
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

D-LINK IMPLEMENTUJE 
ZELENÉ TECHNOLOGIE
D-Link, výrobce end-to-end síťo-
vých a komunikačních řešení pro 
firmy i domácnosti, začal spolu 
s pokračujícím rozšiřováním své 
„zelené“ technologie, která šetří 
energii bez omezení výkonu, na-
bízet kompletní řadu těchto eko-
logických produktů. Ta zahrnuje 
síťové přepínače, Wi-Fi směrova-
če, síťová úložiště dat (NAS) a in-
ternetové digitální fotorámečky. 
Sada řešení Green bude brzy do-
plněna i o nové síťové adaptéry 
D-Link Green Powerline. 

INFO: WWW.DLINK.CZ

ADOBE OZNAMUJE VÝSLED-
KY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ
Společnost Adobe Systems ozna-
muje finanční výsledky za první 
čtvrtletí, které skončilo 27. února 
2009. V prvním čtvrtletí fiskálního 
roku 2009 dosáhla společnost 
Adobe příjmů 786,4 milionu USD, 
ve srovnání s 890,4 milionu USD 
oznámenými v prvním čtvrtletí 
fiskálního roku 2008 a 915,3 mili-
onu USD oznámenými ve čtvrtém 
čtvrtletí fiskálního roku 2008.
INFO: WWW.ADOBE.CZ 

HP: 25. VÝROČÍ PRVNÍ 
LASEROVÉ TISKÁRNY
Společnost HP si letos připomí-
ná významný milník v oblasti 
tisku a digitálního zobrazování – 
25. výročí své první laserové 
tiskárny. HP prodal za tuto dobu 
132 milionů laserových tiskáren 
po celém světě.
INFO: WWW.HP.COM

KASPERSKY ZÍSKAL OCENĚNÍ
Společnost PCS informuje, že 
produkt Kaspersky Anti-Virus 
2009 získal nejlepší hodnocení 
od nezávislé testovací laboratoře 
AV-Comparatives. Tato laboratoř 
provedla v únoru 2009 sérii tes-
tů 17 oblíbených antivirových 
řešení. Antivirové produkty byly 
hodnoceny podle takových krité-
rií, jako je míra detekce malwaru 
a počet falešných poplachů.
INFO: WWW.PCS.CZ

AUTODESK

PlanetSolar 
využívá Autodesk
PlanetSolar, společnost se sídlem 
v Německu, realizuje projekt na 
zkonstruování solárního katama-
ránu, v rámci něhož poskytuje Au-
todesk technologii digitálního pro-
totypování. Ta pomůže společnosti 
PlanetSolar solární katamarán 
rychle a úsporně navrhnout a po-
stavit. Autodesk dodal konstrukté-
rům firmy PlanetSolar produkty 
řešení digitálního prototypování 
Autodesk Inventor a Autodesk Ali-
as, stejně jako softwarové nástro-
je AutoCAD Electrical a Autodesk 
Productstream, které pomohou di-
gitálně navrhnout, vizualizovat 
a simulovat solární katamarán ješ-
tě před jeho výstavbou.

Projekt je nápadem Raphaela 
Domjana, prezidenta společnosti 
PlanetSolar, který bude plavidlo 
rovněž pilotovat. Prostřednictvím 
nejmodernějších technologií chce 
PlanetSolar demonstrovat poten-
ciál obnovitelných zdrojů, jako je 
solární energie, a současně urych-
lit pokrok v oblasti hybridních 
a elektricky poháněných doprav-
ních prostředků.
INFO: www.autodesk.cz, 
www.planetsolar.org
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ALZA.CZ

Začátek roku 2009: 
Prodeje za miliardu
Zákazníci internetového obchodu Alza.cz zde již letos utratili ví-
ce než jednu miliardu korun. Přesněji řečeno, za první tři měsíce 
roku 2009 dosáhla Alza.cz tržeb 1,07 miliardy Kč. Během února 
byla také otevřena nová pobočka v Praze 5, v bezprostřední 
blízkosti metra Lužiny, a již za měsíc přibude k Brnu a Bratislavě 
i další mimopražská pobočka, a to přímo v centru Plzně. Velkými 
změnami projde i centrála společnosti v Praze-Holešovicích, kde 
budou již brzy moci zákazníci zavítat do zcela nového show-ro-
omu s plochou 700 m2 a s prezentací ze světa počítačů a elek-
troniky.
INFO: www.alza.cz

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Milan Baran, ge-
nerální ředitel 
společnosti ZyXEL 
Communications 
Czech, byl jmeno-
ván do funkce Vi-

ce President of Operations. V té-
to pozici bude mít zodpověd-
nost za oblast nákupu, sourcin-
gu, logistiky, technické podpory 
a zákaznického servisu v celé 
Evropě. Milan Baran strávil 
v minulosti více než osm let 
v mezinárodních společnostech 
na Tchaj-wanu a v Hongkongu, 
kde získal bohaté zkušenosti. 
V roce 2004 založil velice 
úspěšnou pobočku ZyXEL v Čes-
ké republice a dále pobočky 
v Polsku a na Slovensku. 

Společnost Tohiba oznámila, 
že do funkce prezidenta 
a CEO společnosti byl jmeno-
ván pan Norio Sasaki.

SUPERPOČÍTAČE

SGI Altix 
v ústavu AV ČR
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky uvádí do provozu 
výkonný výpočetní systém SGI Altix ICE 8200. Systém, který do-
dala společnost Silicon Graphics (SGI), sestává ze 64 výpočetních 
serverů propojených výkonnou sítí InfiniBand a ze tří řídicích 
serverů pro správu a přístup uživatelů. Každý výpočetní uzel 
systému je osazen děma procesory Intel Xeon Quad-Core E5420 
se čtyřmi jádry s pracovní frekvencí 2,50 GHz a 8 GB RAM. Cel-
kem je tedy pro samotné výpočty k dispozici 512 výpočetních 
procesorových jader. Servery jsou bez lokálních disků, sdílejí 
výkonné datové pole SGI InfiniteStorage 220 s diskovým prosto-
rem 6 TB, zajišťující operační prostor pro jednotlivé pracovní 
uzly, instalaci programů a data uživatelů. Systém je vybaven 
klastrovým řídicím softwarem SGI Tempo, který umožňuje admi-
nistrátorům snadný dohled, správu a konfigurování  celého sys-
tému tak, aby byl zajištěn hladký a spolehlivý průběh všech 
operací i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. S aktu-
álním reálným výkonem 4,2 teraflopsu patří tento systém mezi 
nejvýkonnější výpočetní zařízení pro vědecké výpočty v ČR.  
INFO: www.sgi.com
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PARTNERSTVÍ

TimeWarner spolupracuje s Adobe
Společnost Adobe a tři společnosti koncernu Time Warner – Turner 
Broadcasting System, Warner Bros. Entertainment a Home Box Office 
– oznámily strategické spojenectví, které bude podporovat spolupráci 
na vývoji další generace prostředí pro video a multimédia. Součástí to-
hoto spojenectví bude také spolupráce na urychlení vývoje správy di-
gitálních práv pro web i samostatné počítače a řešení metadat a měře-
ní počtu diváků, které by mělo zlepšit vyhledávání a zhodnocení obsa-
hu. Společnosti chtějí využít platformu Adobe Flash a řešení pro video 
k poskytování lepší kvality zážitků uživatelům obsahu od společností 
HBO, Turner Broadcasting a Warner Bros. Entertainment na více distri-
bučních platformách. 
INFO: www.adobe.cz

TISKOVÁ ŘEŠENÍ

AT Computers distribu-
torem řešení Lexmark
Společnost AT Computers se stala autorizovaným distributorem tis-
kových řešení značky Lexmark pro Českou a Slovenskou republiku. 
Lexmark se tak stal již třináctým výrobcem tiskáren a multifunkč-
ních zařízení v portfoliu AT Computers. 

Společnost AT Computers nabídne svým partnerům také nejno-
vější řadu tiskových strojů Lexmark 650. Cílem této již sedmé gene-

race tiskových zařízení Lex-
mark je zaručit trvalý a rychlý 
tisk. Modely obsažené v této 
řadě zvládají i tisk na etikety, 
karton a méně kvalitní typy 
papíru. Nabízí také největší ka-
pacitu toneru ve své třídě a ka-
zety s vysokou výtěžností pro 
tisk až 36 000 stran, díky je-
jichž použití nemusí uživatelé 
kazety vyměňovat tak často. 
INFO: www.atcomp.cz

IMPROMAT

Evropě to vytiskneme
Předsednictví je jedním z nejdůležitějších úkolů vyplývajících z člen-
ství v Evropské unii. Je proto důležité připravit pro všechna jednání 
co nejlepší podmínky. Jednou z kategorií, která může přispět k bez-
problémovému průběhu našeho předsednictví, je technická podpora 
při přípravě tiskových materiálů a všech tiskových, kopírovacích 
a faxových služeb.

Jako dodavatele pro zabezpečení veškerých tiskových a kopíro-
vacích potřeb během našeho předsednictví v EU si Úřad vlády vy-
bral společnost Impromat. „V Kongresovém centru Praha, které po 
celou dobu předsednictví slouží jako hlavní konferenční prostor pro 
oficiální akce českého předsednictví, bylo na dobu trvání našeho 
předsednictví v EU, tj. od 1. 1. 2009 do 15. 7. 2009, nainstalováno 
celkem deset vysoce výkonných multifunkčních zařízení MP 2550 
a deset menších multifunkčních strojů MP 161 SPF,“ uvádí Jiří Novák 
z oddělení projektů společnosti Impromat.
INFO: www.impromat.cz
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