
Mohou být bezplatná virtualizační 
řešení dobrý byznys? Odpověď na 
tuto otázku dává Petr Dejmek, Busi-
ness Development Manager ve spo-
lečnosti Arrow ECS.

Virtualizace je dnes de facto stan-
dardem. Společnost VMware od 
svých začátků začala výrazným 
způsobem měnit svět informačních 
technologií. Nejprve šlo o konsoli-
dace fyzických serverů, posléze pře-
šla na virtuální systémy. Původně 
virtualizace patřila do domény 
větších podniků. Spousta subjektů 
z oblasti SMB ji z různých důvodů 
neřešila. Menší společnosti, které 

doposud pracovaly s jedním, dvě-
ma nebo třemi fyzickými servery, 
vykonávaly správu manuálně a vir-
tualizaci považovaly za nedosaži-
telnou. 

Dnes je však situace jiná, neboť 
VMware aktuálně nabízí velmi ši-
rokou a vysoce dostupnou nabídku 
právě pro zákazníky ze segmentu 
SMB. Základní řešení pro segment 
malých a středních podniků dnes 
firma poskytuje dokonce zcela zdar-
ma. Portfolio produktů pro SMB 
obsahuje řadu dalších škálovatelných 
řešení, které řeší konkrétní potřeby 
zákazníků. pokračování na straně 02
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Kabeláž je 
tepnou 
moderního 
IT 
Věnovat se distribuci a službám 
v oblasti kabeláže může v době 
rozmachu bezdrátových komuni-
kací vypadat jako neperspektivní 
byznys. Představitelé společnosti 
Anixter ovšem v mobilitě a nastu-
pujících technologiích vidí naopak 
příležitost. Fixní spoje předsta-
vují páteř každého síťového řeše-
ní. Datová centra a komunikační 
infrastruktura si v následujících 
letech vyžádá řadu inovací a mo-
dernizací i v oblasti kabeláže.

pokračování na straně 08

„Naším cílem je odměnit 
investice partnerů do ob-
chodní spolupráce.“,
říká Petr Kheil, ředitel Samsung di-
vize IT a Enterprise business.

Společnost Samsung Electronics 
představila počátkem tohoto roku 
svůj nový program pro obchodní 
partnery s názvem STEP – Samsung 
Team of Empowered Partners. Potvr-
zuje tak svůj zájem o další expanzi 
v B2B segmentu a nastavuje strategii 
odměn za investice svých partnerů 
do obchodní spolupráce. 

Program zastřešuje kompletní port-
folio IT produktů společnosti Sam-
sung s důrazem na tiskárny, velko-
formátové displeje, monitory a spe-
ciální řešení pro firemní zákazníky. 
Svým členům nabízí řadu obchod-
ních a marketingových výhod a pří-
ležitostí, které může využít každý.

Program STEP má celkem čtyři 
úrovně – Registered, Silver, Gold, 
a nejprestižnější Platinum, do kte-

rých je partner zařazen na základě 
svého celoročního obratu a druhu 
podnikání (systémoví integrátoři, 
poskytovatelé řešení ad.). Každá úro-
veň představuje určitou kombinaci 
benefitů a míru podpory v oblasti ob-
chodu a marketingu. Vyšší úrovně 
získávají přístup i k finančním výho-
dám, technické podpoře a nejrůzněj-
ším školením. Celková koncepce spo-
lupráce se stává mnohem snadnější 
a přehlednější.

Benefity pro obchodní partnery
Jádrem programu STEP je nový in-
ternetový portál, v němž partneři 
naleznou přístup k podrobnému ka-
talogu IT produktů a příslušným 
obchodním materiálům.

pokračování na straně 04

Linksys se vrací 
na podnikovou scénu 
Společnost Belkin dokončila akvizici 
divize Linksys od firmy Cisco...

Více na straně 6

Zpětný rabat až 5 % 
pro členy 

partnerského 
programu
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V průběhu času mohou pohodlně 
a plynule upgradovat na pokročilejší 
řešení VMware. Toto řešení umož-
ňuje konsolidaci a zahrnuje nástroj 
vCenter pro centralizovanou vzdále-
nou správu, monitoring a provisio-
ning.

Zákazník si může dokoupit balíček 
tzv. supportních ticketů. Ty slouží 
k zajištění podpory v případě neoče-
kávaných incidentů během jedno-
ho roku. S novou licencí si zákazník 
za zhruba 60 eur kupuje také sub-
skripci, která opravňuje k upgradu 
na případné novější verze produktu. 
Zajistí si tím také možnost přechodu 
na vyšší edici.

Jaký je tedy rozdíl mezi balíčky 
Essentials Kit a Essentials Plus Kit?
Balíček VMware vSphere Essentials 
Plus Kit nabízí vše, co balíček Essen-
tials Kit, navíc však zahrnuje sub-
skripci a podporu – ty činí asi 25 % 
z ceny balíku – a různé funkce navíc. 
Velice důležitá je zde automatizace 
monitoringu a různých procesů. Dá-
le tu máme nástroj vMotion, který 
umožňuje za provozu odmigrovat 

Jaký je váš názor na zákon o kyber-
netické bezpečnosti? Co se podle 
vás změní po jeho přijetí?
Návrh zákona o kybernetické bez-
pečnosti se v současnosti projednává 
ve čtyřech výborech Poslanecké sně-
movny. Předpoklad je, že v květnu 
začne druhé čtení tohoto zákona. 
Vzhledem k účasti čtyř výborů osob-
ně očekávám hodně plamennou 
diskuzi, v jejímž rámci může dojít 
k některým změnám. Předpokládám 

...pokračování ze strany 1

Jaké hlavní produktové řady nabízí 
VMware svým partnerům pro seg-
ment SMB?
Především jde o bezplatný hypervi-
sor VMware ESXi, který je zákazní-
kům nabízen zcela zdarma. I malé 
podniky si mohou vyzkoušet výho-
dy plnohodnotné virtualizace, kdy 
na jednom fyzickém serveru zpro-
vozní klidně 10 až 15 virtuálních 
serverů. Partneři  mohou těžit z pro-
deje přidané hodnoty, tedy z pod-
pory a dalších služeb.

Pro segment SMB jsou určeny také 
balíčky VMware vSphere Essentials 
Kit a VMware vSphere Essentials 
Plus Kit. Nejlevnější licence pro ně 
vychází na 15 tisíc korun, respektive 
na 110 tisíc korun. VMware vSphere 
Essentials Kit a VMware vSphere 
Essentials Plus Kit jsou určeny až pro 
tři dvoupaticové servery. Na každém 
procesoru můžete provozovat mezi 
10 a 15 virtuálními servery. Essen-
tials Kit je ideální pro firmy, které 
s virtualizací začínají, ale nechtějí 
hned realizovat výraznější investici. 

Národní bezpečnostní úřad zveřejnil 
návrh připravovaného zákona o ky-
bernetické bezpečnosti. Ten by měl 
stanovit rámec pro zajištění kritické 
infrastruktury a systémů význam-
ných pro chod státu. V souvislosti 
s připravovaným schválením návrhu 
zákona o kybernetické bezpečnosti 
jsme se proto rozhodli vyzpovídat 
Zbyňka Malého ze společnosti 
ANECT, v níž působí na pozici Se-
nior Security Consultant.

server z jednoho virtuálního serveru 
a zpět. Za zmínku stojí i funkce High 
Availability, která rozpozná, kdy je 
fyzický server nedostupný, načež 
automaticky vezme obraz virtuál-
ního serveru a obnoví ho na jiném 
dostupném fyzickém hardwaru. 

Řešení obsahuje i zálohování v po-
době tzv. Data Protection, které je 
s dostatečnou granularitou určeno 
pro zálohování backup virtuálních 
serverů. Mezi důležité patří také 
možnost nasazení konceptu Disaster 
Recovery a podpora řešení Site Reco-
very Manager. Pokud zákazníkovi 
selže produkční prostředí v bodě A, 
produkt jej dokáže automaticky ob-
novit v bodě B. Lze přitom obnovit 
celou infrastrukturu, nebo si předem 
zvolit jen opravdu kritické stroje. Zá-
kazník si snadno zpracuje plán obno-
vy, který kdykoliv snadno otestuje.

Nakonec zmiňme také možnost pro-
vozu virtuálních desktopů, které do-
volují smysluplné využití nadbyteč-
né kapacity, kdy se počítač uživatele 
stává vlastně jen zobrazovacím za-
řízením pro virtuální desktop.

však, že půjde primárně o změny 
kosmetického charakteru.

Je důležité si uvědomit, že zákon ne-
má za cíl dát Národnímu bezpeč-
nostnímu úřadu větší moc. Nemá jej 
pasovat do role „velkého bratra“, kte-
rý na všechno dohlíží, a disponuje 
právem kohokoli „odstřihnout“. Pri-
márně jde o ochranu kritické infra-
struktury, systémů a dat vybraných 
subjektů. Kterých firem a institucí 
se dotkne, bude vycházet z nařízení 
vlády číslo 432 z roku 2010 o krité-
riích pro určení prvku kritické in-
frastruktury. Toto nařízení by se mě-
lo měnit letos tak, že pod něj začne 
spadat větší počet subjektů. Předpo-
kládám, že vyjde další prováděcí 
vyhláška, která bude definovat to, co 
se chápe pod termínem >>významný 
informační systém<<. V současné 
době to vidím tak, že významným 
informačním systémem by mohly 
být například systémy, které dříve 

Důležité je si uvědomit, že toto řeše-
ní bylo ještě před čtyřmi lety nabíze-
no za několik set tisíc korun. Tehdy 
šlo o licenci Standard. VMware si 
ovšem uvědomil, že jde o SMB trh, 
proto šel s cenou tak dramaticky 
dolů.

Vraťme se k řešení VMware ESXi, 
které je k dispozici zdarma, jak 
funguje?
Virtualizace zdarma vychází z toho, 
že lze virtualizovat jeden fyzický 
server a provozovat na něm více 
virtuálních strojů, klidně 10 až 15 
najednou. U každého z virtuálních 
serverů si přitom zákazník může 
nastavovat řadu parametrů. Každý 
z nich má svůj vlastní datový obraz, 
který můžete přenášet na flashce 
nebo jiném datovém úložišti. Navíc 
je spustitelný na jakémkoli jiném 
serveru, na němž pracuje řešení 
VMware ESXi. Místo několika fy-
zických serverů se tak stačí starat 
o jediný...

spadaly pod pojem ISVS (Informač-
ní Systém Veřejné Správy).

Typy vybraných společností a insti-
tucí, jež provozují z hlediska chodu 
státu kritické prvky infrastruktury, 
vycházejí z principů zdravého ro-
zumu. Vezměte si například, že by 
hacker náhodou proniknul do sys-
témů pro podporu života na jednot-
ce intenzivní péče. Důsledky by byly 
katastrofální. Loni se ve Spojených 
státech stal takový případ v rámci 
jedné atomové elektrárny a řízení 
turbín. Systém byl zcela izolovaný 
a bez připojení k internetu. V rámci 
jeho aktualizace se...

rozhovory

Jak nabízet bezplatná řešení
VMware a přece vydělat

Zákon o kybernetické bezpečnosti se 
dotkne většího počtu firem a institucí

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz
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Zaslechli jsme, co se povídá…
Vlastnickou strukturu změnil ma-
loobchodní řetězec CZC.cz. Podíl 
Stanislava Gaje byl k 1. dubnu le-
tošního roku převeden na Josefa 
Matějku. První jmenovaný ve firmě 
působil 13 let, nyní bude spolupra-
covat v roli poradce pro investice 
a akvizice.

Barracuda Networks, globální 
výrobce bezpečnostních techno-
logií pro ochranu podnikových 
sítí a dat, uvedl na trh novou služ-
bu BaaS – Backup-as-a-Service 
pro zálohování dat. Základem je 
hardwarové zařízení Barracuda 
Backup, umístěné u zákazníka. 
Službu lze nyní provozovat také 
za roční poplatek a zákazníkovi 
tak umožnit rozložení ceny do 
čtyř let. Po uplynutí této doby 
navíc dochází k výměně za nové 
zařízení, hardware zákazníka 
tak zůstává aktuální. Barracuda 
Backup je úspěšný produkt, který 
v celosvětovém prodeji obsazuje 
ve své kategorii páté místo. Ba-
rracuda Backup doplňuje řadu 
produktů Barracuda pro zabez-
pečení sítí a firewallů, ochranu 
proti spamu, spyware, malware, 
kontrolu přístupu uživatelů 
k  internetu apod. Distributorem 
společnosti Barracuda Networks 
pro ČR a SR je Gesto Communi-
cations.
www.gestocomm.cz

Investoři se přetahují 
o dobrovízský Amazon

Americká investiční společnost 
Blackstone jedná o převzetí sklado-
vého areálu Panattoni Park Prague 
Airport v Dobrovízi u Prahy. V něm 
je již dnes provozováno logistické 
centrum firmy Amazon pro vrácené 
zboží. Součástí transakce by se moh-
la stát i velká hala Amazonu, jejíž 
výstavbu firma Panattoni teprve při-
pravuje.

Kdo povede Telefónicu?
Skupina PPF mění nejvyšší vedení 
společnosti Telefónica CR. Ve svých 
funkcích skončili ředitel marketingu 
Jiří Dvorjančanský, ředitel strategie 
Felix Geyr nebo ředitelka pro in-
formační systémy Monika Mošová. 

Společně pokryjí většinu území re-
publiky ještě v letošním roce. Spolu-
práce se týká pouze rádiové části sítí. 

Magistrát hl. m. Prahy nejspíše ne-
odkoupí práva k projektu opencard. 
Za nejpravděpodobnější variantu 
dalšího vývoje považují pozorovatelé 
vypsání nového tendru. Opencard, 
jako taková, by tudíž po šesti letech 
existence skončila. 

O koupi 22procentního podílu v mo-
bilním operátorovi Asia Pacific Te-
lecom jedná společnost Hon Hai 
Precision Industry neboli Foxconn. 
Výrobce elektroniky by odkoupil 
celou, tchajwanským státem vlast-
něnou část telekomunikačního pod-
niku. Hodnota transakce se blíží půl 
miliardě dolarů. Foxconn chce di-
versifikovat své portfolio.

Developerská firma CTP nadále 
připravuje stavební projekt pro lo-
gistický sklad společnosti Amazon 
v Brně. Práce na výstavbě by měly 
začít letos v červnu. Prodej pozemků 
brněnský magistrát po několika ne-
zdarech schválil, nyní musí ještě po-
volit změnu územního plánu. Ama-
zon se k možnosti návratu do Brna 
oficiálně nevyjádřil.

Na konci března ukončila v ČR 
svou činnost divize Comstor firmy 
Westcon Group. Jednotka na čes-
kém trhu distribuovala značku Cisco. 
Ostatní části portfolia byly převede-
ny pod divizi Westcon Convergence.

Za 3,2 miliardy dolarů chce společ-
nost Apple převzít firmu Beats 
Electronics. Ta se zabývá výrobou 
designových sluchátek, reproduk-
torů pro různá zařízení a poskytuje 
i streaming hudby. Právě prodej 
hudby pravděpodobně představuje 
hlavní motivaci Applu pro akvizici. 
Analytici však upozorňují, že 3,2 mi-
liardy dolarů je poněkud přemrštěná 
cena. 

Kdo koupí Epicor?
Společnost Apax Partners usiluje 
o prodej producenta podnikových 
informačních systémů Epicor. Mezi 
zájemci o odkup podniku jsou podle 
analytiků konkurenti z oblasti ERP 
i hardwarové společnosti, jež chtějí 
proniknout do segmentu softwaru.

Slovenský maloobchodní řetězec 
Nay převezme od britské firmy 

Dixons Retail 26 prodejen sítě 
Electroworld v České republice a na 
Slovensku. Hodnota transakce ne-
byla zveřejněna. Značka Electro-
world zůstane na tuzemském trhu 
zachována. 

Úvahami o vzniku vlastní televize 
se zaobírají tuzemští miliardáři Jan 
Dienstl a Pavel Tykač. Usilovali již 
o převzetí Novy nebo FTV Prima. 
Nyní jim však založení vlastního 
subjektu vychází jako nejlepší vari-
anta. Podle informací týdeníku Euro 
se zmínění miliardáři snaží vyvážit 
mediální vliv Andreje Babiše.

Soudní dvůr EU rozhodl, že se ob-
čané mohou obracet na společnost 
Google se žádostí o odstranění jejich 
soukromých dat z výsledků vyhledá-
vání. Firma má za povinnost posou-
dit opodstatněnost podobné žádosti. 

EMC představila nový partner-
ský program BPP (Business Part-
ner Program). Ten partnerům 
poskytne společný a jednotný 
rámec, neboť spojuje všechny 
předchozí partnerské programy 
a vytváří pro ně jednoduché 
a  předvídatelné prostředí, kde 
mohou dosahovat zisku. Program 
nabízí vyšší flexibilitu a možnost 
volby a také lepší přístup k řeše-
ním a službám. Partneři se tak 
mohou chopit vůdčí role jak na 
druhé, tak na vznikající třetí plat-
formě IT, kterou charakterizují 
významné trendy sociálních sítí, 
mobilních a cloudových služeb 
a big data.

Partnerský program zinovovala 
a rozšířila společnost Thomas-
-Krenn Group. Chce s jeho po-
mocí posílit svou partnerskou síť 
i v České republice. Zastupová-
ním německého výrobce servero-
vých technologií je v tuzemsku 
pověřena firma SHIFTCOM.

více informací na
www.thomas-krenn.cz

Současného generálního ředitele 
Luise A. Malvida by mohl nahradit 
Tomáš Budník, někdejší ředitel 
operátora U:fon a současný ředitel 
IT v Telefónice. 

Nekonkurují si 
Abra a FlexiBee?

Do skupiny United Software vstou-
pila tuzemská společnost FlexiBee, 
která produkuje stejnojmenný clou-
dový ekonomický systém. Firma chce 
expandovat do zahraničí, kde Abra 
hlavní člen skupiny United Software 
v 80 zemích nabízí svá řešení a to 
i na cloudové bázi. Podrobnosti 
transakce nebyly zveřejněny.

Telekomunikační operátor Telefóni-
ca Czech Republic podstoupí změnu 
obchodního jména. Pokud záměr 
schválí mimořádná valná hromada, 
která proběhne v následujících týd-
nech, ponese podnik název O2 Czech 
Republic. Posléze by dle stejného 
schématu došlo i na přejmenování 
slovenské pobočky.

Samsung sází 
na Chrome OS

Svou síť kamenných prezentačních 
prodejen hodlá v České republice 
rozšířit společnost Samsung. Do 
tuzemska chce rovněž uvést nové 
modely notebooků s operačním sys-
témem Chrome OS z dílny firmy 
Google, jenž je zde prozatím v plen-
kách. Platformu Windows Samsung 
v letošním roce opustil.

Nejspíše jen týdny dělí společnost 
Facebook od její registrace mezi 
provozovatele elektronických plateb-
ních systémů. Stane se tak na území 
Irska, leč s platností pro celou Evrop-
skou unii. Firma získá oprávnění 
pro vystavování, uchovávání a trans-
fer jednotek s finanční hodnotou. 

Dorazí do ČR Carlos Slim?
Většinový podíl v telekomunikační 
firmě Telekom Austria získá firma 
America Móvil mexického miliar-
dáře Carlose Slima. Americká sku-
pina chce dále expandovat do zemí 
střední a východní Evropy. Firma 
doposud v Telekom Austria vlastnila 
podíl 26,4 procenta. 

Na sdílení infrastruktury pro rychlé 
mobilní sítě LTE se dohodly tuzem-
ští operátoři T-Mobile a Telefónica. 



 Linux in Munich 
Městská rada v německém Mnichově 
zmigrovala 15 tisíc svých zaměst-
nanců z operačního systému Win-
dows na Linux. Projekt LiMux aneb 
Linux in Munich byl připravován 
několik let. Podobný úmysl rada 
města artikulovala již v roce 2001.

 IBM, HP a Atos se 
zajímají o převzetí 
Lufthansa Systems

Německý národní letecký operátor 
Lufthansa začátkem dubna oznámil, 
že hledá kupce pro infrastrukturní 
část své divize Systems. Předmětem 
prodeje jsou datová centra, sítě a te-
lefonní služby. Zájem o nabízená 
aktiva projevila společnost Deutsche 
Telekom, resp. její divize T-Systems. 
Nakonec však do jednání nevstou-
pila. Mezi další potenciální kupce 
patří firmy HP, IBM a Atos.

novinky
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zprávy z firemního ict

...pokračování ze strany 01 
Každý partner má také k dispozici 
svá data, včetně obchodních výsled-
ků, na základě kterých se vypočí-
távají úrovně pro některé odměny. 
V rámci portálu lze také vytvářet 
registrace obchodních příležitostí, 
jež otevírají cestu k možnosti žádat 
o speciální ceny. Cílem je dosažení 
těsnější spolupráce partnera a společ-
nosti Samsung na daném obchod-
ním případu.

Jedním z nejvýznamnějších benefitů 
je možnost získávat zpětné rabaty, 
které jsou dostupné pro obchodní 
partnery úrovně Silver, Gold a Pla-
tinum. Jejich výše se liší podle kvar-
tálního obratu, přičemž záleží na 
produktové kategorii. Pro získání be-
nefitu je nutné zakoupit zboží u ofi-
ciálních českých nebo slovenských 
distributorů. Rabat je možné získat 
již při dosažení obratu nad 25 tisíc 
korun, přičemž jeho výše může být 
až 5 %. Partnerům dvou nejvyšších 
úrovní, Gold a Platinum, je navíc ješ-
tě k dispozici marketingový fond, 
který může kompenzovat náklady 
na společné marketingové aktivity.

Pro partnery jsou v závislosti na je-
jich úrovni také organizována ško-

NextiraOne se mění 
na Dimension Data
Společnost Dimension Data, 
globální poskytovatel ICT ře-
šení a služeb, sjednotila pod 
značku Dimension Data vy-
brané pobočky společnosti 
NextiraOne, které v únoru 
2014 získala akvizicí. Pod 
společnou korporátní znač-
kou Dimension Data bude 
nyní pracovat 1 850 nových 
zaměstnanců ve 13 zemích.

Ericsson rozdělí svou 
síťovou divizi
Komunikační technologie 
dnes mnohem více spolé-
hají na software a internet. 
Z tohoto důvodu společnost 
Ericsson rozhodla o rozděle-
ní své stávající síťové divize 
na dvě jednotky. Jedna pone-
se název Radio a druhá Cloud 
a IP Networks.

Synonymem firemního tisku ne-
musejí být pouze laserové stroje. 
Pro mnoho situací a pracovišť se 
všestranně lepší volbou mohou stát 
inkoustové modely odpovídajících 
parametrů. V nabídce společnosti 
HP figuruje ucelená řada kancelář-
ských inkoustových modelů Offi-
ceJet Pro. Jsou levnější než odpo-
vídající laserové tiskárny, spotře-
bovávají méně elektrické energie 
a náklady na jednu vytištěnou strán-
ku vycházejí až o desítky procent 
příznivěji.

Tiskové technologie, alespoň ty 
počítačové, měly historicky jasně 
rozdělené role i místa působnosti. 
Jehličkový, termický a laserový tisk 
směřoval do podnikové sféry, in-

lení, jež nabízejí nejen technickou 
průpravu, ale mají i zaměření na ob-
chodní dovednosti a argumentaci. 
Všichni partneři bez rozdílu  mají 
k dispozici základní marketingovou 
podporu prostřednictvím marketin-
gových materiálů firmy Samsung.

Demo Program
Pro partnery úrovně Silver, Gold 
a Platinum je připraven DEMO pro-
gram, díky kterému může partner 
získat značnou slevu na nákup 
DEMO produktů. Výše slevy se liší 
dle partnerské úrovně. Podmínkou 
uplatnění tohoto benefitu je prezen-
tace zakoupeného produktu mini-
málně tři měsíce na prodejně part-
nera nebo u zákazníka. Aktuálně již 
byla spuštěna verze DEMO progra-
mu pro monitory a tiskárny.

SMART Catalog
Speciálně pro členy programu STEP 
byl navržen SMART Catalog. Jedná 
se o mobilní aplikaci, která zvyšuje 
efektivitu práce, neboť zajišťuje zjed-
nodušený přístup k nejnovějším in-
formacím a umožňuje partnerům 
snížit provozní náklady. Obsahuje 
podrobné informace o celém sorti-
mentu tiskáren a multifunkčních 
zařízení, včetně technických spe-

koustový do domácností. Situace se 
ovšem změnila. Technologický vývoj 
inkoustových tiskáren značně po-
kročil a v mnoha parametrech se 
přiblížil laserovým strojům. Podob-
ná situace nastala i v oblasti nákla-
dové. 

Pro malé pracovní skupiny vyvinula 
společnost HP inkoustové tiskárny 
řady Officejet Pro. Jde o zařízení, 
která v mnoha ohledech převyšují 
anebo se alespoň rovnají laserovým 
strojům. Srovnatelná je výtěžnost, 
doporučené měsíční zatížení, život-
nost nebo časový interval výměny 
inkoustových kazet. Pro podnikové 
nasazení se totiž využívají velkoka-
pacitní balení, která mimo jiné sni-
žují náklady na výstupy. Barevný tisk 

cifikací, produktových vlastností 
a kompatibility dodávaného tisko-
vého příslušenství. Jeho používání je 
rychlejší a efektivnější než používání 
tištěných brožur, stačí vybrat kon-
krétní model tiskárny a aplikace vy-
filtruje kompatibilní příslušenství 
a vhodný spotřební materiál spolu 
se souvisejícími prodejními mate-
riály.

Výstavy a prezentace
Partneři nejvyšších úrovní mají také 
příležitost účastnit se mezinárod-
ních konferencí, kde je společnost 
Samsung vystavovatelem či organi-
zátorem. Příkladem může být zná-
mý CeBIT v Hannoveru, či veletrh 
ISE v Amsterdamu. Pro partnery 
kategorie Silver, Gold a Platinum je 
dispozici také možnost využít pro 
prezentace svým zákazníkům Sam-
sung showroom v Praze a Galantě. 
V showroomech jsou vybranými 
výrobky zastoupeny všechny pro-
duktové kategorie Samsung portfo-
lia, včetně velkoformátových disple-
jů (LFD) a jejich řešení. K dispozici 
pro prezentaci jsou jak LFD monito-
ry, tak tablety pro všechny účastní-
ky, tudíž veškeré prezentace mohou 
být interaktivní.

na strojích Officejet Pro vychází 
prokazatelně levněji. Ekologicky 
smýšlející uživatelé jistě ocení nižší 
zatížení životního prostředí balí-
cím materiálem z hlediska objemu 
i hmotnosti. Neopomenutelným pa-
rametrem je rovněž spotřeba elek-
trické energie. Laserová technologie 
má v tomto ohledu podstatně vyšší 
nároky. 

Bývaly doby, kdy jednotlivé tiskové 
technologie charakterizovaly pře-
devším rychlosti výstupu. Cenově 
a určením srovnatelné modely lase-
rové a inkoustové se v tomto ohledu 
zcela vyrovnaly. Inkoustové modely 
mají častokrát výrazně rychlejší pro-
dukci první stránky dokumentu. 
Tiskárna HP Office Jet Pro se dokon-
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Inkoustový tisk v podnicích 
jako zdatný konkurent laseru

Více na www.corporateict.cz

Partnerský program jako 
zdroj růstu IT byznysu
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Velkoformátové displeje LFD
Společnost Samsung se snaží svým 
obchodním partnerům nabízet ide-
ální řešení šitá na míru. Ať už se 
jedná o vylepšení výlohy obchodu 
nebo o řešení pro komunikaci na 
mezinárodní letiště. Díky moderním 
inovacím jsou nyní možnosti uplat-
nění velkoformátových displejů sku-
tečně široké.

V současné době koncoví zákazníci 
často upřednostňují nákupy na in-
ternetu před návštěvou kamenných 
obchodů. Stoupá tlak na prodejce, 
kteří musí hledat nová a funkční ře-
šení, jak skloubit praktické in-store 
nakupování s možností si produkt 
osobně prohlédnout a pohodlné 
on-line nakupování, kde má zákaz-
ník přístup k téměř neomezenému 
množství informací. Obchodníci 
musí přemýšlet, jak upoutat pozor-
nost stále náročnějších zákazníků 
a přilákat je ke svým produktům. 
Jedním ze způsobů, jak toho docílit, 
je využití velkoformátových displejů. 

Velké, elegantní LFD monitory po-
zvednou image obchodu a dodají mu 
punc luxusu. Jejich platforma je vel-
mi flexibilní, takže je jen na fantazii 
prodejce, zda do obchodu umístí 

jednotlivé displeje s dotykovými 
rámy pro interaktivní zážitek, nebo 
jestli se rozhodne pro použití video-
stěny. Jednotlivé obrazovky dosahují 
velikostí až 95 palců, což je úhlo-
příčka, která umožní předvést téměř 
jakýkoliv výrobek v životní velikos-
ti. Displeje jsou přitom tenké a velmi 
jednoduché na instalaci.

Samsung nabízí nástroj pro vzdále-
nou správu displejů, jenž umožňuje 
synchronizovat obsah displejů na ně-
kolika pobočkách zároveň, odkud-
koliv bude prodejce chtít. Zobrazo-
vaný obsah nemusí být jen statická 
obrázková prezentace... 

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

ce objevila v Guinnessově knize re-
kordů. Dokázala vyprodukovat 70 
stran za minutu v univerzálním kan-
celářském režimu. Této hodnoty ne-
dosahují ani mnohé laserové stroje 
vyšších tříd.

Běžným nešvarem inkoustové tech-
nologie bývalo vysychání inkoustu, 
ucpávání tryskových hlav a nízká 
odolnost výtisků. Dnes již žádný 
z uvedených problémů u moderních 
strojů nefiguruje. Upravené inkousty 
nabízejí odolnost proti otěru, vodě 

i stálé podání barev. Inkousty HP 
využívané v podnikových zařízeních 
zaručují ostrý tisk, jenž je plně srov-
natelný s laserovou technologií. Ži-
votnost výtisků se udává s desítkách 
let. 

Funkčnost a bezpečnost
Podnikové nasazení však na tiskárny 
klade i další nároky. Především jde 
o aspekty bezpečnosti, správy pro-
cesů, údržby a integrace do systémů 
třetích stran. Modely OfficeJet Pro X 
a 200 podporují více tiskových jazy-
ků (PCL 5, 6 a PS), lze je centrálně 
aktualizovat i spravovat (HP Web 
Jetadmin) a umožňují aktivovat 
funkce s pomocí hesla. Tiskárny 
disponují síťovou konektivitou, dí-
ky níž je lze jednoduše integrovat 
do podnikové síťové infrastruktury. 
V každém modelu je integrován 
webový server...

Více se dozvíte na:
www.reseller-channel.cz

Řešení Dell Red Hat Cloud 
sázejí na OpenStack

Dostupnost společně vyvinutého 
podnikového řešení pro budování 
a provoz privátních cloudů ozná-
mily společnosti Dell a Red Hat. Obě 
firmy rovněž rozšířily spolupráci 
v oblasti kompatibility, přenositel-
nosti a spolehlivosti nabídek Plat-
form-as-a-Service.

Společné řešení privátního cloudu 
Dell Red Hat Cloud Solutions po-
krývá a podporuje požadavky pod-
nikových zákazníků na flexibilní, 
elastické a dynamické IT služby. 
Podle informací obou společností 
však není určeno k hostování kri-
tických podnikových aplikací. 
Uplatnění má najít v oblastech mo-
bilních, sociálních a analytických 
programů, včetně vývojových pro-
středí. 

Aktuálně je nabídka Dell Red Hat 
Cloud Solutions k dispozici ve dvou 
konfiguracích. První nese název 
>>Proof of Contept<< a slouží k pro-
věřování, testování a ověřování mož-
ností a schopností platformy Open-
Stack. Uživatelé na ní mohou zkoušet 
parametry nastavení, nasazovat pi-
lotní aplikace a vyvíjet prostředí. 
Druhá konfigurace byla označená 
termínem >>Pilot<<. Je určena k tes-
tování aplikací a směřuje k zákaz-
níkům, kteří zahajují produkční pro-
voz cloudového prostředí. Pilotní 
konfigurace dokáže podporovat šká-
lovatelné aplikace napříč šesti vý-
početnímu uzly OpenStack a třemi 
úložnými. Lze ji rozšířit s pomocí 
předkonfigurovaných výpočetních, 
úložných a infrastrukturních bloků.

Společnosti Dell a Red Hat součas-
ně oznámily hlubší spolupráci na 
vývoji platformy OpenShift. Ta 
představuje řešení kategorie PaaS a 
pochází z dílny firmy Red Hat, stá-
le však jde o open source. Podporu-
je tvorbu binárních programů pro  
operační systém Red Hat Enterpri-
se Linux a jazyková prostředí Ja-
vaScript, Ruby, Python, PHP, Perl, 
Java, Haskell a .Net. Obě společ-
nosti chtějí v rámci platformy 
OpenShift poskytovat vývojářům 
podnikových aplikací prostředí, jež 
zajistí současnou i budoucí přeno-
sitelnost a přístupnost jejich pro-
gramů v prostředí veřejných, pri-
vátních i hybridních cloudů.

Společně obě firmy hodlají vyvíjet 
a zužitkovávat zdokonalení kontej-
nerových nástrojů projektu Docker. 
Ten automatizuje nasazování aplika-
cí v tzv. softwarových kontejnerech. 
Společnost Red Hat spolupracuje 
s autory projektu Docker od minu-
lého roku.

Softwarové funkcionality uvedených 
řešení hodlá firma Dell integrovat 
do svých nabídek hardwaru a soft-
waru. Zákazníkům zprostředkuje 
kompletní realizaci platformy jako 
služby na linuxových operačních 
systémech a s pomocí prostředí 
OpenStack a OpenShift. Nabídka 
zahrne i správu platforem.

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.czprohlédněte si demo

video „World‘s fastest“ 
inkjet...

Vstupte do světa 
příležitostí
Registrací do Partnerského programu STEP získává partner řadu 
marketingových a obchodních výhod a zároveň naváže partnerství 
s technologickým lídrem, čímž získá možnost zvýšit svůj obchodní 
úspěch. S inovativním portfoliem společnost Samsung pomáhá 
nabízet atraktivní řešení zákazníkům. 

Program je rozdělen do čtyř partnerských úrovní, do kterých jsou 
partneři zařazeni na základě svého celoročního obratu. 

Program pokrývá IT portfolio společnosti Samsung: tiskárny, 
monitory, velkoformátové displeje (LFD) a hotelové televize.

Velkoformátové 
displeje Samsung

Díky aplikaci Videostěna MagicInfo můžete obsah 
zobrazovat na ploše několika nástěnných monitorů. 
Dosáhnete tak mnohonásobně vyššího rozlišení ob-
razu než při standardní prezentaci s projektorem.

Díky velkoformátovým displejům jsou prezentace 
ještě působivější.

Velkoformátové displeje (LFD) společnosti Samsung jsou 
profesionální monitory konstruované na provoz 16 nebo 
24 hodin denně 7 dní v týdnu a vyznačují se vysokou sví-
tivostí (až 1500 cd/m2). Díky výkonnému hardwaru a soft-
waru Samsung na časování a spouštění obsahu (MagicInfo) 
LFD představují ideální řešení pro jakékoliv prostředí, ať už 
se jedná o konferenční místnost nebo obchodní centrum. 
Displeje díky svému elegantnímu designu a velmi úzké-
mu rámečku nabízí širokou škálu uplatnění i v atypických 
formátech jako jsou videostěny nebo mozaiky. Společnost 
Samsung na LFD poskytuje záruku 3 roky.

Pro zapojení do Partnerského programu Samsung se registrujte na https://partnersportal.samsung.com.Registrace
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Chcete aktuální 
informace?

...zaregistrujte se k odběru našeho bulletinu
na http://averia.cz/registrace
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Alcatel-Lucent:
Zaměřeno na technologický vývoj

Zhruba před rokem dokončila 
společnost Belkin akvizici divize 
Linksys od firmy Cisco. Získala vel-
mi známou a populární značku, vy-
spělé technologie a širokou skupinu 
zákazníků, kteří nakupovali v široké 
síti prodejních kanálů. Cisco značku 
Linksys situovalo primárně do seg-
mentu domácností, což se s novým 
vlastníkem začíná měnit. Linksys 
letos představil nová bezdrátová 
zařízení pro podnikový segment. 
Podaří se mu na staronovém trhu 
prosadit? A jaké dědictví si Linksys 
odnesl ze svého spojení s firmou 
Cisco?

Společnost Alcatel-Lucent Enterpri-
se vyvíjí a prodává hlasová a dato-
vá řešení pro malé i velké podniky. 
Prostřednictvím svých obchodních 
partnerů dodává hlasové ústředny 
pro 10 až 50 tisíc uživatelů, aktivní 
datové prvky pro malé sítě až po 
velká datová centra, softwarová 
řešení Unified Communication, ná-
stroje správy sítí a kontaktní centra. 

Od prodeje divize Linksys uplynul 
víc než rok. Kdo dnes na českém 
trhu značku Linksys zastupuje?
Linksys jsme začlenili do naší infra-
struktury, takže na úrovni vendora 
a marketingu je značka zastoupena 
přímo Belkinem a někteří z kolegů 
pocházejí z Linksysu. Samotné pro-
dukty figurují v nabídkách našich 
stávajících distributorů a také přímo 
podporujeme vybrané Top partnery, 
kteří jsou často shodní s partnery 
Belkin.

Na světě neexistuje mnoho firem, jež 
by podobně jako Alcatel-Lucent dis-
ponovaly tak dlouhou tradicí v ob-
lasti telekomunikací. Společnost je 
lídrem v hlasových přenosech s pl-
nou podporou rozhraní TDM i IP. 
Platí to pro stranu pobočkovou i ope-
rátorskou. Tradičně se umisťuje jako 
Leader nebo Visionary v reportech 
Magic Quadrant pro LAN i WLAN 

Čím je dnes Linksys? Koho chce na 
trhu oslovit?
Linksys byl vždy vnímán jako Top 
síťová značka a v tom chceme pokra-
čovat. Vytvořili jsme z něj samostat-
nou divizi, jež má domácí produkty 
především pro odborně zdatné uži-
vatele. Jsou to lidé, kteří chtějí mít 
možnost kontrolovat svoji síť a data, 
a potřebují k tomu ten nejlepší hard-
ware. Vzhledem k tomu, že jsme 
přebrali i vývojový tým, máme ny-
ní ideální možnost přidat vlastní 
produkty také pro segmenty SOHO 
a SMB.

Firma Belkin je známa spíše pro-
dukcí počítačového příslušenství, 

řešení, které připravuje analytická 
firma Gartner. Disponuje téměř tře-
mi tisíci vlastních patentů a využívá 
své spojení na sedm Nobelových cen, 
které technologicky nacházejí uplat-
nění v jejích řešeních hlasových i da-
tových sítí.

Pro dodávky svých řešení využívá 
společnost Alcatel-Lucent nepřímý 
model prodeje. V České Republice 
má pět přímých partnerů. Jde o fir-
my Dimension Data, ICZ, ATS 
TELCOM PRAHA, ISC Communi-
cation a Veracomp. Na Slovensku 
jsou to společnosti Dimension Data, 
Alcasys a TCNS. Kromě přímých 
partnerů má desítky smluvních ne-
přímých partnerů.

Linksys se vrací 
na podnikovou scénu

Více na www.corporateict.cz

 Japonsko zpřesňuje 
navigaci GPS

Navigační satelitní systém s názvem 
Quazi-Zenith Satellite System (QZSS) 
připravuje Japonská agentura pro 
výzkum vesmíru od roku 2010. Do 
plného provozu přejde do tří let. 
Sedm satelitů nabídne vyšší přesnost 
než konkurenční GPS, které dopl-
ňuje, ale pokryjí pouze území Ja-
ponska.

 Stav mobility ve světě
V posledním loňském čtvrtletí vzrostl 
počet LTE účtů ve světě o 40 milionů 
na celkových 200 milionů. Globální 
penetrace mobilními službami na 
konci roku dosáhla podle informací 
zprávy Ericsson Mobility Report 
úrovně 92 procent. Počet uživatelů 
mobilních telekomunikačních slu-
žeb se vloni celosvětově zvýšil na 4,5 
miliardy. Řada z nich však provozuje 
několik účtů či karet SIM. Společnost 
Ericsson uvádí číslo 6,7 miliardy.

 400gigabitový Ethernet 
v podání Huawei a Xilinx 

Ačkoli 400gigabitový ethernet nebu-
de ještě dva roky standardizován, 
výrobci síťových prvků již experi-
mentují s prvními produkty. Patří 
mezi ně i společnosti Huawei a pro-
ducent čipů Xilinx. Na konferenci 
Optical Fiber Communications před-
stavily prototyp routeru jenž 400gi-
gabitové ethernetové přenosy pod-
poruje. Ethernetové technologie dnes 
představují základ podnikových sítí. 
Mnoho poskytovatelů využívá i jiné 
protokoly, ale z hlediska rozšíření má 
IEEE 802.3 jasnou převahu. Z hledis-
ka rychlosti však současný standard, 
končící na 100 Gb/s, v porovnání 
s konkurencí ztrácí.

 V roce 2018 bude 
přeneseno 11krát více 
mobilních dat než v roce 
2013  

Do roku 2018 vzroste množství pře-
nesených mobilních dat 11krát a do-
sáhne tak hodnoty 190 exabajtů za 
rok. Tento nárůst má na svědomí 
mimo jiné vytrvalý růst počtu mo-
bilních připojení.
Do čtyř let by jich mělo být už více 
než 10 miliard, tedy asi 1,4krát více 
než lidí na zemi...

novinky
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Aktuálně se společnost Alcatel-Lu-
cent věnuje vývoji a tržní evangeli-
zaci několika technologií či jejich 
vylepšení. Mimo jiné jde o Unified 
Access neboli unikátní řešení pří-
stupu do korporátních sítí WLAN. 
Pracuje rovněž na vylepšené verzi 
rozhraní OpenTouch 2.0, které 
umožňuje integraci tradičních hlaso-
vých služeb se světem PC, chytrých 
telefonů a tabletů. Díky němu lze 
nejen volat, ale také sdílet datové 
komunikace a pořádat videokonfe-
rence. Nabídku nově rozšiřuje i sada 
telefonních přístrojů s možností vo-
lání podle jména. Portfolio začíná 
na jednoduchých modelech as končí 
u manažerských verzí s podporou 
formátu XML.

Pro nejbližší budoucnost počítá spo-
lečnost Alcatel-Lucent s odklonem 
od světa klasické jednoduché tele-
fonie směrem ke stále složitějším 

a komplexnějším službám integrují-
cím hlasovou, datovou a video komu-
nikaci. Všechny tyto funkcionality 
musí být zajištěny na různých kon-
cových zařízeních, nejlépe bez nut-
nosti cokoliv instalovat. Ideálním 
modelem se stává využití služeb, 
které jsou schopny v podnikové sféře 
umožnit propojení těchto komuni-
kačních kanálů bez toho, aniž by 
zaměstnanec musel řešit technické 
detaily. Proto je i tady třeba dbát na 
bezpečnost. Alcatel-Lucent je na 
tomto poli lídrem a svými řešeními 
se snaží naznačit cestu budoucího 
vývoje.

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

ale bezdrátovým komunikacím se 
věnovala rovněž. Nepřekrývají se 
dnes nabídky obou značek?
Linksys měl ve Spojených státech ví-
ce než třetinový podíl na trhu. Belkin 
s necelou třetinou byl na retailovém 
trhu trojkou. Spojením značek jsme 
jednoznačně jedničkou a podařilo 
se nám správně pozicovat produkty 
Belkin pro uživatele zaměřené pře-
devším na design a jednoduchost 
nasazení. Naopak, Linksys oslovuje 
síťové odborníky a “fajnšmekry”, 
kteří chtějí vzdálenou správu, při-
pojují množství zařízení, nebo po-
třebují velké datové toky. A nad tím 
vším je portfolio pro segment SMB, 
které jsme v Belkinu k dispozici ne-
měli.

Byly součástí akvizice Linksysu 
i některé nové patenty, licence, pří-
padně vývojové složky? 
Přesné detaily kontraktu nejsou ve-
řejně známy, stejně tak nechci spe-
kulovat o důvodech, proč se Cisco 
rozhodlo prodat Linksys. Jako sou-
část akvizice mohu uvést například 
osvědčené routery SMART, jež nabí-

zejí jednoduché uživatelské rozhraní 
a cloudové řešení, které je plně v na-
ší režii. Další technologický vývoj 
síťových produktů zajišťuje tým více 
než 120 expertů. Přebrali jsme je spo-
lu se značkou a doplnili je o další 
odborníky.

Můžeme stručně přiblížit nabídku 
značky Linksys? Jaké produkty a do 
jakých segmentů směřují?
Pro domácí uživatele jsou to přede-
vším routery Wi-Fi, řada PowerLine, 
přístupové body a tzv. range exten-
dery.

Pro segment SMB máme v nabídce 
routery, včetně VPN, přístupové bo-
dy, včetně AC, přepínače, včetně 
smart a managed, kamery pro pro-
fesionální dohledy, NAS a další prv-
ky síťové infrastruktury.

Bezplatný nástroj pro 
bezstarostné plánování
datových center

3M Česko představuje 
požární hasivo nové generace 
3M Novec 1230
3M Česko, oficiální zastoupení 
přední globální technologické spo-
lečnosti s portfoliem téměř 65 tisíc 
výrobků, představuje hasicí kapa-
linu 3M Novec 1230 – revoluční 
„chemicky čisté“ hasivo sloužící 
k ochraně cenných předmětů, archi-
válií, počítačů a citlivé elektroniky.

Speciální hasicí kapalina 3M Novec 
1230 chrání předměty bez jakého-
koliv poškození, umožňuje nepře-
tržitý provoz vybavení, a tudíž za-
mezuje vzniku nákladů odstávky. 
V neposlední řadě je kapalina 3M 
Novec 1230 ekologicky a zdravotně 
zcela nezávadná.

Hasicí kapalina 3M Novec 1230 je 
fluorketon vyráběný autorizovanou 
technologií 3M a řadou svých před-
ností poráží soudobé konvenční ná-
hrady halonů. Kapalina 3M Novec 
1230 hasí chladicím účinkem a pů-
sobí jako plyn. Toto moderní hasivo 

Představujeme referenční řešení 
datových středisek společnosti
Schneider Electric

Raná fáze plánování datového cen-
tra může být složitým procesem, 
který vyžaduje trpělivost, pochopení 
a spolupráci mnoha zúčastněných 
stran. To platí zejména tehdy, je-li 
potřeba nové požadavky na IT, jako 
například přidání aplikací či serverů, 
stěhování datového střediska či kon-
solidace serverů, promítnout do fy-
zické infrastruktury. Má-li váš tým 
potíže s ranou fází plánování dato-
vého centra, mohou pomoci refe-
renční řešení datových středisek 
Schneider Electric – bezplatný inter-
netový nástroj pro plánování pro-
jektů datových center.

Urychlete fázi plánování
Referenční řešení datových středisek 
Schneider Electric vám pomohou 
rozhodovat se v počátečních fázích 
plánování projektu lépe a rychleji. 
Naše praktické návrhy představují 
solidní východisko k diskusi a zlep-

funguje jako součást stabilního ha-
sicího zařízení (SHZ).  

Ochrana jedinečných hodnot.
Díky své chemické čistotě má kapa-
lina 3M Novec 1230 řadu význam-
ných předností pro ochranu hod-
notných archiválií. Ze své podstaty 
po sobě chemicky „čisté látky“ neza-
nechávají rezidua a jsou elektricky 
nevodivé, takže nepoškozují chou-
lostivé předměty a neovlivňují citli-
vou elektroniku. To znamená, že 
oheň ohrožující elektrická zařízení 
lze hasit bez nutnosti jejich vypnutí, 
aniž by muselo dojít k nežádoucímu 
přerušení provozu či ztrátě dat.

šují spolupráci. Trojrozměrné obráz-
ky, technická dokumentace a stan-
dardizované seznamy atributů vašim 
pracovníkům umožní:
> snadné znázornění, pochopení 

a srovnávání jednotlivých pří-
stupů k řešení,

> stanovení základních parametrů 
projektu, včetně kapacity, důleži-
tosti, hustoty výkonu, růstového 
plánu a rozpočtu,

> rychlé ověření návrhových kon-
cepcí.

Jednoduchý internetový nástroj
Referenční návrhy datových center
Schneider Electric představují ově-
řené a zdokumentované plány návr-
hu, konfigurace a uspořádání systé-
mů fyzické...

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

05|2014
Reseller Channel VAR edition



zprávy z ict bezpečnosti
08|09

 Cyber Europe 2014
Ve dnech 28. a 29. dubna proběhlo 
v Evropě cvičení Cyber Europe 2014. 
Účastnilo se ho přes 200 organizací 
a více než 400 odborníků na počíta-
čovou bezpečnost z 29 zemí, včetně 
České republiky. Dubnová fáze pro-
věřovala technickou připravenost 
na kybernetické útoky a problémy.

 Problémové 
aktualizace

Podle informací společnosti GFI 
Software registruje až 83 procent 
českých podniků problémy s ne-
správně prováděnými softwarovými 
aktualizacemi. Je to zjištění znepo-
kojivé zejména ve světle zprávy Na-
tional Vulnerability Database, jež 
v roce 2013 zjistila 4 794 nových 
bezpečnostních zranitelností, což 
představuje nejvyšší počet za po-
sledních pět let.

novinky

v.i.p. zprávy

Kabeláž je tepnou moderního IT

Proč by se měli reselleři zajímat 
o KERNUN? Zeptali jsme se Romana 
Pavlíka, ředitele společnosti TNS, 
která je českým výrobcem bezpeč-
nostních internetových řešení.

Jak byste charakterizoval pozici 
značky KERNUN na trhu? 
Bezpečnostní systémy dnes chtějí 
využívat všichni, kdo si uvědomili, 
jak cenné informace a data mohou 
získat. Už nejsou pouze správci sítí 
a řádkový terminál. Zákazníci pře-
stávají bezhlavě nakupovat řešení jen 
proto, že se to tak dělá. Více zkouma-
jí alternativy, chtějí vyšší přidanou 
hodnotu, účinnost a spolehlivost. 

Jsou zde aplikačně specifické regio-
ny, odlišné chovaní uživatelů i jiná 
bezpečnostní rizika a hrozby. Jsem 
přesvědčen, že správná cesta ke sku-
tečné bezpečnosti vede přes lokali-
zovaná řešení, právě v tom jdeme 
zákazníkům naproti. Koncept lo-
kálnosti považuji za naši největší 
konkurenční výhodu a nedá se oče-
kávat, že se k podobnému přístupu 
v dohledné době přikloní i celosvěto-
ví producenti. Naše řešení KERNUN 
jsou živá, neustále je přizpůsobuje-
me měnícím se podmínkám a aktu-
álním hrozbám. 

Zákonůdbalý Dropbox
Obdrží-li společnost Dropbox 
upozornění na šíření konkrét-
ního nelegálního obsahu, vy-
žádá si po oznamovateli kód 
HASH. Ten porovná se spravo-
vaným obsahem a v případě 
shody zakáže jeho sdílení. Tím 
její angažovanost v případu 
končí. Inkriminovaný obsah 
nemaže, ani na jeho držitele 
neupozorňuje.

...pokračování ze strany 1

Před 57 lety byla v americkém státu 
Illinois založena společnost Anixter. 
Od začátku se věnuje distribuci s při-
danou hodnotou v oblasti elektrické 
i počítačové kabeláže. Postupně se 
její portfolio rozrůstalo a nyní pod-
nik operuje s více než 450 tisíci po-
ložek. Anixter působí v 50 zemích 
světa, je veřejně obchodován na bur-
ze pod symbolem AXE, zaměstnává 
8300 lidí a počet zákazníků pře-
vyšuje hodnotu 100 tisíc. V regionu 
EMEA (Evropa, Blízký Východ 
a Afrika) firmu reprezentuje na 300 
obchodních zástupců.

Ačkoli společnost Anixter většinu 
svého obratu generuje na severoame-
rickém kontinentu, v posledních 
letech výrazně expanduje na zahra-

Můžete stručně představit váš hlav-
ní produkt Kernun Clear Web? 
Jde o webový filtr nové generace, 
jenž se zaměřuje primárně na webo-
vé stránky, které uživatelé skutečně 
navštěvují. Filtruje s katalogem te-
matických kategorií a databáze je 
stále aktualizovaná o nově navštěvo-
vané stránky, které hodnotí a třídí 
tým operátorů kategorizace. Tím je 
zaručena vysoká úspěšnost filtrace 
a umožněno přesné řízení uživatelů 
přistupujících na internet. Kernun 
Clear Web poskytuje navíc detailní 
reporting a kontroluje nejen webový 
provoz v reálném čase, ale dokáže 
také zpětně analyzovat chování uži-

niční trhy. Region EMEA se na cel-
kových tržbách podílí zhruba jed-
nou pětinou. Expanze v zahraničí 
probíhá i s pomocí akvizic, napří-
klad v roce 2012 došlo k odkoupení 
perského regionálního podniku 
Jorvex.

Byznys společnosti Anixter se dělí 
na tři hlavní obory. První se zabývá 
podnikovou kabeláží a bezpečnost-
ními řešeními. Vedle optického a mě-
děného vedení nabízí i nejrůznější 
síťovou elektroniku. Mezi bezpeč-
nostní řešení patří dohledové video 
systémy, kontrola přístupů nebo 
správa hardwarových klíčů. Druhý 
obor zájmu se věnuje elektrickému 
vedení, včetně řešení pro elektroni-
ku. Předmětem třetího směru jsou 
spínače kategorie C.

vatelů, aby v případě bezpečnostního 
incidentu měl příslušný správce do-
statečně průkazný materiál pro roz-
klíčování celé situace. 

V čem vidíte obchodní příležitost 
pro resellery? 
Kernun Clear Web bych bez nadsáz-
ky označil za vhodný produkt pro 
všechny subjekty napříč trhem. Jeho 
obchodní proces je navíc mnohem 
kratší než u velkých projektových 
řešení a nabízí tak resellerům oka-
mžitou obchodní příležitost. Navíc 
se jedná o produkt, který má za 
sebou významné reference a úspěš-
né instalace v reálném provozu. 

Kernun Clear Web nabízí 
nové příležitosti 

Nejen produkty patří do nabídky 
společnosti Anixter. Nezbytnou sou-
částí portfolia jsou i služby. Firma 
se věnuje testování a vyhodnocování 
produktů, podporuje partnery a zá-
kazníky v oblasti návrhu, poskytuje 
řešení kategorie eBusiness a doda-
vatelského řetězce. Zároveň provo-
zuje demonstrační laboratoře pro 
infrastrukturní řešení, laboratoř pro 
urychlovače anebo vzdělávací cent-
rum Anixter University.

Pro každý projekt zajišťuje společ-
nost Anixter kompletní a komplexní 
dodavatelský řetězec, včetně pod-
pory na místě instalace. Jeho sou-
části tvoří kombinace volby zdrojů, 
správy skladu, balení a označování. 
Ve výsledku je proces dodávky pod-
statně jednodušší a rychlejší, což 
znamená, že zákazník dokáže snížit 

Kaspersky Lab: rhybářům jde 
o peníze
Kybernetičtí zločinci využí-
vající tzv. rhybaření, neboli 
phishing, se v roce 2013 stále 
více zaměřovali na krádeže 
peněz. Dle studie zaměřené 
na finanční kybernetické hroz-
by Financial Cyber Threats 
in 2013 z dílny společnosti 
Kaspersky Lab parazitovalo 
31,45 procenta phishingových 
útoků na jménech velkých 
bank, internetových obchodů 
a platebních systémů.

více se dočtete na www.netguru.cz
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své investiční náklady. Služby do-
dávky označuje firma obchodním 
názvem Ready! Deployment Servi-
ces.

Specialista na video dohled
Pro video dohledové systémy při-
pravila společnost Anixter řešení 
s názvem IP Assured. V jeho rámci 
zajišťuje svým zákazníkům podporu 
současných i budoucích standardů, 
pro něž implementuje příslušnou 
infrastrukturu. V praxi to znamená, 
že uživatelé nemusejí opouštět svá 
analogová řešení, současně je mohou 
rozšířit o digitální část a výstupy 
zpracovávat v účelově upravených 
aplikacích.

Delší životnost dohledových video 
instalací se pozitivně promítá do cel-
kových nákladů vlastnictví. Životní 
cyklus podobných řešení se běžně 
pohybuje mezi 10 až 15 lety. Nákla-
dovou položku výrazně ovlivňují 

potřeby rozšířit stávající instalaci. 
Digitální, tj. IP, systémy umožňují 
podstatně vyšší škálovatelnost než 
analogové. Stále však existuje mož-
nost hybridního provozu, který ne-
ohrozí starší investice.

Na bezpečnostní dohledové systémy 
je společnost Anixter dlouholetý spe-
cialista. První podobná řešení se za-
čala objevovat ...

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz 

Pevné disky WD
v roce 2014
O současné nabídce pevných disků 
společnosti Western Digital jsme 
hovořili s Pavlem Zmitkem, mana-
žerem tuzemského zastoupení fir-
my. Orientace v nabídce je důležitá 
především pro tvůrce podnikových 
systémů, ale i pro individuální uži-
vatele. Je až překvapující, jak odliš-
né parametry jednotlivé řady na-
bízejí.

Můžete stručně specifikovat zá-
kladní produktové řady v nabídce 
WD?
Disky řady Blue jsou určeny ke kaž-
dodenní práci na stolním osobním 
počítači nebo notebooku. Nabízejí 
kapacitu až 1 TB. Disky řady Green 
používáme jako sekundární v PC, 
případně pro zálohy větších objemů 
dat. Jejich výhodou je nízká provoz-
ní teplota a nízká spotřeba energie. 
Řada Black je určena pro výkonné 
stanice především kvůli vysokému 
výkonu a pětileté záruce. Disky 
s označením Red doporučujeme pro 
NAS zařízení. Jsou vyrobeny a vy-
laděny exkluzivně pro použití v do-
mácích systémech NAS, případně 
v méně zatěžovaných zařízeních 

NAS malých kanceláří. Tyto modely 
doporučujeme pro zařízení do pěti 
diskových pozic.

Novinkou mezi disky je edice Purple. 
Směřujíe do sledovacích video sys-
témů a její předností je technologie 
AllFrame, která zaručí, že disk pře-
hraje všechny snímky nahraného zá-
znamu a nedovolí ztrátu důležitých 
obrazů.

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Resellerům nabízíme dlouhodobou 
obchodní spolupráci. V rámci na-
šeho partnerského programu, který 
je zárukou dobrého vztahu a zejmé-
na spolehlivosti rezervace obchod-
ních případů, mohou reselleři dosáh-
nout na zajímavé finanční benefity 
dle skutečných aktivit a úrovně part-
nerství. Jako český výrobce, jenž dis-
ponuje vlastním vývojovým týmem, 
můžeme navíc nabídnout přímou 
technickou podporu, včetně nadstan-
dardního přístupu ke specifickým 
požadavkům zákazníka.

Kde si mohou reselleři Kernun 
Clear Web objednat? 
V současné chvíli je možnost vybrat 
si ze dvou distributorů. Jedním je 
společnosti DNS (www.dns.cz) pro 
český trh. Na Slovensku je k dispozici 
společnost SecTec (www.sectec.cz).

Pro jaké typy organizací je vlastně 
Kernun Clear Web určený? 
Nezáleží ani tak na velikosti orga-
nizace, jako spíše na odpovědném 
rozhodnutí managementu v duchu 
sloganu: „Chceme řídit bezpečný 
a efektivní přístup na internet“. Pů-
vodně jsme se zaměřili primárně 
na segment stovky největších společ-
ností, ale dnes je náš záběr mnohem 
širší. Kernun Clear Web dokážeme 
nabídnout malým i středně velkým 
organizacím. Začínáme zhruba na 
počtu 25 uživatelů. Za zmínku stojí 
také naše nová edice Kernun Clear 
Web Edu, která je určena zejména 
pro školy, kde je dnes internetová 
bezpečnost vysoce aktuálním a ože-
havým tématem. 

Jaké jsou hlavní přínosy pro kon-
cového zákazníka? 
Mezi hlavní přínosy patří zejména 
bezpečný a efektivní přístup na inter-
net, omezení zneužívání internetu 
k nepracovním či dokonce nelegál-
ním aktivitám a zvýšení efektivity 
práce. V konečném důsledku může 
nasazení webové filtrace přinést i eko-
nomické úspory v oblasti nekoneč-
ného navyšování kapacity datové 
linky či uvolnění lidských zdrojů 
v rámci IT. Jako přidanou hodnotu 
bych navíc zdůraznil skutečnost, že 
díky nasazení Kernun Clear Web 
získáváte hodnotné informace, kte-
ré lze v odpovídající míře využít pro 
řízení firemních procesů, zejména 
pak v oblasti vedení zaměstnanců. 

Kdo již Kernun Clear Web používá? 
Na prvním místě bych uvedl naši 
nejrozsáhlejší realizaci na Minis-
terstvu práce a sociálních ČR, kde 
Kernun Clear Web řídí přístupy na 
internet pro zhruba 18 tisíc uživa-
telů. Dále jsou to například...

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Dokonalé není
třeba měnit

Byznys magnetických pevných disků 
v posledních letech zažil extrémní 
konsolidaci, na jejímž konci trh 
obsluhují jen tři hráči. Ti však musí 
čelit četné konkurenci, která nabízí 
technologii SSD. Na první pohled 
by se mohlo zdát, že byznys rotač-
ních pevných disků bude skomírat. 
Projeví se to i na nezájmu partnerů 
o produkci WD? Na realitu partner-
ského ekosystému firmy Western 
Digital jsme se zeptali Martina Káni, 
Channel Marketing Managera spo-
lečnosti.

V partnerském programu nevidí-
me pro rok 2014 nic nového. Je to 
jen zdání, nebo se WD nemá k to-
mu přijít s výraznější změnou?
Partnerský program jsme měnili 
naposledy v roce 2012. Zdá se to být 
dlouho a laik by mohl soudit, že 
účinnost programu bude bez nových 
impulzů klesat. Opak je však prav-
dou. Systém motivace jsme dlouho 
vyvíjeli. Od momentu, kdy byl pro-
gram spuštěn, musím říci, že se to 
vyplatilo. Báze našich partnerů do-
sáhla nového vrcholu a neustále se 
rozrůstá.

Čím si vysvětlujete takový úspěch?
Podařilo se nám sladit systém odměn 
a jejich odstupňování. Díky tomu 
jsou partneři silně motivováni po-
stupovat do vyšších kategorií. Navíc 
mohou...

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz
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přidávat vzorce a grafy. Můžete 
také provádět změny v prezenta-
cích PowerPointu a promítat je na 
velké obrazovce.

Pro úpravy a vytváření dokumentů 
v Office pro iPad je vyžadováno 
opravňující předplatné služeb 
Office 365. Předplatné Office 365 
odemkne přístup ke všem funkcím 
aplikací. U dokumentů je zachován 
obsah i formátování dokumentů. 
Dokumenty tak budou vypadat 
skvěle na jakémkoliv počítači PC/
Mac, tabletu a telefonu.

Společnosti a organizace mají další 
důvod, proč zvážit přechod na 
Office 365 nebo zařadit rozšíření 
do svých stávajících smluv na Office.

Od dubna máte více možností jak 
zobrazovat, vytvářet, upravovat 
a tisknout dokumenty Word, Excel 
a PowerPoint díky Microsoft Office 
aplikacím pro iPad®. Tyto aplikace 
jsou přizpůsobené pro dotykové 
ovládání. Ve Wordu můžete při 
spolupráci s ostatními přidávat ko-
mentáře a sledovat změny. Sešity 
aplikace Excel můžete kontrolovat 
a aktualizovat, a snadno do nich 

Bouřkové
promo
od 5. 5. do 30. 6. 2014

Sleva 15 % na vybrané produkty
APC UPS, Back-UPS, CyberFort a Back-UPS Pro.

Smart-UPS Online promo od 5. 5. do 13. 6. 2014.

Sleva 20 % na nákup vybraných modelů Smart UPS RT Online. 
Možnost zakoupení komunikační karty SNMP AP9630/1 s výraznou slevou 
Akce platí i na externí baterie.

Symantec Backup Exec appliance
a NetBackup appliance
jsou komplexní řešení pro snadné zálohování a obnovu dat typu „vše 
v jednom“. Jednoduchá instalace, implementace a správa zálohování, jak 
virtuálního, tak fyzického prostředí jsou hlavními přínosy jejich nasazení. 
Do 30. 6. 2014 navíc ke každé zakoupené Backup Exec appliance dostanete 
jako dárek iPad mini a k NetBackup appliance iPhone 5.

Kontakt:
Vratislav Kašpar, vratislav.kaspar@arrowecs.cz, +420 739 243 709

RSA Authentication Manager
nyní v promo akci se slevou až 50 % 
Silná autentizační technologie kombinovaná s pohodlností a flexibilitou 
autentizace na bázi rizika.
Nově nabízí i modul pro zpracování rizik, který řeší specifické problémy 
a potřeby dnešních organizací. 
RSA Authentication Manager provádí ověřování požadavku na autentizaci 
a centrálně spravuje pravidla autentizace uživatelů pro přístup do podni-
kových sítí a poskytuje přehledné informace o uživatelích.
Akce platí do 30. 6. 2014 

Kontakt:
Pavlína Müllerová, pavlina.mullerova@arrowecs.cz, +420 736 750 118 

Avnet ve spolupráci se společností Kaspersky Lab připravil promo akci, ve které 
můžete k VMware licencím získat půlroční licenci Kaspersky Security for 
Virtualization zdarma. Ke každé nové licenci VMware Essential plus a vyšší 
získáte jako bonus půlroční licenci 

Kaspersky Security for Virtualization Light Agent
pro stejný počet CPU. Následné prodloužení licencí Kaspersky Lab bude pro 
vás za zvýhodněnou, o 10 % nižší, cenu. Akce platí do 31. prosince 2014.

Ve spolupráci se společností Kaspersky Lab jsme pro všechny nově registrované 
partnery připravili jedinečnou nabídku.
Zaregistrujte se do partnerského programu a získejte slevu až 40 % na kom-
pletní portfolio produktů Kaspersky Lab. S registrací zároveň získáte možnost 
přihlásit se na obchodní certifikaci, ze které také neodejdete na prázdno. Kromě 
nových vědomostí si totiž s sebou odnesete i nový sportovní batoh. Uvedené 
výhody plynoucí z registrace platí do 30. června 2014. Počet batohů je omezen 
na tři kusy pro jednu společnost.

Kontaktní osoba: Petr Zahálka, petr.zahalka@avnet.com

Práce s firemními soubory 
na iPadu díky Office 365

Získejte se Symantecem 
iPad mini nebo iPhone 5

Více info na: http://office.microsoft.com/cs-cz/mobile/

Multifunkční tiskárna

Samsung Xpress M2070W
Díky pokročilé technologii NFC, přímému připojení Wi-Fi, službě Google 
Cloud Print a vysoké úrovni kompatibility nyní můžete s multifunkcí Samsung 
Xpress M2070W bezdrátově tisknout a bez problémů sdílet scanované obrázky. 
Navíc díky jedinečné technologii ReCP model Xpress M2070W dosahuje bri-
lantní kvality (černobílého) tisku.

Cena multifunkční tiskárny
Samsung Xpress M2070W je 3 590 Kč.

HP Networking Vás zve na nákupy!
od 21. 5. do 30. 6. 2014 jsme pro vás připravili jedinečnou motivační akci.
Nakupujte v uvedeném období jakékoli zboží HP Networking a užijte si nášup 
poukázek Sodexo jako BONUS. 
Za každých 10 000 Kč/400 EUR vašeho obratu získáte 500 Kč (20 EUR) ve formě 
šeku Sodexo.
Počet poukázek není omezen, čili čím více zboží zakoupíte, tím více poukázek 
získáte...
Akce se nevztahuje na speciální HP dealy.
Akce se vztahuje pouze na aktuální skladové zásoby.
ATC si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
Nevztahuje se na remarket produkty.

Více informací na
http://www.atcomp.cz/



jak prodávat...

nech, jak zvládnout často velmi slo-
žité situace ve firemních financích 
nebo ve vedení podniků. V souvis-
losti s poklesem poptávky po služ-
bách a zboží se všeobecně předpo-
kládalo, že obchodníci, ale i vedoucí 
pracovníci, budou aktivně hledat 
nové cesty, jak oslovit stávající a nové 
zákazníky. Dobře si pamatuji setká-
ní s obchodními manažery nejmeno-
vané české distribuční společnosti 
v polovině roku 2010. V pracovní 
době se věnovali surfování na inter-
netu, hraní her a komunikaci na 
sociálních sítích. Jejich přímému 
nadřízenému to nijak nevadilo. Na 
skromný dotaz, jak situaci vnímá, 
odpověděl: „Je krize, čekáme na za-
kázky. V tuto chvíli se nedá nic jiné-
ho dělat. Musíme dostat peníze od 
dodavatelů na marketing, abychom 
přežili.“ Ještě na konci roku 2010 
jsem však nepochyboval o tom, že 
obtížná situace přinutí většinu ob-
chodníků a manažerů aktivně usi-
lovat o nové obchodní příležitosti 
a období „čekání na zakázku“ je de-
finitivně za námi. Musí být!

PKI, která se z vedoucího hráče na 
trhu během velmi krátké doby pro-
měnila v pouhou „peněžní skořápku“.

Ale k věci. I přesto, že každý hráč na 
trhu s ICT bezpečností má k dispo-
zici své vlastní portfolio, ve kterém 
figurují jak bezpečnostní produkty 
(hardware, software), tak služby (na-
stavení bezpečnostních procesů), 
každá z „prodejních akcí“ má svá 
jedinečná specifika. Aby nabízená 
a později implementovaná bezpeč-
nostní dodávka splňovala nejpřís-
nější nároky moderního zákazníka, 
většina z řešení bývá implementová-
na na míru je stále více uplatňován 
princip VoC (Voice of the Customer). 
Základní premisou pro dodávku 
bezpečnosti musí v každém případě 
být, že řešení jsou implementována 
s tím cílem, aby v co největší míře 
podpořila a ochránila provozní nebo 
obchodní cíle na straně zákazníka. 
Tento ohled byl v minulosti, zejména 
ze strany dodavatelů bezpečnostních 
řešení, opomíjen, a to často vedlo 
k menšímu či většímu rozčarování 
na straně zákazníka.

Část druhá – panika
Jak se ukázalo, období „čekání na za-
kázku“ je opravdu definitivně za ná-
mi. Pokles poptávky po službách 
nechal v minulých letech a měsících 
neuvěřitelně mnoho společností v na-
prostém klidu. Opojeny úspěchem 
z let minulých si tyto podniky ani 
v nejmenším nepřipouštěly fakt, že 
trh se velmi rychle mění, a je třeba 
se odpovídajícím způsobem přizpů-
sobit. Situace uvnitř těchto společ-
ností by se dala v dnešních dnech 
bez nadsázky nazvat panikou. Vede-
ní firem trvá na plnění nerealistic-
kých obchodních plánů a obchodníci 
jsou tlačeni k tomu, aby zajistili za-
kázky „jakýmkoliv způsobem“. Po-
kud se podaří poptávku zajistit, je to 
často za cenu drastického snížení 
prodejní ceny, neboť právě cena je 
často vnímána jako jediný prodejní 
argument. V mnoha případech se 
ukazuje, že touha po získání...

Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Pokud se tedy dají najít společné 
body (fáze), které by popisovaly 
cestu od „bezpečnostního přání“ až 
k „bezpečnostnímu řešení“, lze za ně 
považovat především tyto:
• Analýza požadavků – tedy zmi-

ňované „vyslyšení zákazníka“ 
(Voice of the Customer) – co nej-
přesnější definice zranitelností 
požadavků, které jsou na bezpeč-
nost v prostředí informačního 
systému kladeny. Díky součin-
nosti řešitel/zákazník dochází 
k podstatné eliminaci rizikových 
míst.

• Definování bezpečnostní archi-
tektury – vytvoření strategie bez-
pečnosti, návrhu procesů a pro-
duktového pokrytí, na základě 
toho, jak vlastní prostředí vypadá 
a jak funguje. Obvykle mohou být 
zpracována i alternativní řešení, 
ze kterých je vybrána nejvhod-
nější varianta implementace.

• Následuje pak vlastní integrace 
komponent...

Poslední dobou se opět začíná mluvit 
o důležitosti vzdělávání v rámci udr-
žení konkurenceschopnosti. V praxi 
se firmy povětšinou orientují na ško-
lení, která se týkají nových techno-
logií či produktů a služeb. To je jistě 
chvályhodné, takto zaměřené vzdě-
lávání má ve firemních strategiích, 
jež se týkají kompetenčního rozvoje 
zaměstnanců, své místo. Zatímco 
v minulých letech byla školení v ob-
lasti tzv. měkkých dovedností velmi 
moderní, dnes je o tento druh kurzů 
výrazně nižší zájem. Kdo však bude 
technologie efektivně prodávat, 
a kdo dovede firmy k požadovaným 
výsledkům? Zdá se, že čeští mana-
žeři a majitelé firem stále ještě nena-
lezli „zlatou střední cestu“ a potácejí 
se při svých úvahách o vzdělávání 
„ode zdi ke zdi“. 

Část první – čekání na zakázku
V několika posledních letech jsem 
měl možnost neformálně hovořit 
s mnoha lidmi pohybujícími se v ob-
lasti obchodu a managementu. Řeč 
byla nejčastěji o situaci na trhu a plá-

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že 
služby, či produkty, figurující v rámci 
odvětví informačních a komuni-
kačních technologií, a zvlášť v jeho 
bezpečnostní oblasti, nepatří v žád-
ném případě mezi běžné komodity. 
Vztah mezi dodavatelem produktu, 
či služby je velmi specifický zejména 
proto, že celá bezpečnostní proble-
matika podléhá řadě legislativních 
nebo jiných normativních regulací, 
jak v závislosti na typu informací, 
které je třeba zabezpečit, tak na geo-
grafickém umístění provozu toho 
kterého systému. Velmi důležitou 
součástí takového vztahu je pak 
schopnost dodavatele se za vlast-
nosti a podporu dodávaného bez-
pečnostního řešení zaručit i s výhle-
dem do budoucnosti.

Bezpečnost ICT je velmi dynamicky 
se rozvíjejícím odvětvím, platí zde 
sice jisté zákonitosti, ale rozhodně 
se nedá říci, že kdokoli má cokoli 
„jisté“. Stačí vzpomenout v závěru 
90. let rapidně se rozvíjející irskou 
společnost Baltimore Technologies, 
s bezpečnostními produkty na bázi 

Čekání na zázrak v IT aneb 
proč se nechceme vzdělávat 

Jak se prodává bezpečnost?

Arrow
Workshop – Licencování produktů 
Citrix
Seminář pro resellery
03.06.2014  Praha

Arrow
Kompletní zabezpečení dat 
na úrovni Oracle databáze
Seminář o databázové bezpečnosti
03.06.2014  Praha 

Alef
Basic Multicast
02.–06.06.2014  Praha 

Arrow
Zálohování a obnova VMware 
infrastruktury v moderním 
datovém centru ze 3 pohledů 
Seminář pořádáný ve spolupráci 
firem Symantec, VMware a Veeam
10.06.2014  Praha 

Alef
TOGAF Case Studies
02.–04.06.2014  Bratislava

Alef
Certified Ethical Hacker v8
02.–04.06.2014  Praha

DNS
FortiOS in One Day 17. 6.
17.06.2014  Praha

DNS
Data Protector 8.1 Update
10.–12.06.2014  Praha

DNS
Školení na DDoS útoky
18.–19.06.2014  Praha

Následující 
eventy
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Více si přečtěte na:
www.reseller-channel.cz

Kompletní přehled 
eventů najdete zde.

Eventový kalendář

registrace:
averia.cz/kalendar2
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Vstupte do světa 
příležitostí
Registrací do Partnerského programu STEP získává partner řadu 
marketingových a obchodních výhod a zároveň naváže partnerství 
s technologickým lídrem, čímž získá možnost zvýšit svůj obchodní 
úspěch. S inovativním portfoliem společnost Samsung pomáhá 
nabízet atraktivní řešení zákazníkům. 

Program je rozdělen do čtyř partnerských úrovní, do kterých jsou 
partneři zařazeni na základě svého celoročního obratu. 

Program pokrývá IT portfolio společnosti Samsung: tiskárny, 
monitory, velkoformátové displeje (LFD) a hotelové televize.

Velkoformátové 
displeje Samsung

Díky aplikaci Videostěna MagicInfo můžete obsah 
zobrazovat na ploše několika nástěnných monitorů. 
Dosáhnete tak mnohonásobně vyššího rozlišení ob-
razu než při standardní prezentaci s projektorem.

Díky velkoformátovým displejům jsou prezentace 
ještě působivější.

Velkoformátové displeje (LFD) společnosti Samsung jsou 
profesionální monitory konstruované na provoz 16 nebo 
24 hodin denně 7 dní v týdnu a vyznačují se vysokou sví-
tivostí (až 1500 cd/m2). Díky výkonnému hardwaru a soft-
waru Samsung na časování a spouštění obsahu (MagicInfo) 
LFD představují ideální řešení pro jakékoliv prostředí, ať už 
se jedná o konferenční místnost nebo obchodní centrum. 
Displeje díky svému elegantnímu designu a velmi úzké-
mu rámečku nabízí širokou škálu uplatnění i v atypických 
formátech jako jsou videostěny nebo mozaiky. Společnost 
Samsung na LFD poskytuje záruku 3 roky.

Pro zapojení do Partnerského programu Samsung se registrujte na https://partnersportal.samsung.com.Registrace
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