
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

CCA GROUP JE PARTNEREM 
ROKU SPOLEČNOSTI 
ORACLE
Společnost CCA Group získa-
la status Oracle Partner of 
the Year FY´08, čímž se 
zařadila mezi přední partne-
ry společnosti Oracle v Čes-
ké republice. Toto ocenění se 
každoročně uděluje partne-
rům, kteří využívají nové 
technologie na platformě 
Oracle k realizaci zákaznic-
kých řešení. Hodnoticím kri-
tériem je pak především 
rozsah projektů. 

V poslední době spolupra-
covaly společnosti CCA Group 
a Oracle Czech zejména při 
prodeji licencí Oracle  pro 
oblasti Business Intelligence 
a databází. 

CANON NA EURU 2008
Čtvrtfinále UEFA EURO 2008 
ve Vídni mezi Tureckem 
a Chorvatskem se zúčastnila 
i Linda Valová a Zdeněk 
Rezek z firmy Canon. (Tato 
společnost je jedním z ofici-

álních sponzorů UEFA EURO 
2008). Staly se z nich nyní 
mediální hvězdy – jak je 
patrné z fotografie, viděl je 
celý stadion s 51 000 náv-
štěvníky.

ASUS M70 OFICIÁLNÍM 
NOTEBOOKEM FILMOVÉHO 
FESTIVALU
Asus oznámil, že se stal doda-
vatelem výpočetní techniky 
pro 43. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy 
Vary. Jedním z notebooků, 
které Asus v rámci partner-
ství představil, je nový note-
book M70, který přináší 
novou úroveň Full HD díky 
pokročilým high-definition 
funkcím. Nejen pro své přední 
světové technologie byl zvo-
len oficiálním notebookem 
letošního filmového festivalu 
v Karlových Varech. 
INFO: HTTP://CZ.ASUS.COM

IBM

Projekt Big Green řeší 
energetickou krizi
Společnost IBM oznámila, že rozšíří své globální úsilí v oblasti 
energeticky účinných technologií pro podniky, které se potý-
kají s raketově rostoucími výdaji za energii, s ekologickými 
otázkami a s požadavky na podnikovou udržitelnost. Společ-
nost uvedla nové služby, technologie a programy financování, 
jež mají podnikům pomoci překlenout propast mezi nároky 
kladenými na ředitele IT, aby budovali „zelenější“ technologic-
ké infrastruktury vyhovující rostoucím podnikovým požadav-
kům, a zájmem finančních ředitelů realizovat rychlý finanční 
přínos z takových investic.  

IBM přichází s tímto oznámením rok po spuštění projektu 
Big Green (Velká zelená), v jehož rámci se zavázala vynaložit 
miliardu dolarů na vývoj technologií, které pomohou klientům 
podstatně zvýšit energetickou účinnost jejich datových center. 
V datových centrech běží servery a další počítačová zařízení, 
jež mají díky celosvětově rostoucí poptávce po výpočetním 
výkonu čím dál tím větší spotřebu energie. 
INFO: www.ibm.com/cz

CENTRUM IBM

Nová budova IBM 
v Brně 
Firma IBM otevřela v Brně 
novou budovu svého IBM Inte-
grated Delivery Center. Toto cen-
trum, oficiálně otevřené v dubnu 
2006, expanduje v důsledku sil-
ného růstu outsourcingu infor-
mačních technologií. V současné 
době poskytuje outsourcingové 
služby více než šesti stovkám 
globálních klientů, jako jsou 
např. společnosti ABB a Visteon. 
Slavnostního otevření se zúčast-
nil Roman Onderka, primátor 
statutárního města Brna, Stani-
slav Juránek, hejtman Jihomo-
ravského kraje, Richard W. Gra-
ber, velvyslanec Spojených států 
v České republice, Alexandra 
Rudyšarová, pověřená řízením 
agentury CzechInvest, Michel 
Collette, viceprezident skupiny 
provozů informačních systémů 
společnosti ABB, a stovky 
zaměstnanců IBM Integrated 
Delivery Center Brno. 
INFO: www.ibm.com/cz

NOSTROMO

Licence na filmy od 
DreamWorks 
Společnost Nostromo, evropský 
vydavatel her a zábavního 
obsahu pro mobilní telefony, 
získala licenci na vývoj neherní-
ho zábavního obsahu pro oba 
animované filmy, které na letoš-
ní rok připravila společnost 
DreamWorks Animation. Jedná 
se o tituly Kung Fu Panda 
a Madagaskar 2, pro něž bude 
společnost Nostromo vyvíjet 
neherní zábavní obsah pro 
mobilní telefony určený k distri-
buci v sítích telefonních operá-
torů ve střední a východní Evro-
pě. Poté, co Nostromo získalo 
licenci na filmový hit Shrek Tře-
tí, se jedná o další úspěch této 
české společnosti na trhu 
s mobilním obsahem.
INFO: www.nostromo.cz
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SONY

α-pointy ve 
fotoprodejnách
Koncem června otevřela firma Sony 
první tři speciální prodejní „koutky“ 
v zavedených pražských fotoprodejnách: v prodejně Foto 
Škoda ve Vodičkově ulici, Megapixel v Lidické ulici a Aaron 
v Ječné ulici. Sony je nazývá α-pointy a jejich hlavním úko-
lem má být podpora prodeje DSLR fotoaparátů Sony řady α. 
Ještě do konce tohoto roku chce mít Sony celkem 34 těchto 
prodejních bodů, v roce 2009 pak hodlá otevřít dalších 50 
α-pointů. Prostřednictvím nových α-pointů chce vedle nabíd-
ky odborných služeb a poradenství a představování produk-
tových novinek pořádat různé spotřebitelské akce a budovat 
komunitu uživatelů.

První model řady α (α100) vstoupil na trh v červenci 2006 
(krátce poté, co firma Sony převzala fotočást společnosti Ko-
nica Minolta). Následovalo rozšíření řady o model α700 (pro 
pokročilé uživatele) a doplnění o modely pro běžné uživatele 
(α200, α300 a α350). Na podzim chystá Sony premiéru vlaj-
kové lodi systému α, plně profesionálního přístroje třídy „full 
frame“ s rozlišením 25 Mpx a novým obrazovým procesorem 
BIONZ.
INFO: www.sony.cz

DOHODA O SPOLUPRÁCI

AT Computers distributorem MSI
Společnost AT Computers, distributor IT a dodavatel počítačů, 
se stala oficiálním distributorem základních desek, VGA karet, 
a dalšího příslušenství společnosti MSI pro Českou republiku.
Díky novému kontraktu se zákazníkům AT Computers otevírají 
dveře ke kompletnímu portfoliu počítačových komponent.
INFO: www.atcomp.cz
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Společnost HP oznámila jmeno-
vání Jana Kameníčka novým 

generálním ředite-
lem a ředitelem divi-
ze Technology Solu-
tions Group (TSG) pro 
ČR s platností od 1. 
srpna 2008. Tuto 

funkci zaujímá po Milanu Pry-
poňovi, který odchází k 1. srp-
nu 2008 na vlastní žádost ze 
zdravotních důvodů.

Milan Ponert (1976) byl jme-
nován marketingovým ředite-

lem spo-
lečnosti 
Dell Com-
puter pro 
Českou 
republiku 

a Slovensko. Střídá tak ve funk-
ci Annu Berdychovou (1963), 
která byla povýšena do funkce 
Regional Segment Planner. 
Bude mít na starosti plánování 
marketingových aktivit pro 
segment malých a středních 
podniků v EMEA a přípravu 
kompletního marketingového 
plánu pro východní Evropu 
a skandinávské země. 

Společnost Prestigio Technolo-
gies jmenovala Mar-
tina Zemana generál-
ním manažerem pro 
oblast střední 
a východní Evropy. 
Martin Zeman (33) 

zastával doposud ve společnos-
ti Prestigio Europe funkci 
obchodního a marketingového 
ředitele pro tento region. 

Novým členem managementu 
společnosti Cleverlance se 

stal Vladislav 
Němec (30). Na 
pozici Executive 
Director for Insu-
rance bude mít na 
starosti strategii, 

řízení a rozvoj obchodních 
aktivit a dodávky softwaro-
vých řešení pro zákazníky 
z oblasti pojišťovnictví.

Dalším nově jmenovaným 
členem vedení se stal Richard 

Stehlík (42). Na pozi-
ci Executive Director 
for KB Group bude 
jeho úkolem strate-
gie a řízení 90člen-
ného týmu, jeho 

obchodní rozvoj a dodávky IT 
řešení pro skupinu firem 
Komerční banky.
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CENA RED DOT

Tablet od Wacomu získal 
designérskou cenu
Tablet s digitálním perem Bamboo Fun získal cenu Red Dot, udě-
lovanou designérským centrem Design Zentrum NRW, a to za 
vysoce kvalitní návrh v kategorii produktového designu. Jedná 
se tak již o druhou cenu Red Dot pro produktovou řadu Bamboo. 
První model této řady, zaměřené na obohacení zkušeností uživa-
telů pracujících s kancelářskými aplikacemi v domácnostech 
a kancelářích, získal toto ocenění v červnu 2007.

PROCESORY

Abacus spolupracuje s AMD
Sestava serverů Abacus s certifikátem ISO 9001 a spotřební 
elektroniky Evolve získala status AMD CPU Channel Provider. 
Abacus se tak stává jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli 
dodávek mobilních, desktopových i serverových procesorů 
značky AMD v  ČR. 

Vedle statusu AMD Opteron Solution Provider, který Abacus 
získal již dříve díky své pozici na českém serverovém trhu jako 
největší regionální výrobce serverů s procesory AMD Opteron, 
tak přichází další krok k lepším dodávkám produktů společnos-
ti AMD zákazníkům společnosti Abacus. General Manager Sales 
& Marketing CEE společnosti AMD pan Piotr Bulkovski prohlá-
sil: „AMD oceňuje dlouhodobou podporu od Abacus Computer, 
která již vedla k jeho ocenění jako AMD Opteron Solution Pro-
vider. Nyní vidíme ohromné zlepšení v CPU channel byznysu 
společnosti Abacus Computer, a proto jsme potěšeni možností 
přivítat tohoto našeho významného partnera mezi renomova-
nými držiteli statusu AMD CPU Channel Provider.“ 
INFO: www.abacus.cz

NOVELL

Centrum technické 
podpory
Společnost Novell v Praze 
slavnostně otevřela centrum 
Novell Technical Services 
(NTS). S rozlohou 800 m2 se 
jedná o druhé největší zařízení 
technické podpory Novell na 
světě, hned po USA. Centrum 
bude sloužit jako odborná 
telefonická podpora partnerům 
Novellu a zákazníkům z celého 
světa, kteří si zakoupili někte-
rý z portfolia produktů Novell. 
Pracovníci centra budou komu-
nikovat v několika světových 
jazycích – v angličtině, němči-
ně, španělštině a dalších. NTS 
centrum má kapacitu až 70 
zaměstnanců a jde o rozšíření 
již existujícího centra vývoje 
softwaru na stejné adrese – 
Lihovarská 12, Praha 9. 
Info: www.novell.com

VSTUP NA TRH

Innoware přichází 
do České republiky
Ukrajinská konzultační společnost Innoware specializující se na 
implementaci ERP a PPM systémů vstupuje na český trh. Spo-
lečnost Innoware se specializuje na implementace systémů říze-
ní podniku ERP a systémů pro Projekt Portfolio Management 
(PPM), založených na produktech společnosti Microsoft, a dále 
na nasazení správní evidence finančního výkaznictví (IFRS/
GAAP), otevřela po analýze potenciálu zemí našeho regionu 
pobočku v České republice. Během následujících tří let se Inno-
ware CZ chce počtem implementačních projektů vyrovnat své 
mateřské firmě, která jich ročně realizuje dvanáct až patnáct. 
Cílem společnosti je rozšíření aktivit do dalších zemí regionu 
střední a východní Evropy a do USA. Mezi zákazníky společnos-
ti patří UniCredit Bank, Deloitte & Touche, Zepter International, 
Zeppelin nebo Cili Pizza. Při vstupu na náš trh bude firmu 
výrazně podporovat místní pobočka společnosti Microsoft.
INFO: www.innoware.cz

PROJEKTORY

Optoma vstupuje 
na český trh
Společnost Optoma, výrobce zaří-
zení pro digitální projekci a zobra-
zování, oznamuje oficiální vstup 
na český trh. Optoma je společ-
ností podnikající v oblasti vývoje 
a výroby projektorů, které jsou 
určeny pro obchodní, vzdělávací, 
profesionální audiovizuální použi-
tí a domácí zábavu. 

Společnost vstupuje na český 
trh prostřednictvím distributorů 
SWS a Softir. SWS se specializuje 
především na dodávání prezen-
tačních projektorů do IT prodejní-
ho kanálu v České republice 
a společnost Softir má pro prodej-
ce ve svém portfoliu veškerý sor-
timent zboží včetně projektorů 
specializovaných pro domácí kino.  
INFO: www.optoma.eu
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