
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

AGEN SE PŘESTĚHOVAL
Firma Agen se po šesti letech 
přestěhovala do nových prostor. 
Od 28. července 2008 sídlí tato 
společnost na adrese U Trati 44, 
Praha 10.
INFO: WWW.AGEN.CZ

NOVÁ TVÁŘ PORTÁLU 
CADFORUM.CZ
Akciová společnost Xanadu, do-
davatel řešení a služeb v oblasti 
informačních technologií, před-
stavila novou podobu svého tra-
dičního informačního portálu 
CADforum.cz. Služba, která fungu-
je již déle než jedenáct let, přiná-
ší nejen nejširší servis informací, 
rad, tipů, diskuzí a CAD bloků ke 
stažení, ale představuje i další 
novinky pro příznivce počítačo-
vě podporovaného navrhování.
INFO: WWW.CADFORUM.CZ

INTEL OSLAVIL 40. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ
Firma Intel oslavila 18. července 
2008 čtyřicáté výročí založení. 
Za dobu svého působení si vydo-
byla umístění v žebříčku Fortune 
500, díky kampani Intel Inside se 
dostala do povědomí širokých 
vrstev spotřebitelů, a zasloužila 
se o vynález mikroprocesoru. 
INFO: WWW.INTEL.COM/CZ

ŠVÉDOVÉ KOUPILI QRIS
Švédská finanční skupina Frede-
riks Group vstoupila do České 
republiky. Zakoupila majoritu 
v pražské společnosti QRIS, kte-
rá se dosud zabývala poraden-
stvím v oblasti IT, investic a ma-
nagementu. „Firma se nyní jme-
nuje dynn, členstvím v silné me-
zinárodní skupině si upevnila 
postavení v rámci IT segmentu 
ve střední Evropě,“ uvádí nový 
předseda představenstva spo-
lečnosti Jiří Pantoflíček, který 
ve funkci nahradil dosavadního 
šéfa Jiřího Harta. 
INFO: WWW.QRIS.CZ

AUTOCONT OCENĚN 
SPOLEČNOSTÍ LENOVO
Firma AutoCont se stala nejlepším 
obchodním partnerem společnosti 
Lenovo v kategorii největšího 
obratu za období let 2007/2008. 
AutoCont CZ a.s. rovněž drží statut 
Lenovo Premium Business Partner 
pro rok 2008 v rámci partnerské 
sítě Lenovo Partner Network. 
INFO: WWW.AUTOCONT.CZ

NANOVLÁKNA

Elmarco zahájilo výstavbu 
výzkumného centra  
Liberecká společnost Elmarco, která je výrobcem nanovláken-
ných materiálů a strojů k jejich produkci, zahájila výstavbu  
nového výzkumného a vývojového centra. Centrum, které za-
číná vyrůstat v liberecké průmyslové zóně Liberec sever, bude 
zaujímat plochu 1 750 m2 a jeho úkolem bude pokračovat ve 
vývoji nanovlákenných materiálů a ve spolupráci se světovými 
univerzitami rozšířit možnosti aplikací nanovlákenných tech-
nologií. V České republice tak vzniká výzkumné a vývojové 
zázemí. „Celý projekt nových výzkumných a vývojových pro-
stor je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřed-
nictvím OPPI (Operačního programu Průmysl a inovace), kon-
krétně programu Potenciál. Rozpočet celé investice je ve výši 
190 milionů korun, z čehož 75 milionů korun pokryjí prostřed-
ky EU,“ uvedl zástupce vlastníků a jednatel společnosti Elmar-
co Ladislav Mareš.  
INFO: www.elmarco.com

KONFERENCE

Bude se konat 
ENUM Day 
Druhý ročník konference o tech-
nologii ENUM, která umožňuje 
volat zdarma bez minutových po-
platků – ENUM Day 2, připravuje 
na 17. září sdružení CZ.NIC. To je 
nejen správcem domén s koncov-
kou .CZ, ale také správcem regist-
ru českých ENUM domén.  

Letošní, druhý ročník se usku-
teční na stejné adrese, jako ten 
první, v prostorách klubu Rock 
Café na pražské Národní třídě. 
V programu celodenní  konferen-
ce jsou hlavně přednášky zamě-
řené na praktické užití této tech-
nologie v různých prostředích. 
Mezi společnostmi, jejichž zá-
stupci přijdou prezentovat přípa-
dové studie, jsou například tele-
komunikační operátor IPEX, je-
den z operátorů podporující 
ENUM, a dále  společnosti Beneta 
a PulaSoft, které ENUM využívají 
již více než rok. Nekomerční ob-
last bude zastupovat přednášející 
z Ostravské Univerzity. Stejně 
jako loni vystoupí na ENUM Day 
také zástupci ze zahraničí. Loň-
ského ročníku, který byl věnova-
ný především představení této 
technologie, se v pražské Galerii 
Louvre zúčastnilo více než 100 
návštěvníků. 

Více k programu, k vystupují-
cím, k nutné registraci na tuto 
akci najdete od 18. srpna na in-
ternetové adrese http://enum.
nic.cz/enumday2/.

DIGITAL CITIES

Salcburk pilotním 
městem projektu
Společnost Autodesk informuje, 
že bude spolupracovat se Sal-
cburkem jako prvním pilotním 
městem svého nového projektu 
„Digital Cities“. 

Projekt Digital City představuje 
technologii Autodesku, která po-
skytuje jednotné prostředí pro 
spolupráci na vizualizaci, analýze 
a simulaci budoucího dopadu 
městského projektování a rozvoje. 
Autodesk si ke spolupráci vybral 
Salcburk, jedno z velkých evrop-
ských kulturních a historických 
center, aby mu pomohl integrovat 
všechna data o městě do vysoce 
detailního 3D modelu. 
INFO: www.autodesk.com/
digitalcities

IT BUSINESS 
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VSTUP NA TRH

Ingram Micro míří do ČR
Počítače a počítačové komponenty budou dále zlevňovat. Do 
České republiky totiž míří největší dodavatel IT technologií na 
světě, americká společnost Ingram Micro. Včera firma otevřela 
logistické centrum v bavorském Straubingu a oznámila záměr 
expandovat do České republiky a na Slovensko.

,,Na trzích v České republice a na Slovensku vidíme pozici 
Ingram Micro jako klasického subdodavatele. Díky naší nabíd-
ce produktů budeme představovat zajímavé doplnění k na-
bídce stávajících distributorů“, uvedl obchodní viceprezident 
Marcus Adä. 

Firma bude mít pro české obchodníky ve Straubingu, zhru-
ba devadesát kilometrů od Železné Rudy, přes 40 tisíc druhů 
zboží od 350 dodavatelů v oblasti informačních a komunikač-
ních technologií a spotřební elektroniky. Kromě počítačových 
komponentů jim nabídne i hotové počítače a notebooky. Vedle 
klasického velkoobchodu spustí společnost i internetový malo-
obchod v češtině. Objednané zboží slibuje dodávat do 24 ho-
din. ,,Značně jsme do našich zaměstnanců investovali a v sou-
časné době máme k dispozici patnáctičlenný exportní tým, 
mezi nimi i česky a slovensky mluvící spolupracovníky,“ uvedl 
David Dupuy, manažer zodpovědný za export. 

Ingram Micro je celosvětově největší distributor informač-
ních technologií, který má přes 35 tisíc stálých zákazníků ve 
150 zemích světa.
INFO: www.ingrammicro.com
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Společnost LBMS přijala na po-
zici Senior Consultant pro im-

plementaci řešení 
LBMS v oblasti IT 
Service Management 
Mgr. Petra Jeřábka 
(28). Kromě vedení 

projektů implementace IT Ser-
vice Management bude Petr Je-
řábek působit také jako konzul-
tant pro implementaci procesů 
ITIL a lektor kurzů zaměřených 
na ITIL, které nabízí školicí 
středisko LBMS.

Společnost Avnet, distributor 
společnosti EMC na českém tr-

hu, oznámila perso-
nální rozšíření ob-
chodní jednotky 
EMC. Obchodní jed-
notku od července 

posílil Petr Flek (40). 

Obchodním ředitelem společ-
nosti Tech Data Distribution se 
stal Ladislav Kocour (37).
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PRŮZKUM TRHU

HP nejprodávanější značkou u nás
Hewlett-Packard je ve druhém čtvrtletí 2008 nejúspěšnějším 
prodejcem počítačů v České republice. Každý pátý prodaný 
notebook nebo desktop nese logo HP. Vyplývá to ze studie 
analytické společnosti IDC.

Podle výsledků průzkumu prodalo HP ve druhém čtvrtletí 
letošního roku v ČR 29467 notebooků a 13543 stolních počíta-
čů, což ho s celkovým výsledkem 43010 kusů a podílem na 
trhu 21 procent řadí na první místo české tabulky prodejců 
výpočetní techniky. Prodej vzrostl meziročně o 9827 ks, tedy 
o rovná dvě procenta.

Druhou a třetí příčku obsadily podle IDC společnosti Acer 
a Asus, a to shodně jak celkově, tak i v prodeji notebooků.
Komentář redakce: Zhruba ve stejnou dobu se k českým novi-
nářům dostala zpráva, že nejúspěšnějším prodejcem počítačů 
v ČR je společnost AT computers. Zajímavé přitom je, že jak 
tisková zpráva z HP, tak od AT computers vychází z údajů stu-
die analytické společnosti IDC. Podle informací Marka Hadry 
z agentury Aetna však firma AT computers figuruje v průzku-
mu IDC na prvním místě mezi ryze českými, domácími značka-
mi, HP pak vede v žebříčku celosvětových výrobců.
INFO: www.hp.cz, www.atcomp.cz

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Vítěz soutěže Canon Fan Foto je z Čech 
Firma Canon Europe oznámila, že vítězem mezinárodní soutěže je amatér-
ský fotograf Jan Košťál z České republiky. Jeho fotografie nazvaná „Bláti-
vé hřiště, Bangladéš“ zvítězila na základě rozhodnutí poroty složené ze 
zástupců společností Canon a Getty Images, vedoucího světového tvůrce 
a distributora statických obrazů a multimédií. Pro porotu byla rozhodující 
perspektiva fotografie, zachycená akce a celková kompozice. 

Canon Fan Foto je on-line fotogalerie a fotosoutěž, umístěná na oficiál-
ních webových stránkách UEFA EURO 2008 jako součást oficiálního spon-
zoringu společnosti Canon. Stránky jsou určeny pro zachycení fotbalu 
z pohledu fanouška. Mohly na ně být umístěny fotografie se vztahem 
k fotbalu, návštěvníci stránek pak jednotlivé fotografie hodnotili. 
INFO: www.canon-europe.com

SPOLUPRÁCE 

T.S.Bohemia partnerem nVidie
Společnost T.S.Bohemia navázala úzké spojenectví s firmou nVidia 
a ke statutu nVidia Authorized Partner se stala také nVidia SLI 
Certified Partnerem. Technologie SLI (Scalable Link Interface) 
slouží k propojení dvou a více karet za účelem navýšení výkonu 
o 50 až 90 procent v závislosti na použité aplikaci. Tato techno-
logie najde využití ve výkonných hráčských systémech a u ná-
ročných profesionálních pracovních stanic. 

Marek Bělohoubek, výkonný ředitel společnosti T.S.Bohemia, 
ke spolupráci uvádí: „Jsme velmi rádi, že se SLI certifikace po-
vedla, a těšíme se na užší spolupráci se společností nVidia, kte-
rá je lídrem mezi výrobci grafických čipů. Od spolupráce si sli-
bujeme rychlejší přístup k novým technologiím v oblasti gra-
fických čipů a jejich rychlou a bezproblémovou integraci do 
našich počítačových sestav Barbone.“ 
INFO: www.tsbohemia.cz

INTEL A DREAMWORKS

Převrat v tvorbě 
3D snímků 
Diváci kin se mohou těšit na nové 
trojrozměrné filmy s neobyčejně 
propracovanými animacemi. Nový 
druh 3D zábavy umožní kombi-
nace výpočetních technologií 
společnosti Intel a umění animač-
ních umělců studia  DreamWorks 
Animation. Společnost Intel a stu-
dio DreamWorks Animation SKG 
se staly strategickými partnery 
v oblasti technologie pro tvorbu 
3D filmových snímků. Prvním 
filmem, ve kterém se vzájemná 
spolupráce projeví, bude „Monsters 
vs. Aliens“. Film by měl být do 
kin uveden příští rok v březnu. 
Počínaje rokem 2009 budou 
všechny klíčové snímky společ-
nosti DreamWorks Animation 
zhotoveny ve stereoskopickém 
3D prostředí. Partnerství bude 
těžit z produktů a nástrojů vizuál-
ního computingu společnosti 
Intel a zkušeností společnosti 
DreamWorks Animation v oblasti 
tvorby animovaných filmů.
INFO: www.intel.com

INTEL VIRTUAL FILM FESTIVAL

Uděleny filmové ceny Intelu
Intel možná objevil „novodobého Coppolu nebo Hitchcocka“. Fil-
mové snímky amatérských režisérů, které získaly ocenění v rámci 
soutěže Intel Virtual Film Festival, se totiž atmosférou a důvtipem 
mohou často rovnat dílům profesionálních kolegů. 

V Česku zvítězil snímek „Nákupní vozík zabiják“ od dvaa-
dvacetiletého režiséra vystupujícího pod přezdívkou Sil-
ver2236. Hororový snímek s nádechem černého humoru po-
jednává o vražedných choutkách nákupního vozíku, který 
lační po lidské krvi. Porota ocenila autorův humor, dobrou 
znalost žánru, excelentní načasování, výtečnou práci se zvu-
kem, profesionální volbu úhlů záběru, efektivní využití světla 
a hudební doprovod.

V kategorii Vítěz poroty (Judges’ Choice) zvítězil třiatřice-
tiletý Alfredo López ze Španělska se svým snímkem „Kufr“ 
(The Suitcase).
INFO: www.intel.com
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