
KRÁTKÉ ZPRÁVY 

CCA GROUP CERTIFIKOVA-
NÝM ADOBE PARTNEREM
Společnost CCA Group je od říj-
na držitelem certifikace pro pro-
dukty společnosti Adobe a stala 
se Adobe partnerem na úrovni 
„Bronze“. Toto partnerství jí 
umožňuje nabízet produkty 
Adobe a zpřístupňuje jí nové, 
progresivní technologie. 
INFO: WWW.CCA.CZ

MIRONET SPOUŠTÍ NOVOU 
SLUŽBU 
„Jistota termínu dodání“ je nová 
služba společnosti Mironet, díky 
níž si mohou zákazníci zvolit 
datum i čas doručení objedna-
ného zboží. Mironet za tento 
termín ručí. 

Nejbližší možný termín do-
dání navíc zákazník vidí ještě 
před uskutečněním objednávky 
přímo na webových stránkách 
www.mironet.cz. Zákazník se 
tak nemusí zdržovat celý den 
doma a může si naplánovat 
dodávky i na jiný den, než je 
nejbližší termín.
INFO: WWW.MIRONET.CZ

ASUS MĚNÍ PRAŽSKOU 
ADRESU
Firma Asus, dodavatel kom-
pletních 3C řešení, funguje od 
20. října na nové pražské adrese. 

Ze Straš-
nic spo-
lečnost 
přesídlila 
do nové 
adminis-
trativní 
budovy 
Business 

Centrum Pankrác, která se na-
chází v komerční zóně u Paláce 
kultury na Pankráci.
INFO: HTTP://CZ.ASUS.COM/

PANASONIC VYROBIL 300 
MILIONŮ TELEVIZORŮ
Společnost Panasonic oznámi-
la, že jeji výrobní závod opus-
til 300miliontý televizor. Stalo 
se tak 56 let poté, kdy firma 
začala televizory vyrábět. 
Panasonic se tak stal prvním 
výrobcem na světě, jenž pře-
konal toto rekordní číslo. Prv-
ních 100 milionů vyrobených 
televizorů slavila společnost 
v roce 1985. Hranici 200 mili-
onů televizorů firma překročila 
v roce 1998.
INFO: WWW.PANASONIC.CZ

ROCK FOR IT

Monkey Business 
hráli pro 1 900 ajťáků
V sobotu 11. října roztancovala populární funková kapela 
Monkey Business zaplněnou dvoranu pražského Danube Housu, 
kde se konal třetí ročník akce Rock for IT. Koncert pro lidi z ob-
lasti informačních technologií navštívilo kolem 1 900 „ajťáků“.

Rock for IT pořádá personální agentura Deckard & Penfield. 
Cílem akce je vytvořit profesní komunitu, která bude spojovat 
lidi pracující v oboru IT. „Rock for IT je způsob, jak trochu jinak 
navázat kontakt s velkou skupinou pracovníků v IT. Těší nás, že 
zájem o akci rok od roku roste,“ říká ředitel agentury Deckard & 
Penfield Michal Šejnoha.

Na koncert mohl přijít každý, kdo při registraci prokázal, že 
pracuje v oboru informačních technologií. Od pořadatelů obdr-
žel dvě vstupenky zdarma.
INFO: www.rockforit.cz

AUTODESK 

Komunita získává 
nové členy
Společnost Autodesk oznámila 
nově rekonstruované stránky 
komunity Student Engineering 
and Design Community. Webové 
stránky této komunity získaly 
novou podobu a atmosféru, která 
zapadá mezi ostatní sociální sítě 
oblíbené mezi studenty. Vylep-
šený web studentské komunity 
nabízí několik nových vlastností 
a výhod současným členům – 
celkem 350 000 studentům 
a pedagogům.

Od září 2006 přilákala komu-
nita Autodesk Student Enginee-
ring and Design Community čle-
ny z více než 16 600 škol ve 
137 zemích. Přes 350 000 členů 
si stáhlo přibližně 650 000 kopií 
3D designérských řešení od 
Autodesku.
INFO: www.autodesk.com

ÚSPĚCH

Rekordní tržby 
Mironetu
Firma Mironet dosáhla v září me-
ziročního nárůstu obratu o více 
než 100 %. Generální ředitel Mi-
ronetu Ing. Robert Novotný vidí 
tyto hlavní důvody úspěchu: 
R Web se snadným vyhledává-
ním. Denní návštěvnost stránek 
www.mironet.cz se zvedla na 
více než 50 000 unikátních 
návštěvníků.
R Brzké termíny dodávek a do-
držení závazku „jistota termínu 
dodání“, kdy je zboží takřka 
ve 100 % případů dodáno 
v termínu, který si zákazník 
zvolí na webu.
R Průměrná doba servisu se 
snížila na 1,5 dne místo zákon-
ných 30 dnů.
R Nízké ceny zboží, zejména pak 
za akční modely notebooků.
R Velký nárůst prodeje v oblasti 
notebooků a LCD televizí.
INFO: www.mironet.cz
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HI-TECH SUMMIT 2008

Unicorn partnerem 
konference 
Softwarová společnost Unicorn byla letos partnerem konference 
Hi-Tech Summit 2008, která se uskutečnila v rámci veletrhu 
Invex v Brně. Za účasti firem působících na českém trhu infor-
mačních technologií měla konference odpovědět na otázku, jak 
z ČR prostřednictvím znalostní ekonomiky vytvořit globálně 
konkurenceschopnou zemi. 

Důvodem účasti Unicornu na konferenci je podle marketin-
gového ředitele Otto Vitouše snaha o vytvoření platformy, která 
by podporovala zvyšování atraktivity studia exaktních věd. 
„Chceme tak vytvořit prostor pro další pracovníky v oblasti 
informačních a komunikačních technologií,“ uvedl Vitouš. 

Konferenci, která byla jedním z hlavních podniků zahajovacího 
dne veletrhů Invex – Digitex – Interkamera, zahájili ministr vnitra 
Ivan Langer a generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Škrla. S před-
náškami dále vystoupili náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, 
ředitelka Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie 
a managementu Anna Kadeřábková, bývalá ministryně informati-
ky Dana Bérová, ředitel společnosti Feramat Cybernetics Lukáš 
Ferkl a prezident evropského Microsoftu Jan Mühlfeit. 
INFO: www.unicorn.eu
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Každý po�íta� trpí fragmentací soubor�. Nízký výkon a problémy se spolehlivostí 
po�íta�e jsou p�íznaky prozrazující vysokou fragmentaci soubor�.

Takto nikdy nedocílíte maximální výkonnosti systému. Diskeeper 2008, náš 
nejnov�jší defragmenta�ní nástroj, je nepostradatelný pomocník p�i �ešení vašich 

problém� s výkonem systému. Diskeeper 2008 je ideální nástroj k obnovení
a udržení maximálního výkonu v celé vaší síti.

Udržujte své pevné disky ve form�

APRO, spol. s r.o.; Jind�išská  10, Praha 1; tel.: 224 232 308; LMakrlik@apro.cz; www.apro.cz 
AutoCont CZ a.s.; Kounicova 67a, Brno; tel.: 541 144 352; renata.klimesova@autocont.cz; www.autocont.cz

AutoCont CZ a.s.; Kafkova 5, Ostrava; tel.: 596 152 121; jirina.noskova@autocont.cz; www.autocont.cz
C SYSTÉM; Barrandova 409, Praha 4; tel.: 244 403 616; info@csystem.cz; www.csystem.cz

Solutex s.r.o.; Sudom��ská 25, Praha 3; tel.: 777 723 951; obchod@solutex.cz; www.solutex.cz
SW.CZ; �eznická 7, Liberec; tel.: 481 001 000; info@sw.cz; www.sw.cz
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INZERCE

CCA GROUP

České aerolinie: Efektivnější 
kontroly poplatků 
CCA Group vyvinula webovou aplikaci pro kontrolu poplatků za 
letové a navigační služby pro České aerolinie. Systém urychlí 
fakturační procesy a usnadní kontrolu účtovaných  položek, 
pomůže také  získat detailnější přehled  o poplatcích za letové 
a navigační služby hrazené Českými aeroliniemi.

„Systém je v tuto chvíli nasazen ve zkušebním provozu. 
V současnosti jsme schopni kontrolovat především platby za 
traťové a přibližovací poplatky účtované Českým aeroliniím 
prostřednictvím agentury Eurocontrol, jež prakticky zastřešuje 
státy Evropské konference pro civilní letectví (ECAC), které tvo-
ří přibližně 60 % finančních prostředků vynaložených Českými 
aeroliniemi na traťové a přibližovací poplatky vůbec. Potenciál 
případných úspor odhadujeme na  zhruba jedno procento obje-
mu prostředků vynaložených ročně na traťové a přibližovací 
poplatky ze strany Českých aerolinií,“ uvedl Vladimír Ostrov-
ský, výkonný ředitel Organizace letového provozu.
INFO: www.cca.cz

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

Fujitsu kupuje podíl Siemensu 
Společnosti Fujitsu Limited a Siemens AG oznámily, že Fujitsu 
k 1. dubnu 2009 odkoupí padesátiprocentní podíl společnosti 
Siemens v jejich společném podniku Fujitsu Siemens Computers 
(Holding) B.V. 

Společnost Fujitsu Siemens Computers byla založena 1. října 
1999 v nizozemském Maarssenu jako společný podnik s pade-
sátiprocentním podílem obou zakládajících koncernů. 

„Naše společnost se bude i nadále zaměřovat na strategické 
segmenty: energetiku, průmysl a zdravotnictví,“ uvedl Joe Kaeser, 
finanční ředitel společnosti Siemens.

Podle smlouvy o nákupu podílu podepsané oběma společ-
nostmi získá Fujitsu podíl Siemensu ve Fujitsu Siemens Compu-
ters za přibližně 450 milionů eur. Uzavření transakce společnos-
ti plánují na 1. duben 2009, po jejím schválení příslušnými stát-
ními orgány. Až do uzavření transakce bude Fujitsu Siemens 
Computers fungovat jako společný podnik.

Společnosti Fujitsu a Siemens také oznámily, že CEO a prezi-
dent Fujitsu Siemens Computers Bernd Bischoff na svou funkci 
z osobních důvodů rezignoval. Novým CEO a prezidentem spo-
lečnosti Fujitsu Siemens Computers byl jmenován její dosavadní 
finanční ředitel Kai Flore.

Společnosti Fujitsu a Siemens během let rozvíjely obou-
stranně výhodnou spolupráci zahrnující sdílení technologií 
a další společné obchodní aktivity v oblasti informačních 
a komunikačních technologií. V budoucnosti hodlají oba kon-
cerny v této spolupráci v rámci různých technologických 
odvětví pokračovat.
INFO: www.fujitsu-siemens.cz

CERN A INTEL

Ocenění za podíl 
na urychlovači 
Evropská laboratoř jaderného 
výzkumu CERN udělila společnos-
ti Intel ocenění LHC Computing 
Award za její přínos a trvalou 
podporu projektu urychlovače ja-
derných částic LHC (Large Hadron 
Collider). Intel a CERN úzce spolu-
pracují na vědeckých projektech 
již od oficiálního otevření labora-
toře CERN openlab 1 v lednu 
2003. Intel poskytuje datovému 
centru CERN technologie a pora-
denství v oblasti energeticky 
úsporného návrhu, teplotních 
specifikací a zpracování velkých 
objemů komplexních dat. 

Uvedení projektu urychlovače 
jaderných částic do plného pro-
vozu plánuje CERN na jaře 2009. 
Čtyři komplexní detektory budou 
snímat desítky petabajtů dat 
ročně po dobu více než deseti let. 
Tisíce fyziků z CERN i po celém 
světě budou k analýze těchto dat 
používat rozsáhlou architekturu 
Grid. 
INFO: www.intel.com/cz

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Jan Petr byl jmenován výkon-
ným ředitelem skupiny techno-
logických firem Software602. 

Mezi první úkoly 
Jana Petra patří 
zavedení důsled-
nějšího projekto-
vého řízení, zefek-
tivnění firemních 

procesů, sjednocení řízení 
v rámci skupiny a vytvoření 
podmínek pro expanzi do 
dalších zemí. 

Společnost AVG Technologies 
ohlásila nástup 
Davida Fergusona 
na nově vytvořenou 
pozici Chief Marke-
ting Officer. Ve své 
funkci bude odpo-

vídat za globální marketing 
a on-line prodej. 

Společnost AVG Technologies 
posílila svůj management. 
Novým personálním ředitelem 
se stal Jiří Omelka.

Vladimír Ostrovský, výkonný ředitel Organizace letového provozu
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