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UDÁLOSTI V ČR

Společnosti HP a Copy General Technology 
koncem ledna představily na akci v Národní tech-
nické knihovně převratnou tiskovou technologii 
HP PageWide XL. Tato novinka z portfolia spo-
lečnosti HP je prvním stojem, který tiskne rych-
lostí 30 barevných formátů A1 za minutu a navíc 
za stejné náklady, za které tisknou současné nej-
úspornější tiskárny pouze černobílé tisky.

Společnosti ESET oznámila jmenování nových ma-
nažerů pro online marketing a technickou pod-
poru v České republice. David Krištof (30) nově 
zastává pozici manažera online marketingu. Do 
jeho kompetence spadá koordinace online marke-
tingových aktivit české pobočky společnosti ESET 
zahrnující především správu webových stránek 
a elektronického obchodu, PPC kampaně, SEO, so-
ciální média a email marketing. Pavel Matějíček 
(30) byl povýšen na pozici manažera technické 
podpory. 

zúčastnit sérií webových seminářů a workshopů, 
v nichž se seznámí s nabídkou společnosti Cisco 
pro malé a střední firmy. Kromě toho mohou 
na webu www.smbuniverzita.cz najít všechny 
novinky, tréninková videa, a také dalšími mate-
riály v češtině. Po registraci získá partner úroveň 
Cisco SMB Entry. Nicméně jak se bude zdokona-
lovat ve znalostech o produktech společnosti 
Cisco a bude se mu dařit i lépe oslovovat své 
zákazníky, může postoupit do úrovní Cisco SMB 
Advanced a Cisco SMB Pro. V nich čeká rozšíře-
ná podpora ze strany Cisco a vybraného distri-
butora, ale také finanční motivace. Zapojit se 
do programu je jednoduché. Stačí kliknout na 
www.smbuniverzita.cz.

V lednu otevřelo Cisco SMB univerzitu, nový 
partnerský program určený prodejce IT, kteří 
obsluhují segment malých a středních podniků. 
Reaguje tak na vzrůstající poptávku zákazníků 
po kvalitních IT řešeních s vysokou přidanou 
hodnotou. I firmy v tomto segmentu si totiž za-
čínají uvědomovat, jaký význam pro ně fungující 
IT má. Do programu se může registrovat jakýkoli 
Cisco partner, který se neúčastní jiného partner-
ského programu. Měsíc po startu se ukazuje, že 
podobný program lokalizovaný program skuteč-
ně na českém trhu chyběl. Za první měsíc exis-
tence se do Cisco SMB univerzity přihlásilo více 
než 150 firem.
V rámci partnerského programu Cisco SMB uni-
verzita se mohou registrované firmy zdarma 

Společnost Avast Software má nové sídlo. To se 
nachází v budově Enterprise Office Center v Praze 
na Pankráci. U příležitosti oficiální oslavy této 
významné události Avast společně se speciálním 
hostem, šachovým velmistrem Garrym Kasparo-
vem, pořádal „Grand Opening“, jehož součástí byla 
prohlídka nových kanceláří pro pozvané hosty 
a živé demonstrace technologií, které Avast na-
bízí pro domácnosti, malé a střední firmy i velké 
korporátní zákazníky.

Členskou základnu ICT Unie, která sdružuje firmy 
z oboru informačních technologií a elektronických 
komunikací, rozšířila společnost Huawei Techno-
logies Czech. ICT Unie za více než pět let svého 
dosavadního fungování potvrdila svou života- 
schopnost, know-how i potenciál. Stala se plat-
formou pro rozvoj ICT trhu v ČR a prosazování 
digitální ekonomiky. Připomínkovala taktéž řadu 
legislativních návrhů i klíčových vládních či re-
sortních materiálů a vytvořila vlastní strategické 
dokumenty. 

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

Podle průzkumu společnosti GFI Software mezi 
malými a středními firmami (SMB) v Evropě zů-
stává nejdůležitějším nástrojem pracovní komu-
nikace elektronická pošta – před telefonováním, 
osobními schůzkami a sociálními sítěmi. O neza-
stupitelnosti elektronické pošty je přesvědčeno 
84 % pracovníků, avšak vadí jim spamy, zbytečné 
cc: kopie, hrozba virové nákazy a objemné přílohy.

Společnost Intel oznámila dokončení akvizice spo-
lečnosti Altera Corporation, dodavatele techno-
logie programovatelných hradlových polí (FPGA, 
Field Programmable Gate Array). Od tohoto kroku 
si slibuje doplnění vlastního portfolia a umožnění 
uvádění nových tříd produktů do rychle rostoucích 
tržních segmentů datových center a internetu  
věcí. Altera bude působit jako nová obchodní jed-
notka společnosti Intel s názvem Programmable 
Solutions Group (PSG) a povede ji veterán Altery 
Dan McNamara. 
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Buďte o krok vpředu, zjistěte více o nás a našich službách.
Zůstaňte v kontaktu s ICT Network e-newslettery a nejnovějšími zprávami v ICT.

EVENTOVÝ KALENDÁŘ

AEC 
Security 2016
17.2.2016  Praha

B2B Media 
TECHNOLOGIE PRO MARKETING
25.2.2016  Praha

ČLA
Den České Logistiky
21.4.2016  Praha

ABF
FOR INDUSTRY
10.5.–13.5.2016  Praha

Poptávka po službách datových center strmě stoupá. Není divu, odhady odborníků říkají, že do 
několika let přejdou všechny firmy do tisíce zaměstnanců plně na cloudové technologie. I proto 
zažívají datová centra v Česku nebývalý boom. Je jedno, zda jde o kolokační datová centra nebo 
datová centra poskytovatelů služeb. Do datových center se přesunují i firmy, které o tom 
ještě před několika měsíci ani neuvažovaly. I pro ně vznikl první nezávislý on-line magazín věno-
vaný problematice datových center. Nese název Vše o datacentrech a chce poskytovat všem 
zájemcům o služby datových center přehledně a strukturovaně všechny informace, které mohou 
potřebovat.
Nyní již není potřeba sledovat mnoho různých zdrojů, porovnávat nabídky desítek poskytova-
telů a studovat materiály z celého světa. Ať již jde o firmu, která teprve o své strategii uvažuje 
nebo třeba společnost, která chce do svého virtuální datového centra přidat nové služby či 
migrovat další část svých aplikací do cloudu. Místo procházení desítek zdrojů stačí jediná 
adresa: www.vseodatacentrech.cz. Nový on-line magazín pochází z dílny vydavatelství Averia, 
které již provozuje respektované servery z oblasti ITC technologií NetGuru.cz, ICTsecurity.cz, 
CorporateICT.cz a Reseller Channel.cz.

Pokud chcete mít jistotu, že vám žádný nový článek z webu neunikne, stačí se zaregistrovat do skupiny 
DC NEWS na sociální síti LinkedIn. Zde totiž všechny novinky najdete také.

Vše o datacentrech. Na jednom místě

Významnou personální posilu oznámila společ-
nost Petalit s.r.o., jejíž tým posílil od února 
Zdeněk Tříska nastupující na pozici Key Ac-
count Managera. Zdeněk Tříska patří k předním 
českým odborníkům pro oblast datových sítí, ve 
které se pohybu téměř čtvrt století. Během této 
doby získal bohaté zkušenosti a znalosti v pro-
blematice datových sítí a kabelážní infrastruk-
tury pro enterprise i datová centra. Před pří-
chodem do společnosti Petalit působil Zdeněk 
Tříska jako obchodní manažer ve společnosti 
Visitech. Více jak 9 let pak strávil jako Sales Appli-
cation Manager ve společnosti TE Connectivity. 
I nadále zde bude působit jako certifikovaný 
školitel systému Tyco/TE Connectivity.

více se dozvíte na www.petalit.cz

Cisco odstartovalo partnerský program pro SMB




