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IT BUSINESS

KRÁTCE
Avaya rozšiřuje svou distribuční síť na 
Slovensku
Společnosti Avaya a Sofos oznamují zaháje-
ní distribuce Avaya produktů na Slovensku. 
Cílem partnerství je zajistit dostupnost pro-
duktů IP Office a Integral 5 na slovenském 
trhu. Sofos se stává přímým slovenským 
distributorem Avaya produktů.

Avaya je poskytovatelem aplikací, soft-
waru a služeb pro firemní komunikaci. 
Sofos se zabývá distribucí standardních IT 
produktů, produktů pro průmyslové apli-
kace (IPC) a řešením problémů bezpeč-
nosti informačních systémů na Slovensku.
Info: www.avaya.cz

Společnost GCC Services vstoupila do 
obchodního programu HP
Společnost GCC Services, dceřiná společ-
nost systémového integrátora S&T CZ, 
podepsala s firmou Hewlett-Packard 
smlouvu o vstupu do obchodního pro-
gramu HP ABSP (Authorized Business 
Solutions Partner). 
Info: www.gcc.cz

EMPIRE ohlašuje finanční výsledky
Společnost EMPIRE, český dodavatel 
informačních a komunikačních technologií, 
ohlásila finanční výsledky dosažené 
v kalendářním roce 2006. Konsolidovaný 
obrat společností EMPIRE a Sophia Solu-
tions (dceřiná společnost EMPIRE, dodá-
vající produkty a služby v oblasti Business 
Intelligence) za rok 2006 vzrostl v porov-
nání s rokem 2005 téměř o 4 procenta 
a dosáhl výše 147,1 milionu korun. Bez-
mála 88 procent obratu tvoří zakázkový 
vývoj nových řešení a služby. Ke konci 
roku 2006 zaměstnávaly společnosti 
EMPIRE a Sophia celkem 142 zaměst-
nanců, o rok dříve 121 zaměstnanců.
Info: www.empire.cz

Grisoft získal ocenění Ventura Award
Grisoft, dodavatel bezpečnostního softwaru 
AVG, získal ocenění Ventura Award za rok 
2006 od jednoho ze svých investorů, společ-
nosti Enterprise Investors. Grisoft byl nomi-
nován ve dvou ze tří vyhlášených kategorií, 
cenu Ventura Award získal v kategorii Neje-
fektivnější firma. Výsledky již pátého ročníku 
Ventura Awards byly vyhlášeny 18. června 
2007 na slavnostním večeru ve Varšavě, a to 
za účasti J. R. Smithe, generálního ředitele 
společnosti Grisoft.
Info: www.grisoft.cz

Electro World, řetězec zaměřený 
na prodej elektroniky a elektro-
spotřebičů v České republice, Pol-
sku a Maďarsku, oznámil nárůst 
svých prodejů za uplynulý finanční 
rok, který pro něj skončil 30. dub-
na 2007. Prodeje dosáhly 7,9 mili-
ardy Kč (283,2 milionu eur). Cel-
kové prodeje přitom narostly o 36 
procent. 

Electro World patří do meziná-
rodní skupiny DSG international. 
Firma provozuje ve střední Evropě 
25 prodejen: 12 v České republice, 
7 v Maďarsku a 6 v Polsku, při-

čemž v průběhu finančního roku 
2007/2008 plánuje další nárůst 
počtu svých obchodů. V České 
republice a Maďarsku Electro 
World také vloni zahájil provoz 
internetového obchodu. Aktuálně 
firma představila on-line počíta-
čový konfigurátor (http://konfi-
gurator.electroworld.cz). Zákaz-
níci si mohou vybírat ze tří základ-
ních kategorií: běžné domácí 
a kancelářské počítače, noteboo-
ky a výkonné počítače pro domácí 
kino nebo počítačové hry. 
Info: www.electroworld.cz

Electro World: 36% nárůst obratu

videa v naší síti umožní našim 
zákazníkům sledovat streamo-
vané programy v potřebné kva-
litě a s minimálním rizikem 
výpadků,“ říká Tomáš Budník, 
ředitel komerční divize společ-
nosti GTS Novera.

Distribuční bod NACEVI 
umístěný v síti GTS Novera má 
kapacitu 1 Gb/s a je vyhrazen 
pouze zákazníkům GTS Novera. 
V případě potřeby je možné 
přenosovou kapacitu zdvojná-
sobit v řádu desítek minut. Pro-
vozovatel NACEVI, společnost 
Visual Connection, vybírá pro 
umisťování distribučních bodů 
vysokorychlostní sítě, které 
disponují jak dostatečnými 
technickými parametry, tak 
velkým počtem obsluhovaných 
zákazníků.
Info: www.gtsnovera.cz

Celonárodní telekomunikační 
operátor GTS Novera zahájil 
spolupráci s Národním centrem 
videa (NACEVI), sítí pro doručo-
vání obsahu (CDN – Content 
Delivery Network). Výsledkem 
spolupráce bude kvalitnější pří-
stup uživatelů sítě GTS Novera 
ke streamovaným programům, 
které jsou distribuovány Národ-
ním centrem videa.

„NACEVI zajišťuje distribuci 
řady streamovaných programů, 
mimo jiné internetové vysílání 
zpravodajského programu ČT24 
nebo sportovního kanálu ČT4. 
Toto vysílání se vyznačuje vyso-
kými nároky na přenosovou 
kapacitu sítí, která prudce 
narůstá v době důležitých, 
a tudíž mimořádně sledovaných 
událostí. Vybudování distribuč-
ního bodu Národního centra 

GTS Novera se stala partnerem 
Národního centra videa

Novinky z oboru 
datových center
Série kongresů Discover the World 
of ALTRON vyvrcholila v polovině 
června v Bratislavě. Letos se speci-
alisté na datová centra sešli nejpr-
ve v polovině května v Praze 
a o měsíc později v Bratislavě. Stej-
ně jako v uplynulých letech zaštítil 
akci hlavní organizátor – společ-
nost ALTRON. 

Přednáškové bloky byly letos 
rozděleny na tři základní celky. 
V prvním z nich přednášející 
seznámili účastníky kongresu se 
základními pojmy, s typy dato-
vých center z hlediska jejich spo-
lehlivosti i zaměření, tj. jejich 
„pracovní doby“ – hovořilo se 
o systémech, které se po skonče-
ní pracovního dne vypínají, 
o těch, které mají „volno“ několi-
krát do měsíce, a především 
o kritických aplikacích s označe-
ním 24≈7≈365, tedy s nonstop 
fungováním.

Specialista ALTRONU Petr Ding 
představil nový unikátní altronov-
ský koncept OptiStructure – sou-
borné řešení pro datová centra na 
klíč. Vedle podrobného popisu díl-
čích částí systému se Ding zaměřil 
na jeho flexibilitu, která umožňuje 
dodatečné rozšiřování systému 
podle přání a aktuálních potřeb 
zákazníka. Další přednášky se 
zabývaly problematikou personální 
a protipožární bezpečnosti systé-
mů a fyzickou infrastrukturou 
datových center. 

Dalším tematickým celkem bylo 
chlazení IT technologií. Většinu 
řečníků tvořili zástupci světových 
značek vyrábějících chladicí systé-
my, jako je například Emerson, 
APC – MGE či Rittal. Přednáška 
nezávislého konzultanta v oblasti 
IT P. Nováka potěšila především 
zájemce o vybudování datového 
centra z řad neodborníků: P. 
Novák upozornil na nejdůležitější 
parametry, které by rozhodně 
neměly zůstat při plánování data-
centra stranou.

Posledním tématem kongresu 
bylo energetické zabezpečení 
datacenter. 
Info: www.altron.net
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slavnostní komponovaný večer, 
během kterého se hosté přenes-
li do prostředí nejžhavějších 
světových, hudebních či herec-
kých hvězd, jejichž prostřednic-
tvím byly prezentovány jednotli-
vé výrobky značky Canon. To 
vše bylo proloženo efektními 
tanečními a hudebními vystou-
peními. Na závěr programu 
nechyběl ani narozeninový dort, 
jehož 50 svíček sfoukl za asis-
tence čtyř hostesek v národních 
krojích sám Ladislav Paleček, 
regionální ředitel společnosti 
Canon CCI 4CE pro Česko, Slo-
vensko, Maďarsko a Polsko. 
Info: www.canon.cz

Společnost Canon oslavuje své 
padesátileté působení v Evropě 
a dvacetileté výročí uvedení prv-
ního fotoaparátu EOS. U pří-
ležitosti oslav 50 let Canonu 
v Evropě byl mimo jiné uspořá-
dán galavečer v Břevnovském 
klášteře v Praze. V tomto kom-
plexu historických budov proběh-
ly 17. května 2007 workshopy 
s představením nejnovějších pro-
duktů Canon z oblastí foto-video 
a malá kancelář. Vše si bylo mož-
no na místě hned prohlédnout 
a vyzkoušet. Návštěvníci také 
obdivovali výstavku kompletního 
sortimentu systému EOS. V Tere-
ziánském sálu pak následoval 

Společnost IBM dodala letos do 
22 mateřských škol, které vybrala 
společně s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, celkem 

51 speciálních počítačových stanic 
a navázala tím na první fázi zavá-
dění počítačů do mateřských škol 
z let 2002/2003. Ze strany IBM se 

IBM: Počítače pro mateřské školy

Setkání informatiků 
a partnerů 
InterSystems
Ve dnech 18. a 19. června 2007 
se ve Špindlerově Mlýně kona-
la akce Symposium InterSys-
tems 2007 s podtitulem 
„Polepšené aplikace“. Společ-
nost InterSystems je dodava-
telem objektové databáze 
Caché a platformy pro rychlou 
integraci Ensemble a je lídrem 
v oblasti databází pro zdravot-
nictví. Ve Špindlerově Mlýně 
se setkali uživatelé, odborníci 
a vývojáři na platformách 
Caché a Ensemble, kteří si 
vyměňovali zkušenosti a názory 
z oblasti vývoje aplikací a inte-
grace. Byl zde představen zcela 
nový produkt HealthShare – 
platforma sloužící k rychlému 
vytvoření informačních 
výměnných sítí ve zdravot-
nictví ,  ve kterých jsou různý-
mi organizacemi sdílena kli-
nická data na regionální 
i  národní úrovni.
Info: www.InterSystems.com

Canon slavil dvojí jubileum

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Microsoft oznámil jmenování Veroniky 
Přikrylové do funkce generální ředitel-

ky pro rozvoj trhů střední 
a východní Evropy. Pří-
mým nadřízeným dosa-
vadní generální ředitelky 
společnosti pro pobaltské 

země a Kazachstán bude Vahe Torrosi-
an, viceprezident společnosti Microsoft 
pro oblast Evropy, Středního východu 
a Afriky. 

Novým regionálním ředitelem pro Čes-
kou republiku, Bulharsko a Rumunsko byl 
ve společnosti Czech Data Systems, App-

le IMC Czech Republic 
jmenován Christophe 
Chastan (44). V nové 
pozici bude zodpovídat za 
vedení týmů společnosti 

Apple v jednotlivých zemích. Bude mít za 
úkol zvyšovat tržby společnosti Apple 
v regionu a propagovat přednosti pro-
duktů Apple za účelem zvýšení tržního 
podílu společnosti Apple v těchto 
zemích.

Do společnosti Algotech nastoupil v červ-
nu Aleš Hemek (32), který zde bude 
působit ve funkci Account Manager pro 

Českou republiku. Aleš He-
mek vystudoval Obchodní 
akademii v Jablonci nad 
Nisou a od té doby získá-
val zkušenosti na obchod-

ních pozicích v různých odvětvích. 
V posledních sedmi letech pracoval ve 
vydavatelské sféře, například ve společ-
nosti Computer Press. 

Do společnosti NextiraOne Czech přichá-
zí Norbert Hlaváček. Na vedoucí pozici 

Sales Managera oddělení 
Large Accounts bude zod-
povědný především za klí-
čovou oblast prodeje 
významným zákazníkům 

v segmentu státní správy, zdravotnictví, 
utilit a finančního sektoru.

Společnost Nokia od 1. srpna tohoto 
roku jmenuje Šárku Baronovou na 
pozici Marketing director pro Polsko, 
ČR a SR. Petr Kasa bude od stejného 
dne zastávat pro tytéž země pozici 
Sales director.

jedná o celosvětovou iniciativu 
KidSmart Early Learning Program-
me, spuštěnou v roce 1999. Smys-
lem programu, který běží v 57 
zemích, je podporovat výuku 
založenou na technologiích IT už 
v předškolním věku. 

Dodávané počítačové stanice 
jsou malá barevná pracoviště tvo-
řená pracovní deskou se zabudova-
ným monitorem, klávesnicí a dět-
skou myší, která odpovídá velikosti 
dlaně dítěte předškolního věku. 
Sestavu doplňuje sedačka pro 
maximálně dvě děti. Samotný počí-
tač je umístěn v uzavřené skříňce, 
ke které děti nemají přístup. Speci-
ální pracovní stanice umožňují 
dětem ve věku od 3 do 7 let přístup 
k řadě softwarových programů. 
V ČR je nyní dětem a učitelům 
k dispozici 263 těchto počítačů.
Info: www.ibm.com/cz




