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UDÁLOSTI V ČR
Kurzy premiérového ročníku Akademie programování probíhaly pod vedením proškolených učitelů nebo odborných lektorů, a to jako součást
klasické výuky nebo formou odpoledních kroužků.
Celkem se do jarního pilotního běhu desetihodinových workshopů zapojilo přes 800 žáků z 25 škol
po celé republice. Více informací je k dispozici na
stránkách www.akademieprogramovani.cz.
Společnost Altron posílila o Stanislava Stejskala.
Ten nahradil dosavadního finančního ředitele
Miroslava Pazderku. Jedním z hlavních Stejskalových úkolů bude podpora a implementace procesů a zajištění efektivního chodu celé svěřené
oblasti – od controllingu přes účetnictví, interní
IT, back oﬃce až po nákup. Cílem je podpora strategických cílů a rozvoj skupiny Altron. Stanislav
Stejskal přichází na novou pozici ze společnosti
Eltodo, kde působil poslední tři roky na pozici generálního ředitele.
Jestliže podnik neposkytne zaměstnancům potřebné IT nástroje, riskuje, že budou v jeho síti
provozovány potenciálně nebezpečné aplikace,
alternativní úložiště dat a další technologie zcela
mimo kontrolu IT oddělení.

zaměřením na oblast jednotlivých middleware
produktů a prezentaci best-practices pro jejich
použití, přípravu architektonických návrhů a proof-of-concepts.
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STORAGE VISION 2015
1.10.2015 Litomyšl

Podle společnosti Shoptet chtějí mít zákazníci
e-shopů zboží doručeno do tří dnů – proto si většinou vybírají zboží skladem. Tomuto se přizpůsobili i samotní provozovatelé internetových obchodů, kteří mají více než 73 % nabízených produktů
ihned k dispozici a expedují je do druhého dne.
Hrozí, že pokud vybraný produkt nebude na skladě, tak jej zákazník v 74 procentech případů objedná jinde.

20.10.2015 Praha

České Radiokomunikace (ČRa) představily novinky v datovém centru DC TOWER na pražském

Stále více firem v Česku začíná oceňovat výhody videokonferenčních řešení. Není divu, náklady
na cestování nejsou zanedbatelné a o úspoře času ani nemluvě. Mnoho dalších ale váhá,
jestli se jim investice do videokonferenčního řešení vůbec vyplatí. Naštěstí už dnes ale existuje skvělá alternativa, společnost INTERCOM SYSTEMS a.s. nabízí v Česku aplikaci WebEx, za
kterou stojí vedoucí hráč na trhu telepresenčních řešení americké Cisco, formou služby. To
znamená, že místo investice do hardware, který se poměrně špatně škáluje, si můžete jednoduše pořídit licenci s měsíčním paušálem.
Cisco WebEx je velmi komplexní nástroj pro spolupráci, který podporuje videokonference
i Instant Messaging (IM). Stejně tak lze s jeho pomocí uspořádat například školení pomocí
PowerPointu, ale také s kolegy či zákazníky spolupracovat na jednom dokumentu nebo sdílet
soubory. Ty si pak mohou účastnici WebExu v průběhu nebo po konferenci stáhnout. Zaznamenat a později přehrát si lze i celou konferenci. Vše funguje ve webovém prohlížeči na počítači,
stejně tak ale lze využít i tablet či třeba chytrý telefon.

Obchodní tým Red Hat v ČR přibral Jiřího Koláře.
Ten byl jmenován v na pozici Solution Architect
pro Českou republiku a Slovensko. Jako posila
obchodního týmu bude Jiří Kolář zodpovědný za
presales aktivity a technickou podporu stávajících
a potenciálních zákazníků společnosti Red Hat se

EVENTOVÝ KALENDÁŘ

Společnostem nad 250 zaměstnanců hrozí již za tři
měsíce pokuta až do výše 5 milionů korun, a to
v případě, že nesplní novou zákonnou povinnost.
Konkrétně musejí od 5. prosince 2015 zpracovávat
energetické audity nebo certifikovat svůj management pro hospodaření energií dle norem ISO.
Stovky českých poboček zahraničních firem si ale
mylně myslí, že se jich nová povinnost netýká. Upozorňuje na to Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Potřebujete videokonferenci?
WebEx můžete mít formou služby

České firmy začínají v oblasti budování a dodržování firemní kultury pomalu dohánět zahraniční
společnosti. Za nejdůležitější aspekty přitom považují kulturu pracovního prostředí, styl oblékání
a způsob komunikace v rámci firmy. Už necelá
polovina (45 %) českých firem považuje atmosféru
na pracovišti a firemní kulturu za základ spokojenosti zaměstnanců. Vyplývá to z šetření personální agentury Grafton Recruitment.
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Žižkově. Do jeho rekonstrukce investovaly desítky
milionů korun. Kromě navýšení kapacity se při přestavbě kladl důraz především na další vylepšování
bezpečnostních opatření, bezpečnost je pro klienty jedním z nejdůležitějších kritérií vůbec.
V první polovině roku 2015 se průměrná proklikovost internetové inzerce (CTR) v Česku zvýšila
na 0,66 %, oproti 0,38% proklikovosti ve stejném
období loňského roku se jedná o výrazný růst.
Tento vývoj však není ojedinělý, růst zaznamenalo
také Slovensko a to z 0,35 % na 0,44 %. Tyto údaje
vyplývají z elektronické inzerce, která v roce 2014
až 2015 prošla skrze systémy společnosti RTB
House.
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UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
Společnosti Intel a Micron Technology pracují
na revoluci v oblasti pamětí, když představily technologii 3D XPoint, nevolatilní paměť s revolučním
potenciálem pro přístroje, aplikace nebo služby,
které stojí na rychlém přístupu k rozsáhlým datovým sadám. Technologie nazvaná 3D XPoint je už
ve stadiu výroby. Je přitom až tisíckrát rychlejší
a má tisíckrát vyšší odolnost než NAND a desetkrát vyšší hustotu zápisu než běžná paměť.
P2P on-line směnárna Valutomat.cz polské společnosti Currency One se bude od 1. září postupně
měnit na Valuto.com. Valuto zásadním způsobem
rozšíří služby Valutomatu. Kromě přímých směn
bude od tohoto data možné využívat Valuto také
k zahraničním platbám.
Nasazení cloudových technologií může v následujících dvou letech přinést zvýšení výnosů. Podle
výsledků studie analytické společnosti IDC pro
Cisco je o tom přesvědčeno celkem 53 procent
firem. Firmy se zároveň domnívají, že cloudové
technologie přinesou nejen úspory a snižování nákladů, ale podpoří inovace a pomohou zvládnout
nové výzvy. Z tohoto pohledu je zarážející, že pouhé procento dotazovaných společností má optimalizovanou cloudovou strategii, zatímco 32 procent nemá cloudovou strategii žádnou. Celých
44 % firem chce ale v příštích dvou letech začít používat technologie založené na privátním cloudu.
Společnost VMware jmenovala Jean-Pierre Brularda senior vice prezidentem a generálním ředitelem pro region EMEA. Brulard, který dříve
působil na pozici senior vice prezidenta pro jižní...
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GravityZone
GLOBÁLNÍ SÍŤ OCHRANY, PŘES

500 MILLIONŮ
CHRÁNĚNÝCH STANIC

NAINSTALUJ A ZÍSKEJ
TECHNOLOGICKY NEJVYSPĚLEJŠÍ
ANTIMALWARE ŘEŠENÍ
NA SVĚTĚ.
jedna konzole
správa virtuálních
i fyzických serverů
integrace do všech virtuálních
platforem
GravityZone: http://www.bitdef.cz/gravityzone-trial/

NEJLEPŠÍ PODNIKOVÉ ŘEŠENÍ V ROCE 2014

(nejvyšší průměrné skóre v oblasti ochrany, výkonnosti a použitelnosti)
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Výsledky pochází z bezpečnostních testů AV-TEST, únor 2014–Prosinec 2014
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