
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

OVH NA ČESKÉM TRHU
Francouzská společnost OVH, kte-
rá v červnu vstoupila na český 
trh, spouští své služby. Jedná se 
o jednu z největších hostingových 
společností v Evropě, která nyní 
hledá zákazníky i v České repub-
lice. Aby nalákala větší množství 
zájemců, nabízí pro prvních 100 
zákazníků dedikovaný server 
Kimsufi L na celý rok zdarma. Při 
zakoupení nebo převodu domény 
.cz nabídne společnost OVH web-
hosting libovolného výběru na 
šest měsíců rovněž zdarma.
INFO: WWW.OVH.COM

U:FON S NEJVĚTŠÍM 
PŘÍRŮSTKEM ZÁKAZNÍKŮ 
Výrazný nárůst počtu klientů 
i objemu využívaných služeb 
zaznamenal v prvním čtvrtletí 
2009 čtvrtý český mobilní ope-
rátor U:fon. Počet jeho klientů 
se zvýšil o 18 500, na celkový 
počet 114 500 zákazníků. U:fon 
se tak v prvním čtvrtletí roku 
2009 stal nejvíce rostoucím mo-
bilním operátorem v ČR z pohle-
du růstu zákaznické báze. 
INFO: WWW.UFON.CZ 

PRVNÍ ZNAČKOVÝ OBCHOD HP
Společnost Hewlett-Packard ote-
vřela historicky první značkový 
obchod Hewlett-Packard v České 
republice, a to v prostorách pro-
dejny Comfor OC Nový Smíchov. 
Zájemci zde najdou novinky 
v produktovém portfoliu HP, pře-
devším notebooky, stolní počítače 
a tiskárny. HP má v regionu 
EMEA (Evropa, Střední východ 
a Afrika) 150 „StoreinStore“ – ob-
chodů v obchodě, které zabírají 
v retailových řetězcích plochu ví-
ce než 3 500 m2. Každý den je 
navštíví 400 tisíc zákazníků.
INFO: WWW.HP.CZ

IBM VE ZDRAVOTNICTVÍ
Společnost IBM oznámila, že ote-
vře nové špičkové kompetenční 
centrum pro oblast zdravotnictví 
Global Healthcare Centre of Ex-
cellence v La Gaude ve Francii. 
V rámci rozšiřovaní své působ-
nosti v oblasti zdravotnictví bu-
de Centre of Excellence pomáhat 
klientům společnosti IBM navr-
hovat a vytvářet řešení pro 
zdravotnictví, která zlepší po-
skytování péče, prognózu a pre-
venci chorob a umožní chytřejší 
péči o zdraví jednotlivců.
INFO: WWW.IBM.COM

MOBILNÍ KOMUNIKACE

Vodafone ve státní 
správě
Vodafone zvítězil ve výběrovém 
řízení a bude po dobu minimálně 
čtyř let zajišťovat mobilní služby 
pro ministerstvo školství. Hodno-
ta zakázky nebyla upřesněna, 
podle výběrového řízení ale mi-
nisterstvo předpokládalo, že za 
mobilní služby utratí deset milio-
nů korun. Předpokládá se, že do-
jde k nasazení řešení One Net, 
kterým Vodafone kombinuje vy-
užívání mobilních a fixních slu-
žeb. Čtyřletá zakázka pro minis-
terstvo školství je teprve druhým 
kontraktem Vodafonu v oblasti 
státní správy. 
INFO: www.vodafone.cz

UNICORN

Změny strategie 
V české softwarové společnosti 
Unicorn dochází v současné do-
bě k několika změnám s cílem 
posílení konkurenční výhody. 
Podle slov Jiřího Mráze, generál-
ního ředitele společnosti, jsou 
ekonomické výsledky za letošní 
první pololetí víceméně stejné 
jako vloni. Unicorn ale vnímá 
měnící se charakteristiky trhu – 
stagnuje poptávka a je velký 
tlak na ceny. Firmě nicméně díky 
kvalitním a výhodným službám 
roste podíl na trhu a přichází 
s novými cenově výhodnými na-
bídkami. V rámci restrukturaliza-
ce došlo ke změnám v organizač-
ní struktuře holdingu, k přejme-
nování legislativních jednotek 
a k odpovídajícím změnám 
v obchodním rejstříku.

Dalším z připravovaných kro-
ků je změna sídla. Společnost už 
dlouho těží z používání služby 
Unicorn Universe, díky které jsou 
její pracovníci schopni pracovat 
odkudkoli (kde je internetové 
spojení) a kdykoli (v režimu 7 × 
24). Pracovní prostředí bylo no-
vě rozděleno na Executive Brie-
fing Centre (určené pro podporu 
managementu, administrativní 
činnosti, jednání a školení) a na 
Development Center (vývojářská 
centra určená pro realizaci pro-
jektů). Unicorn pracuje od začát-
ku roku na přípravě nových pro-
stor, stěhování do nově vybudo-
vaného business parku Classic 7 
(www.classic7.cz) proběhne bě-
hem prázdnin.
INFO: www.unicorn.cz
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UCHOVÁVÁNÍ DAT

Verbatim slaví čtyřicítku 
Společnost Verbatim oslavuje letos významné jubileum – 40. 
výročí od svého vzniku. Verbatim je jednou z vedoucích spo-
lečností ve vývoji technologií pro uchovávání dat – od disket 
a magneticko-optických médií přes CD a DVD formáty až po 
nejnovější HD média Blu-ray. V roce svého 40. výročí je Ver-
batim třetí nejsilnější značkou na evropském trhu s digitální-
mi úložnými disky a světovým lídrem v oblasti optických 
úložných disků. Kromě toho nabízí Verbatim produkty na poli 
přenosných USB klíčenek, paměťových „flash“ karet, SSD 
a externích pevných disků a stejně tak i široké spektrum po-
čítačového příslušenství.

Úspěšný příběh společnosti zahájil Reid Anderson v garáži 
v americkém Silicon Valley v roce 1969. Firma se původně 
jmenovala ITC, značka Verbatim (latinsky „doslova“) byla po-
prvé použita o sedm let později pro floppy disky vyráběné 
s teflonovým povrchem.
INFO: www.verbatim-europe.com

INTEL ISEF

Čeští studenti vítězí 
Nadace společnosti Intel vyhlásila vítěze největší světové sou-
těže pro středoškolské vědce, která se konala v Renu v rámci 
veletrhu vědy a techniky Intel ISEF – International Science and 
Engineering Fair. Tento veletrh je považován za jakési olympij-
ské hry mladé vědy. Porota vybírala vítěze z 1 561 mladých 
vědců z 56 zemí. Čeští studenti se na soutěži rozhodně neztra-
tili. První místo z 278 týmových projektů v oblasti elektronic-
kého a mechanického inženýrství získali za projekt EMSARobot 
Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král z Gymnázia Aloise 
Jiráska v Litomyšli. Výhru v hodnotě 3 000 dolarů dostali za 
dálkově řízené vozidlo s uchopovacím zařízením. Hlavním cí-
lem tohoto projektu nebylo postavit všestranného a dokonalé-
ho robota, ale zkusit se podívat na přírodní vědy z jiného úhlu 
pohledu než ze školních lavic.

Projekty mladých finalistů se na této soutěži obecně pouš-
tějí do nejožehavějších problémů lidstva. Dotýkají se napří-
klad klimatických změn, léčby rakoviny, alternativních paliv 
či hladomoru.
INFO: www.intel.com/education
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DATACENTRUM

Casablanca roste
Společnost Casablanca INT, posky-
tovatel internetových, datových 
a hlasových služeb, zaznamenala 
v loňském roce obrat 133,7 milio-
nu korun. Meziročně to značí na-
výšení téměř o čtvrtinu. Letos 
očekává obrat 140 milionů. 

Casablanca v roce 2007 i loni 
rozšiřovala a modernizovala pro-
story vlastního datacentra, které 
patří mezi pětici největších na 
českém telekomunikačním trhu. 
Společnost investicí převyšující 
40 milionů korun navýšila za po-
slední dva roky celkovou plochu 
Telehouse Centra, a to na nyněj-
ších 1 400 m2. V letošním roce 
chystá Casablanca INT další ex-
panzi v oblasti housingových slu-
žeb. Je připraven projekt výstav-
by dalšího datacentra, které by 
mohlo rozšířit celkové prostory 
o 500 m2. Se stavbou a investice-
mi s ní spojenými by se mělo za-
čít přibližně ve třetím čtvrtletí, 
dokončení, otevření a zprovozně-
ní je plánováno na přelom roku 
2009/2010.
INFO: www.casablanca.cz

INZERCE

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Společnost Kaktus Software, 
poskytovatel softwarových 
řešení a služeb v oblasti in-
formačních technologií, jme-
novala Dalibora Němce (35) na 

pozici výkonného 
ředitele společnos-
ti. Dalibor Němec 
pracuje ve společ-
nosti Kaktus Soft-

ware od jejího založení v roce 
1997 jako programátor a po-
stupně se přes projektového 
manažera vypracoval na pozi-
ci technického ředitele.

Novým provozním ředitelem 
společnosti Ignum se stal Ing. 
Bedřich Štěpánek. Po absolvo-
vání VUT v Brně působil v řadě 
nadnárodních společností v ČR 

i v zahraničí. Ve své 
nové funkci se bude 
věnovat nasazení 
nového informační-
ho systému, trans-

formaci společnosti na firmu 
střední velikosti a zavedení 
procesního řízení.

SPRÁVNÝ KROK

Komerční aplikace 
pro Facebook
Internetový pracovní a HR portál Správný krok spustil začát-
kem června první komerční aplikaci (tzv. widget/applet) pro 
uživatele sociální sítě Facebook v ČR. Nová služba, propojující 
účty na Facebooku a portálu Správný krok, usnadňuje vytvoře-
ní profesního strukturovaného životopisu a umožňuje také jed-
noduše přidat na Správný krok přátele z Facebooku.

Facebook patří mezi největší a nejprogresivněji se rozvíjející 
sociální sítě na světě s nejrychleji rostoucím počtem uživatelů. 
Celosvětově jej aktivně využívá přes 200 milionů lidí a každý 
den přibývá dalšího čtvrt milionu. Facebook.com je pátou nejna-
vštěvovanější webovou stránkou na světě. V Česku jej podle ně-
kterých odhadů aktivně používá mezi 300 a 400 tisíci uživateli, 
v poslední době se hovoří dokonce o počtu 900 tisíc. Portálu 
Správný krok by toto propojení mělo pomoci k získání nových 
uživatelů. Bude zajímavé v dalších měsících sledovat vývoj ná-
vštěvnosti a využívání pracovního portálu s novou funkčností.
INFO: www.spravnykrok.cz
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