníku soutěže zůstala pravi-
dla pro postup do finále beze změny: Ná-
rok postoupit tak mají i tentokrát ty pro-
dukty, které se pozitivně odlišují od kon-
kurenčních produktů stejné kategorie – 

a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost možných 
uživatelů. Onou důležitou odlišností přitom 
může být jak celkově inovativní pojetí, tak i jen 
jedna konkrétní vlastnost, díky níž ovšem daný 
produkt může nabídnout ně-
co, co jeho konkurenti poskyt-
nout nemohou. 

Všechny uvedené paramet-
ry přitom samozřejmě vždy 
posuzujeme v odpovídajícím 
kontextu. To znamená, že vlastnost, která je 
u high-endového produktu samozřejmostí, se 
u jeho levné alternativy může stát rozhodují-
cím kritériem při rozhodování.

První kolo soutěže IT produkt 2010 mělo sta-
novenu uzávěrku na polovinu prosince 2009, 
v průběhu roku 2010 pak přijdou, podobně ja-
ko v loňském roce, kola další. V nich předpo-
kládáme účast dalších produktů tak, jak budou 
postupně uváděny na trh.

Během hodnocení přihlášených produktů 
jsme i tentokrát vycházeli z materiálů doda-
ných přihlašovateli a z poznatků řady odborní-
ků mimo naši redakci – uživatelů přihlášených 
produktů či testerů z našich zahraničních pobo-
ček. Rozeslali jsme řadu e-mailů, učinili množ-

ství telefonátů a prošli stovky webových stránek 
i desítky whitepaperů či případových studií. Vy-
brané produkty prošly i tentokrát naším redakč-
ním testem.

Vzhledem ke struktuře finalistů jsme se roz-
hodli je v prvním kole rozdělit do těchto kate-
gorií: bezpečnostní řešení, informační systémy, 
komunikační produkty, podnikový software 
a tisková řešení. V prvním kole zatím nebyl 
žádný z produktů zařazen do kategorie IT pro-

dukt Home, kterou znáte 
z minulých ročníků. Stejně ja-
ko v předchozích letech i ten-
tokrát ale předpokládáme ješ-
tě další postupné jemnější 
rozčlenění jednotlivých kate-

gorií tak, jak v příštích kolech přibudou noví 
finalisté.

V průběhu roku proběhnou ještě další dvě 
kola soutěže a koncem roku můžete opět čekat 
finále. V každé kategorii bude zvolen jeden ví-
těz. 

Stejně jako v minulých letech i tentokrát je 
ale třeba zdůraznit základní ideu naší soutěže: 
K souboji produktů finále samozřejmě patří, ale 
v tomto případě určitě není tím nejpodstatněj-
ším. Důležitější než absolutní vítězství v soutěži 
je totiž skutečnost, že produkt nabízí zajímavou 
funkcionalitu svým uživatelům. Tak je tomu 
nepochybně u všech publikovaných finalistů – 
a proto také mají právo používat označení IT 
produkt 2010. (pen)  10 0033

Cílem soutěže IT produkt 2010 je vyzdvih-

nout produkty s takovými vlastnostmi, které 

je pozitivně odlišují od konkurenčních pro-

duktů stejné kategorie. Může přitom jít jak 

o celkově inovativní pojetí produktu, tak 

i o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně 

zjednodušené ovládání nebo třeba i o výji-

mečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich 

výrobci, distributoři, poskytovatelé, případ-

ně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno moh-

lo být jakékoli zařízení, software, řešení ne-

bo služba z oblasti informačních a komuni-

kačních technologií, jež lze využít v podni-

kovém prostředí, v rámci speciální katego-

rie Home pak i produkt určený pro domácí 

použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho při-

hlašovaná verze) nesměl být uveden na tu-

zemský trh dříve než 1. září 2009 a s jeho 

prodejem se musí počítat i pro rok 2010. 

V době hodnocení produktu musela být – 

ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho finál-

ní verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, ne-

budou zveřejněny. Důvod je prostý: Naším 

cílem je vyzdvihnout produkty, které si pod-

le našeho názoru zaslouží zvýšenou pozor-

nost. A nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín 

na ty, které se mezi finalisty nedostaly.

O soutěži

Firmy, jejichž produkty postoupily v prvním kole do finále soutěže

Bezpečnostní řešení

AVG Technologies CZ

PCS

Gesto Communications

Informační systémy

CCV Informační systémy

Cígler Software

Komunikační produkty

Cleverlance Enterprise Solutions

2N Telekomunikace

Podnikový software

Microsoft Czech

Sprinx Systems

Stormware

Symantec

VMware

Tisková řešení

HP

Oki Systems (Czech and Slovak)

Uveden je přihlašovatel produktu 
nebo jeho výrobce/dodavatel 
(tam, kde si to přihlašovatel přál).
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Aplikační firewall
Barracuda Web Application 
Firewall Model 660 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Barracuda Networks

www.barracudanetworks.com

Přihlašovatel: 
Gesto Communications

www.gestocomm.cz

distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Použití produktu: Produkt pracuje jako firewall pro 7. vrstvu, který chrání webové servery před útoky, jako jsou SQL injection, cross site inje-
ction, session tampering a další útoky uvedené v žebříčku OWASP Top 10. Systém disponuje vestavěným mechanizmem pro kontrolu počtu 
požadavků (rate control) k ochraně infrastruktury před útoky DDoS a engine pro profilování aplikací (application profiling), který provádí in-
spekci reálného provozu za účelem automatické tvorby bezpečnostních pravidel. Kromě toho WAF nabízí integrované moduly pro load ba-
lancing, caching, kompresi a autentizaci, s nimiž představuje platformu pro zabezpečení, akceleraci a škálování webových aplikací.

Popis produktu: Barracuda Web Application Firewall je hardwarové zařízení (appliance), jež poskytuje výkonnou platformu pro poskytování 
webových aplikací. Je dostupné v podobě pěti modelů ve výkonnostním rozpětí s propustnostmi od 10 Mb/s do 1 Gb/s, přičemž konkrétně 
Model 660 nabízí propustnost až 100 Mb/s. Produktová řada je certifikována ICSA pro požadavky PCI DSS verze 1.2. WAF je nasazen před 
webovými servery. Appliance podporuje několik režimů nasazení, například mód plně reverzní proxy nebo bridge. Jako proxy terminuje spo-
jení, kontroluje data a prověřený obsah doručuje přes jiné spojení backendovému serveru. 

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■ šifrování nebo digitální podepisování cookies
■ Instant SSL pro konverzi http webů na https bez jakékoliv změny kódu
■ kontrola a zabezpečení na úrovni obsahu
■ rozšířená porovnávací pravidla pro úplnou kontrolu provozu
■ Rate control pro sessions podle provozu a aplikací
■ ochrana před odcizením dat k zabezpečení citlivých informací, jako jsou čísla kreditních karet
■ Application a Exception profiling pro automatickou tvorbu pravidel
■ Server cloaking pro ochranu před prohlížením informací o serverech apod.

Záruka: základní záruka 1 rok, možnost rozšíření pro rychlou opravu a výměnu
Cena (bez DPH): 9 999 eur za WAF Model 660, 2 699 eur za Energize Updates na 1 rok (aktualizace bezpečnostních profilů, pravidel, antiviro-
vých definic, firmwaru atd.) 

Použití produktu: AVG Internet Security 9.0 nabízí komplexní zabezpečení počítače při práci na internetu. 
Chrání před viry, spywarem, rootkity, nežádoucím průnikem do PC, spamem, nebezpečnými webovými 
stránkami i před krádežemi identity a citlivých osobních dat. Behaviorální analýza zjišťuje odchylky 
od standardního chování programů v PC, a pokud objeví podezřelou aktivitu, odstraní hrozbu bez ohrožení 
dat. Systémové nástroje umožňují snadné nastavení OS prostřednictvím AVG. Produkt vyžaduje jednu li-
cenci pro každý počítač a je k dispozici v balíčcích pro 1, 2, 3, 5 a 10 PC. Podporovanými platformami jsou 
Windows Vista, 2000/XP i 7.

Popis produktu: Technologie AVG poskytují vícevrstvou a komplexní ochranu PC před veškerým škodli-
vým kódem. LinkScanner odhalí v reálném čase nebezpečné webové stránky a Identity Protection elimi-
nuje pokusy o krádeže citlivých osobních dat a informací. Spojení rezidentní ochrany, firewallu a ochrany 
identity umožňuje jednotlivým modulům sdílet informace o zjištěném škodlivém kódu. Zvýšená úroveň 
ochrany využívá pokročilé techniky, jako jsou seznamy povolených aplikací nebo automatizované testo-
vání s pomocí modelu cloud computingu. Zajišťuje tak přesné odhalení nových a neznámých hrozeb.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■  vícevrstvá ochrana PC před veškerým malwarem i dosud neznámými hrozbami
■  AVG Identity Protection chrání před krádežemi identity a osobních dat
■  AVG LinkScanner detekuje v reálném čase nebezpečné webové stránky
■  optimalizace skenování – až o 50 % kratší test oproti předešlé verzi dle konfigurace systému
■  vylepšený firewall výrazně snižuje počet dotazů na uživatele
■  nepřetržitá celosvětová technická podpora v ceně produktu

Cena (bez DPH): licence na 12 měsíců 1 130 Kč, licence na 24 měsíců 1 690 Kč

Komplexní zabezpečení PC
AVG Internet Security 9.0 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

AVG Technologies CZ

www.avg.cz

Přihlašovatel: 
AVG Technologies CZ

www.avg.cz

výrobce
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Použití produktu:

Produkt určený pro insolvenční správce představuje ná-
stroj pro automatické zpracování insolvenčních případů, 
hlídání termínů a přípravu výstupů pro soudní instance a 
věřitelské instituce. Umožňuje zjednodušit a zautomati-
zovat práci zmíněných správců a delegovat část činnos-
tí na jejich spolupracovníky. S jeho pomocí lze efektivně 
pořizovat a spravovat přihlášené pohledávky, stejně jako 
celou majetkovou podstatu jednotlivých případů. Sou-
částí jsou globální a uživatelské číselníky, které lze při-
způsobovat, a také možnost nastavení jednotlivých uži-
vatelských účtů a jejich práv.

Popis produktu:

Systém pokrývá workflow a správu agendy insolvenční-
ho správce od okamžiku ustanovení správce do funkce 
až po soudem nařízené přezkumné jednání. Řešení je 
poskytováno formou služby jako SaaS (ve verzi Premi-
um je databázový server  umístěn přímo u uživatele). 
Produkt obsahuje funkce pro všechny způsoby řešení 
úpadku, automaticky čerpá a doplňuje data z insolvenč-
ního rejstříku, registru ARES a kurzovních lístků ČNB. 
Poskytuje standardní výstupy, které byly v praxi prověře-
ny soudy a věřitelskými institucemi.

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Zabezpečení pro PDA a smartphony
Kaspersky Mobile Security 8.0
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Kaspersky Lab

www.kaspersky.com

Přihlašovatel: 
PCS

www.pcs.cz, www.kaspersky.cz

distributor pro ČR a SR

Použití produktu: Produkt Kaspersky Mobile Security 8.0 mohou využít uživatelé chytrých 
mobilních telefonů (smartphonů) s operačním systémem Symbian a Windows Mobile. 
Slouží tak k zabezpečení multimediálních zařízení, jež jsou využívána nejen k volání či po-
sílání SMS zpráv, ale také k přenášení dat, synchronizaci s různými poštovními klienty 
apod. Zajišťuje jejich ochranu před viry, útoky hackerů i SMS spamem, stejně jako před 
ztrátou či zneužitím citlivých a důvěrných dat při ztrátě či odcizení zařízení neoprávněnou 
osobou. 

Popis produktu: Kaspersky Mobile Security 8.0 nabízí funkce antiviru, antispamu, šifrová-
ní, ochrany proti krádeži a rodičovské kontroly pro mobilní zařízení s platformou Windows 
Mobile nebo Symbian. Antivirová kontrola umožňuje skenovat složky, soubory či paměťo-
vé karty, stejně jako kontrolu příchozích SMS a MMS, e-mailů či souborů přijímaných 
přes Bluetooth. Antispam pro blokování SMS, EMS a MMS i nevyžádaných volání umož-
ňuje přidat čísla do black- či whitelistu. Citlivá data lze uložit zašifrovaná do zvolené slož-
ky. V případě ztráty či odcizení telefonu má uživatel možnost vzdáleně zablokovat své za-
řízení jednoduchým zasláním SMS zprávy. Dále může vzdáleně smazat všechna data 
v telefonu a v případě, že je zařízení vybaveno GPS modulem, má možnost své zařízení 
nalézt. 

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■ podpora více jak 250 modelů mobilních telefonů
■ funkce SMS Block – vzdálené zablokování zařízení
■ funkce SMS Clean – vzdálené smazání dat z interní a externí paměti
■  funkce SIM Watch – hlídání SIM karty; uživatel je v případě výměny SIM karty informo-

ván o novém čísle, které telefon aktuálně používá
■ funkce SMS Find – určení GPS polohy zařízení
■  rodičovská kontrola – možnost filtrování volání a SMS zpráv (např. zákaz volání na pla-

cené linky)
■ šifrování dat

Cena (bez DPH): 590 Kč za 1 licenci na 1 rok

Informační systém 
pro insolvenční správce
Insolvenční správce 1.0 Optimum 
Kategorie: Informační systémy

CCV Informační systémy

www.insolvencnispravce.info

Přihlašovatel: 
CCV Informační systémy

www.ccv.cz

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  přehledné vedení agendy insolvenčních případů
■  řešení poskytované formou SaaS 
■  automatické hlídání lhůt a termínů, automatické načítání informací z insolvenčního rejstříku, 

včetně dokumentů k insolvenčnímu případu
■  mechanizmy upozorňující na chyby v pořízení dat
■  globální číselníky (seznam soudů, katastrálních pracovišť, finančních úřadů, OSSZ atd.)
■  automatické vyplnění informací o zúčastněných subjektech z registru ARES
■  nulové počáteční investice 

Cena (bez DPH): v závislosti na využívání, od 400 Kč měsíčně za insolvenční případ
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ERP systém
Money S4 1.01.10.40 
Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.money.cz/money-s4

Přihlašovatel: 
Cígler Software

www.money.cz

výrobce

Aplikace 
pro mobilní přístup 
k ekonomickým datům 
Money Dnes, verze 12/2009 
Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.moneydnes.eu

Přihlašovatel: 
Cígler Software

www.money.cz

výrobce

Použití produktu: Bezplatný produkt představuje pomocníka pro účetní 
i daňové poradce, obchodníky a další, kteří potřebují mít kdykoliv k dispozici 
aktuální informace z obchodního rejstříku, kurzy a měnovou kalkulačku, in-
formace o aktualitách v legislativě či základní údaje ze svého účetního soft-
waru či informačního systému.

Popis produktu: Money Dnes je určen pro platformu iPhone a poskytuje 
okamžitý a snadný přístup k funkcím nejčastěji využívaným v obchodní 
a ekonomické sféře. Zahrnuje mimo jiné inteligentní kurzovní kalkulačku, 
propojení se systémy ARES/VIES, daňový kalendář a integrovanou RSS 
čtečku daňového informačního servisu. Uživatelé informačních systémů 
Money S3, Money S4, Money S5, Karat a IFS Aplikace mají navíc v Money 
Dnes přístup k informacím o cash flow, pohledávkách, závazcích a objed-
návkách, a to v on-line režimu se šifrovaným přenosem dat.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  česká obchodní aplikace pro platformu iPhone poskytovaná zdarma
■  inteligentní kurzovní kalkulačka
■  on-line přístup k systémům ARES a VIES 
■  integrovaná RSS čtečka pravidelného daňového a účetního servisu 
■  vzdálený on-line přístup k datům vybraných informačních systémů včet-

ně šifrovaného přenosu dat 

Cena (bez DPH): zdarma

Použití produktu: Produkt Money S4 představuje informační systém vhodný pro menší až střední společnosti. Nabízí vysokou míru přizpůsobivosti díky nastavení 
podle potřeb zákazníka, snadnou ovladatelnost po základním zaškolení i velmi rychlou instalaci (nasadit celé řešení lze během několika dnů, přičemž provést ji 
může i sám uživatel). Produkt nabízí řadu vlastností dostupných u velkých ERP systémů a jeho cena přitom činí desítky tisíc korun. Mezi výhody patří i zabezpe-
čené zpracování dat uložených v SQL databázi.

Popis produktu: Money S4 představuje řešení na pomezí účetních a informačních (ERP) systémů. Z účetních systémů převzal jednoduché uživatelské rozhraní 
a snadnost obsluhy, z ERP systémů škálovatelnost, bezpečnost, otevřenost a funkčnost. Je nabízen v podobě kompletů obsahujících všechny potřebné moduly: 
Účetnictví, Adresář, Fakturaci, Mzdy, Majetek a pomocné evidence Sklady a Objednávky. Komplety lze navíc rozšiřovat dokoupením dalších řešení modulů, jako 
je například aplikace pro tvorbu webových prezentací či systém řízení lidských zdrojů.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  rychlá a snadná implementace systému
■  řešení veškerých informačně-ekonomických oblastí společnosti
■  příznivý poměr cena/výkon
■  integrace řešení pro velkoobchod, spedici, maloobchod, účetní společnosti a další
■  vícevrstvá architektura klient/server – současná práce až desítek uživatelů 
■  prostředí Microsoft .Net Framework 3.5 
■  MS SQL 2005/2008 Server v transakčním režimu poskytuje vysoké zabezpečení dat
■  komplexní systém přístupových práv chrání data před zneužitím a poškozením
■  možnost snadného přechodu na systém Money S5

Cena (bez DPH): v průměru desítky tisíc Kč
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Použití produktu: Produkt umožňuje vysokorychlostní připojení k internetu, a to i v místech s absencí 
pevných linek (ADSL, optika) nebo mikrovlnného spoje. Současně s připojením na internet dovoluje te-
lefonovat a faxovat. Určen je pro menší firmy (cca 5–15 lidí), kde může sloužit jako jediný komunikační 
switch. Dále je vhodný jako záložní řešení v případě výpadku primárního firemního připojení. Vhodný je 
i jako Wi-Fi hotspot pro restaurace, kavárny a hotely, pro něž nabízí časově omezené přístupové kódy 
a následně vše zaznamená v souhrnném vyúčtování.

Popis produktu: 2N EasyRoute představuje zařízení s integrovaným UMTS/GSM modulem umožňují-
cím připojení rychlostí až 7,2 Mb/s (downlink), respektive 5,76 Mb/s (uplink). Produkt je vybaven čtyřmi 
ethernetovými porty i jedním analogovým pro připojení telefonu nebo faxu a dále disponuje podporou 
pro Wi-Fi 801.11a/b/g. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  široké spektrum podporovaných frekvencí UMTS (pracuje na frekvencích 900/1900/2100MHz)
■  podpora funkce hotspotu na bázi předplacenek
■  podpora SSH tunelu pro vzdálené zabezpečené připojení
■  automatická konfigurace IP adresy
■  BabyCall (vyzvednutím sluchátka se vytočí předem nastavené číslo)
■  odesílání a přijímání SMS
■  automatické opětovné připojení při výpadku signálu
■  automatické přesměrování na GSM (EDGE) při přerušení UMTS (3G) signálu

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 9 990 Kč

Bezdrátový hlasový 
a datový 3G/UMTS router
2N EasyRoute verze 501502E 
Kategorie: Komunikační produkty

2N Telekomunikace

www.2n.cz

Přihlašovatel: 
2N Telekomunikace

www.2n.cz

výrobce

Použití produktu: Cleverlance Community Platform (dále jen CCP) umožňuje rychle a efektivně vybudovat 
portálové prostředí pro vznik a udržení komunity uživatelů pro podporu podnikání. Toto řešení spojuje do-
hromady svět portálových aplikací postavených na robustních J2EE portálech se světem otevřené komu-
nikace, sociálních sítí, sdílených dat a tzv. gadgetů, tedy aplikací či služeb, které je možné vložit do uživa-
telského prostoru portálu, nakonfigurovat je a používat.

Popis produktu: Cleverlance Community Platform je platforma k vytváření komunitních portálů jak pro in-
ternetové, tak intranetové prostředí. Díky použití standardních technologií, jako jsou JSR--168 a OpenSo-
cial, jsou v portálech postavených na CCP použitelné již existující gadgety třetích stran. 

Komunitní platforma
Cleverlance Community Platform 1.0 
Kategorie: Komunikační produkty

Cleverlance Enterprise Solutions

www.cleverlance.cz/cz/Produkty/CleverPlatform

Přihlašovatel: 
Cleverlance Enterprise Solutions

www.cleverlance.cz

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  podpora Google Gadgets, OAuth a OpenID
■  kompatibilita s OpenSocial API
■  podpora uživatelem vybraného vzhledu (tzv. skiny)
■  možnost rozšíření API o zákaznické funkce
■  robustní platforma Java EE pro vysoký výkon a dostupnost
■  nezávislost na použitém aplikačním serveru a databázi
■  připojení k existujícím systémům pomocí Cleverlance Social 

Connector

Záruka: dle smlouvy
Cena (bez DPH): od stovek tisíc do milionů korun dle konkrétního 
nasazení
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Použití produktu: SprinxCRM je obchodní systém, který slouží k řízení vztahů se zákazníky a k řízení ob-
chodní činnosti firmy. Řešení SprinxCRM umožňuje sbírat a evidovat údaje o zákaznících a na základě je-
jich analýzy řešit potřeby stávajících zákazníků, a tím zvyšovat obrat a zisk. SprinxCRM obsahuje potřebné 
nástroje pro realizaci marketingových kampaní, pomocí kterých lze oslovit a získat nové zákazníky. Dále 
umožňuje efektivně řídit činnost obchodního oddělení a prostřednictvím přehledných reportů poskytovat 
informace o dosažených výsledcích.

Popis produktu: Jádrem systému SprinxCRM jsou aktivity, které umožňují plánování, provádění a sledo-
vání obchodní činnosti firmy. Systém umožňuje zaznamenávat kompletní historii komunikace se zákazní-
ky a manažerům poskytuje podrobný přehled o činnosti obchodního oddělení včetně efektivních mapo-
vých reportů, které zpřístupňují geografickou vizualizaci dat. SprinxCRM obsahuje rovněž modul Kampa-
ně, který je určený pro účinné kontaktování stávajících i potencionálních zákazníků a zájemců a umožňu-
je sledovat odezvu a udržovat navázané kontakty v aktuálním stavu. SprinxCRM podporuje také platformu 
Windows Mobile a BlackBerry.

Operační systém
Windows 7 Ultimate 
Kategorie: Podnikový software

Microsoft

www.microsoft.com

Přihlašovatel: 
Microsoft Czech

www.microsoft.cz

výrobce

Použití produktu: Systém Windows 7 je nový operační systém z rodiny Windows, který přináší řadu vylepšení. Firem-
ním uživatelům systém Windows 7 nabízí vylepšení v oblastech bezpečnosti (Bitlocker, Applocker) a také lepší spolu-
práci se serverovými operačními systémy (Windows Server, Windows Small Business Server). Pro domácí uživatele 
to jsou zejména zlepšení v oblasti uživatelského rozhraní (Windows Aero, Seznamy odkazů), správy (kompletní záloha 
PC) a také v multimediálnosti (Media center, Home Group).

Popis produktu: Systém Windows 7 byl vyvíjen s důrazem na vysoký výkon, kompatibilitu a jednoduchost používání. 
Pro každodenní úkoly disponuje lepšími způsoby vyhledávání a správy souborů, jako jsou „Seznamy odkazů“ či nově 
graficky pojatými náhledy na hlavním panelu. Díky 64bitové podpoře lze využít výhod nejvýkonnějších počítačů na trhu 
a úkolem systému je zaručit fungování počítače požadovaným způsobem. Navíc funkce jako Domácí skupina, Win-
dows Media Center a Windows Touch otevírají nové možnosti pro práci a zábavu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ Windows Search sloužící k rychlému celkovému prohledávání počítače
■ možnost spárování s dotykovou obrazovkou pomocí Windows Touch
■ vzdálené vysílání datového proudu médií
■ podpora zálohování a obnovy
■ seznamy odkazů pro urychlení přístupu k oblíbeným obrázkům, dokumentům atd.
■ Domácí skupina omezuje rizika pro sdílení souborů v domácí síti

Cena (bez DPH): 
OEM verze 3 270  Kč, krabicová verze 6 050 Kč, upgrade 5 700 Kč

CRM systém
SprinxCRM, verze 6.1.3 
Kategorie: Podnikový software

Sprinx Systems

www.sprinxcrm.cz

Přihlašovatel: 
Sprinx Systems

www.sprinx.cz

výrobce a dodavatel

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ jednoduché a logické ovládání
■ možnost výběru formy využívání (klasická instalovaná forma, nebo hostovaná služba)
■ vertikální řešení (například pro farmaceutické firmy)
■ synchronizace s aplikacemi Microsoft Outlook, Google Gmail a Google Calendar
■ propracovaný reporting včetně mapových reportů
■ mobilní klient pro Windows Mobile a BlackBerry

Cena (bez DPH): 

Instalovaná verze:

jednouživatelská licence zdarma (bez podpory)
1.–3. uživatel 12 000 Kč/uživatel
4. a další uživatel 9 000 Kč/uživatel

Hostovaná verze:

830 Kč měsíčně za jednoho uživatele
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Software pro personalistiku a mzdy
PAMICA SQL 2010 
Kategorie: Podnikový software

Stormware

www.stormware.cz

Přihlašovatel: 
Stormware

www.stormware.cz

výrobce

 

Použití produktu: PAMICA SQL 2010 představuje profesionální nástroj na vede-
ní agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. 
Nabízí intuitivní a přehledné ovládání, propracovanou provázanost jednotlivých 
agend a rozsáhlý systém kontextové nápovědy. Lze jej používat samostatně, 
nebo v napojení na ekonomický, případně docházkový systém. Řešení podpo-
ruje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, včetně souběhu, rovno-
měrné, nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby a základní nebo 
zkrácené úvazky i odměňování bez stanoveného úvazku. Umožňuje také zpra-
covávat mzdy na zakázku.

Popis produktu: Nově použitá technologie klient/server a databáze SQL přiná-
ší oproti variantě PAMICA do zpracování personalistiky a mezd větší výkon 
a bezpečnost dat. Řešení také podporuje elektronickou komunikaci s úřady 
(PVS), homebanking, XML komunikaci, exporty dat a sestav do formátu DOC, 
XLS a PDF. Zpracování mzdové agendy ulehčuje množství automatických 
funkcí a výpočtů, které minimalizují vedlejší pomocné výpočty a práce, a tedy 
možnost výskytu chyb.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  sledování historie změn jednotlivých záznamů
■  výpočet nezabavitelné částky mzdy, rozlišení přednostních a nepřednostních 

pohledávek
■ rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky
■ definování vlastních složek mzdy
■ více než 120 tiskových sestav pro různé instituce i firemní účely
■ automatické předvyplnění pracovněprávních dokumentů
■ automatické krácení dovolené

Cena (bez DPH): od 23 980 Kč

Zálohovací software 
pro malé a střední firmy
Symantec Backup Exec 2010 
Kategorie: Podnikový software

Symantec

www.backupexec.com, www.symantec.com

Přihlašovatel: 
Symantec

www.symantec.cz

výrobce, prodejce

Použití produktu: Software Symantec Backup Exec 2010 poskytuje ochranu dat zálohováním a obnove-
ním celého prostředí, od serveru až po stolní počítač. Poskytuje úplnou ochranu dat v nejnovějších pro-
středích a podporu virtuálních systémů.

Popis produktu: Symantec Backup Exec 2010 má za úkol nabídnout spolehlivé zálohování a obnovení. Dí-
ky technologii integrované deduplikace a archivace přináší možnost ochránit více dat a snížit náklady 
ukládání a zlepšit výkon zálohování. Inovovaná granulární technologie obnovuje nejdůležitější aplikace 
Microsoftu a virtuální prostředí VMware nebo Microsoft Hyper-V do několika sekund a snižuje firemní 
prostoje, neboť obnovuje celou aplikaci na úroveň e-mailu či jednotlivého souboru nebo složky. Řešení 
dále slouží k zajištění provozní jednoduchosti a podpoře škálovatelné infrastruktury, která má umožnit do-
sáhnout nastavených cílů v rámci bodů obnovení pomocí technologie nepřetržité ochrany dat a správy 
systémů Windows i jiných systémů z jedné konzoly.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  integrovaná přizpůsobitelná deduplikace využívající technologii NetBackup PureDisk
■  vestavěná archivace řízená softwarem Enterprise Vault
■  granulární obnova virtualizovaných aplikací a kritických aplikací Microsoft
■  škálovatelná podpora heterogenního prostředí pomocí vzdálených agentů a doplňků
■  kontinuální ochrana dat

Cena (bez DPH): Doporučená koncová cena je od 857 eur, edice určená výhradně pro Microsoft Win-
dows Small Business Server (SBS) od 771 eur, edice Backup Exec Deduplication Suite (tj. varianta s ve-
stavěnou deduplikací) od 1 977 eur. Cena obsahuje podporu v pracovní době a nárok na nové verze 
po dobu jednoho roku. Pro zákazníky ze státní správy a pro školy je cena snížena.
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Platforma 
virtuálních desktopů
VMware View 4.0 
Kategorie: Podnikový software

VMware

www.vmware.com

Přihlašovatel: 
VMware

www.vmware.com

výrobce

Použití produktu: VMware View 4.0 umožňuje centralizovat podnikové desktopy jejich virtualizací a přesunutím na serverovou infrastrukturu do datového centra. Desktopy jsou následně koncovým uživatelům doru-
čovány po síti na koncové zařízení, kterým je typicky tenký klient. Jednotlivé komponenty řešení zajišťují efektivní správu, automatizované vytváření a nasazování nových desktopů, zabezpečení a zpřístupňování s ma-
ximálním uživatelským komfortem. Virtualizace desktopů s VMware View 4.0 mění způsob správy desktopů a přináší až 50% úsporu nákladů na jejich provoz.

Popis produktu: VMware View 4.0 je kompletní platforma pro provozování virtuálních desktopů, umožňující jejich efektivní centralizované vytváření, správu a doručování desktopů i aplikací v lokálních i WAN sítích. Dí-
ky protokolu PC-over-IP je uživateli desktop zpřístupněn bez jakékoliv degradace výkonu a komfortu použití, a to včetně multimediálního obsahu, grafických aplikací, tiskových operací apod. Virtuální desktopy lze po-
užít i ve stavu off-line a k dispozici je také integrovaný nástroj ThinApp pro virtualizaci na úrovni aplikací.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  zjednodušení a centralizace správy
■  automatické vytváření a nasazování nových desktopů
■  maximální uživatelský komfort díky protokolu PCoIP
■  bezpečnost
■  škálovatelnost a vysoká dostupnost
■  možnost použití i v off-line stavu
■  integrovaná virtualizace a doručování aplikací ThinApp

Cena (bez DPH): od 50 dolarů za uživatele

Barevná laserová tiskárna
HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn 
Kategorie: Tisková řešení

Hewlett-Packard

www.hp.cz

Přihlašovatel: 
Hewlett-Packard

www.hp.cz

výrobce

 

Použití produktu: Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn je určena 
pro firemní zákazníky orientované na vysokou provozní zátěž, kteří chtějí 
ve velkých pracovních skupinách sdílet výkonnou barevnou tiskárnu. Uplat-
ní se v prostředí, kde je kladen důraz na snadné použití, zabezpečení infor-
mací i kontrolu a snižování provozních nákladů.

Popis produktu: Tiskárna CP4525dn nabízí vysoký výkon s rychlostí tisku až 
40 str./min černobíle i barevně ve formátu A4, a to při maximálním měsíčním 
zatížení 120 tisíc stran. Disponuje gigabitovým ethernetovým rozhraním pro 
připojení k síti a vyspělým integrovaným zabezpečením s možností doplnění 
o HP Secure Hard Disk s podporou šifrování. Tiskárna poskytuje vysokou 
kvalitu barev, spolehlivý provoz, lepší možnosti využití a snazší ovládání  díky 
pokročilému systému identifikace médií a ovládacímu panelu vybavenému 
barevným čtyřřádkovým displejem s automatickou nápovědou. CP4525dn je 
vybavena zásobníky papíru s vysokou kapacitou 500 listů a 100 listů a vyzna-
čuje se nízkými provozními náklady a možností kontroly barevného tisku.
 
Zajímavé vlastnosti produktu:
■  vysoká rychlost tisku až 40 stran formátu A4 za minutu
■  technologie Instant-On – první strana se při přechodu z úsporného režimu 

do provozu vytiskne již za 9,5 vteřiny
■  úspora až 50 % energie
■  snadné sdílení tiskárny v rámci pracovních týmů
■  systém sledování využití barevného tisku
■  bezpečné odesílání kritických firemních informací díky nástrojům jako 

např. HP Secure Hard Disk, IPSec s kódováním a řízení přístupu 802.1x
■  trvale kvalitní barevný tisk s technologií HP ImageRet 3600
■  pokročilá automatická identifikace médií
■  snadné použití a údržba díky nástrojům HP Easy Printer Care, HP Embed-

ded Web Server a HP Web Jetadmin

Záruka: 1 rok
Cena (bez DPH): 32 500 Kč

CW02-21-29-ITP-LG   28 21.1.10   13:06



IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 2, 2010  29TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Další informace o soutěži
„IT Produkt 2010“

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

Profesionální barevná 
A3++ LED tiskárna
OKI C910dn 
Kategorie: Tisková řešení

Oki

www.oki.cz

Přihlašovatel: 
Oki Systems (Czech and Slovak)

www.oki.cz

zastoupení výrobce pro ČR a SR

Použití produktu: Oki C910dn je určena pro profesionální barevný a černobílý tisk ve formátu až A3++ 
s vysokou flexibilitou z hlediska použitých médií. Umožňuje tisk plakátů, brožur, vizitek, bannerů, obálek 
atd. a snadné použití díky automatické detekci média, kalibraci a soutisku barev či oboustrannému tisku. 
Nové, jemnější tonery, výkonný procesor a integrovaná správa barev Graphics Pro zajišťují kvalitní nízko-
nákladový tisk. Tiskárna je kompatibilní s EFI Colorproof XF/eXpress a EFI Fiery XF a je vhodná pro firmy, 
reklamní studia či malé tiskové provozy. Nabízena je také v Exekutivní verzi vhodné pro pronájmy.

Popis produktu: Barevná LED A3++ tiskárna Oki C910dn poskytuje rychlosti tisku 31/36 str./min (barevně/
černobíle) ve formátu A4 nebo 16/20 str./min ve formátu A3 v rozlišení ProQ2400 (1 200 x 600 dpi) pomocí 
vyspělé jednoprůchodové technologie LED. Je vybavena obousměrným paralelním rozhraním, USB 2.0 
a portem pro 10/100/1000-TX Ethernet a podporuje emulace PCL, PostScript či SIDM. Kapacita zásobníků 
papíru dosahuje až 2 880 listů, přičemž lze použít média s maximální gramáží 330 g/m2 a s velikostí od A6 
po A3++ včetně 1,2m bannerů. Standardní konfigurace je nabízena s 800MHz procesorem, 512 MB RAM 
a 40GB pevným diskem. Maximální měsíční zatížení činí 150 tisíc stran. V základu je také možnost barevné 
správy pomocí ICC profilů.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  profesionální kvalita tisku, konzistentní barevné podání
■  vynikající poměr cena/výkon
■  ekonomický provoz
■  tiskne na gramáž až 330 g/m2

■  vysoká spolehlivost díky jednoprůchodovému tisku
■  doživotní záruka na LED tiskovou hlavu 
■  potiskne plochu až 322 × 450 mm
■  intuitivní ovládání, správa tiskových úloh
■  v ceně sada užitečného softwaru
■  možnost materiálové a servisní smlouvy a pronájmu 

Záruka: 3 roky, záruční servis v místě instalace
Cena (bez DPH): 106 990 Kč
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