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a působí v daném regionu, 
znají dobře místní prostředí 
a potřeby žadatelů. Vítězné 
projekty budou vyhlášeny 
v říjnu 2008.
Info: www.nadaceo2.cz

V sedmém ročníku programu 
regionálních grantů rozdělí 
Nadace O2 deset milionů korun 
nestátním neziskovým organiza-
cím z celé České republiky. Na 
podporu znevýhodněných dětí 
a mládeže tak bude  v každém 
z osmi regionů  rozdělena částka 
1 milion 250 tisíc korun.

Nestátní neziskové organi-
zace mohou své žádosti o grant 
posílat až do 30. dubna 2008. 
Přesné podmínky naleznou 
žadatelé na internetových 
stránkách Nadace O2. Došlé 
projekty budou posuzovány 
v jednotlivých regionálních 
centrech místními radami. Ty 
jsou složené z odborníků speci-
alizovaných na problematiku 
dětí a mládeže, zaměstnanců 
společnosti Telefónica O2 
a zástupců médií. Díky tomu, 
že členové jednotlivých rad žijí 

Nadace O2 rozdělí 
10 milionů korunKrátce

3  Unicorn loni zvýšil obrat na 
1,2 miliardy korun
Společnost Unicorn, tuzemský 
výrobce softwaru, loni zvýšila kon-
solidovaný obrat na 1,205 miliardy 
korun. Oproti roku 2006 to zname-
ná růst o 20 %. 

Celkem 87,8 % příjmů společ-
nosti pochází z vývoje softwaru. 
Příjmy z prodeje hardwaru činily 
9,6 %  z celkových tržeb a prodej 
softwarových licencí se na obratu 
podílel 2,6 %. 
Info: www.unicorn.eu/cz

3 Konica Minolta drží své barvy
Hned dvě čtenářská ocenění dopl-
něná cenou od nezávislé testovací 

laboratoře zís-
kala Konica 
Minolta díky 
svým barev-
ným a multi-
funkčním zaří-
zením bizhub. 
Uživatelé tis-
kových strojů 

a čtenáři internetového vydavatel-
ství BERTL zvolili již třetí rok po sobě 
kancelářské tiskové stroje Konica 
Minolta jako nejlepší po stránce 
rozsahu barev. Konica Minolta 
v této kategorii získala Platinové 
ocenění (Platinum Award).
Info: www.konicaminolta.cz

3 Sun zaznamenal růst tržeb 
Společnost Sun Microsystems 
zaznamenala u celé své řady sys-
témů Sun Blade nárůst zákazníků 
a tržeb. Podle IDC tak Sun za třetí 
čtvrtletí kalendářního roku 2007 
získal v celosvětovém měřítku 
prvenství v růstu počtu prodaných 
kusů i továrních tržeb z blade ser-
verů. Od okamžiku, kdy v polovině 
roku 2006 znovu vstoupil na trh 
s blade servery, dosáhl Sun sdílené 
čtvrté příčky v podílu na trhu 
s blade servery z hlediska továr-
ních tržeb (za 3. čtvrtletí 2007), 
uvedl 29 nových blade serverů 
a souvisejících produktů a získal 
přes 300 nových zákazníků pro-
duktů Sun Blade. 
Info: http://sun.com

Ve dnech 13. a 14. února se stal 
pražský Veletržní palác Mek-
kou resellerů z oblasti infor-
mačních a telekomunikačních 
technologií. Konal se zde jede-
náctý ročník setkání prodejců 
a výrobců ICT – Tech Data 
Forum 2008. 

Letošního ročníku se zúčast-
nilo ve všech jeho formách 
2 099 návštěvníků. Drtivá vět-
šina z nich se rekrutovala ze 
zástupců firem zabývajících se 
prodejem výpočetní techniky, 
komunikační techniky a spo-
třební elektroniky. Zbývající 
návštěvníci byli z řad novinářů 
a výrobců. Setkání Tech Data 
Forum 2008 se zúčastnilo 
47 výrobců a dodavatelů, kteří 
pro prezentaci svých produktů 
a služeb využili nejen klasických 
výstavních stánků, ale i plných 
přednáškových sálů. Za zmínku 
určitě stojí, že během dvou dnů 

konání Tech Data Fora 2008 se 
uskutečnilo 195 obchodních jed-
nání. Velký zájem byl tradičně 
věnován prezentacím a před-
náškám, které si vyslechlo 1 192 
návštěvníků. 
Info: www.techdata.com

Konalo se Tech Data 
Forum 2008

Raritan rozšiřuje 
portfolio produktů 
Společnost Intelek, distributor 
komponent a systémů pro počí-
tačové sítě, nabízí novou řadu 
produktů Raritan. Firma Raritan 
rozšířila své portfolio produktů 
pro vzdálenou správu o Domini-
on KX II-101 – zařízení, které se 
vejde do dlaně, jednoportové 
řešení pracující na technologii 
KVM-over-IP.

K serveru připojenému do 
jediného portu zařízení Dominion 
KX II-101 lze přistupovat a bez-
pečně jej spravovat odkudkoli. 
Zařízení umožňuje IT administrá-
torům pomocí webového pro-
hlížeče řešit problémy serveru, 
provádět upgrady přenosem sou-
borů na vzdálené servery pro-
střednictvím „virtuálních médií“ 
nebo server zapínat, vypínat či 
restartovat.
Info: www.intelek.cz

Acer přebírá E-TEN
Společnost Acer se dohodla na 
definitivní podobě smlouvy o pře-
vzetí firmy E-TEN, která je známá 
vývojem a výrobou inteligentních 
kapesních počítačů.

Firma E-TEN uvádí na trh 
kapesní počítače s telefonem, 
které jsou vybaveny funkcemi 
GPRS, WiFi, Bluetooth, GPS 
a GSM, pro něž vyvinula speciál-
ní softwarové aplikace.

V roce 2006 firma E-TEN 
vyjádřila svůj závazek vůči 
zákazníkům přijetím zcela nové-
ho jména Glofish, jímž označila 
kapesní počítače s telefonem 
a příslušenství.

Předpokládá se, že akvizice 
bude ukončena v průběhu třetího 
čtvrtletí 2008.
Info: www.acer.cz

 DAR OD O2:  Maminka 
postiženého Lukáška převzala 
na loňské tiskové konferenci 
šek s finančním grantem od 
Nadace O2 pro organizaci 
Cesta životem bez bariér.



Všechny nominované a Oscary 
oceněné filmy v kategoriích nejlep-
ší režie, střih, zvuk, střih zvukových 
efektů, vizuální efekty, dokumen-
tární film a filmová hudba vznikly 
za využití alespoň jednoho z pro-
duktů firmy Avid, Digidesign, 
Sibelius nebo systému Softimage.
Při tvorbě téměř dvou třetin nomi-
novaných filmů bylo pracováno ve 
workflow sestávající z mnoha sys-
témů od nejrůznějších značek Avid. 
Zároveň již po osmé v řadě vznikly 
všechny filmy  nominované v kate-

gorii nejlepší zvuk za využití systé-
mů Digidesign Pro Tools. Nejlepší 
film v kategorii dokumentárních 
filmů byl navíc vytvořen za využití 
systémů Avid i Digidesign. Film 
oceněný za nejlepší vizuální efekty 
vznikl pomocí Softimage XSI a při 
tvorbě filmů nominovaných v kate-
gorii za nejlepší původní skladbu 
byl použit software Sibelius 5. 
„Blahopřejeme našim zákazníkům 
k ocenění,“ říká Gary Greenfield, 
šéf společnosti Avid. 
Info: www.avid.com

Avid bodoval při 
předávání Oscarů

Intelek odměňuje 
zákazníky dárky
Stálí zákazníci společnosti Inte-
lek se mohou v celém roce 2008 
těšit na řadu dárků, ke kterým 
se dostanou i bez losování. Tím 
nejlákavějším je 26denní cesta 
kolem světa. Své sny si ale 
můžete splnit i prostřednictvím 
tandemového seskoku padákem, 
kurzu pilotování a také díky řa-
dě poukázek na nákupy nejrůz-
nějšího zboží. 

Akce se vztahuje na produk-
ty značek Signamax Aktiv, Pro-
xim a Radiall. Za každou objed-
návku na libovolné produkty 
těchto značek získáte automa-
ticky body, které budete moci 
kdykoliv v průběhu roku 2008 
vyměnit za některou z nabíze-
ných cen. Jeden bod získáte 
nákupem zboží v hodnotě 
1 000 Kč.
Info: www.intelek.cz

INZERCE

Personální změny
Společnost Aplis.cz posílila svůj tým 
o Ing. Jaroslava Lubase. Jaroslav 

Lubas bude zastávat nově 
zřízenou funkci online servi-
ces manager a bude zodpo-
vědný za rozvoj poskytování 

on-line služeb a řízení nově vytvořené-
ho oddělení aplis online services.

Vedení SMB části společnosti Auto-
Cont převzal pan Vladimír Dvořák. 
Ve své nové funkci bude zodpovědný 
za výsledek té části firmy, která je 

pro veřejnost reprezento-
vána systémem regionál-
ních center AutoCont 
a která se zabývá přede-

vším dodávkami IT infrastruktury  
a aplikací pro segment SMB.

Společnost Avnet oznamuje perso-
nální rozšíření obchodní jednotky 
o Jiřího Kucra (45).




