
COMPUTERWORLD 2, 2009  19

IT PRODUKT ROKU 2009
Již třetí ročník populární soutěže IT produkt roku odstartovala 

na sklonku loňského roku tuzemská redakce časopisu 
Computerworld, a nyní vám proto můžeme nabídnout první 

výsledky, první finalisty pro rok 2009. Z přihlášených produktů jich 
do finále postoupilo 22 – a na následujících stranách najdete jejich 

stručné profily.

PETR MANDÍK

S
tejně jako v minulém roce i letos lze 
hlavní kritérium pro rozhodnutí o po-
stupu přihlášeného produktu defino-
vat takto: Nárok dostat se do finále 
mají ty produkty, které se pozitivně 

odlišují od konkurenčních produktů stejné ka-
tegorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost 
potenciálních uživatelů. Rozhodující odlišností 
může být celkově inovativní pojetí, ale třeba 
i jen jedna konkrétní zajímavá vlastnost, díky 
níž se daný produkt může 
stát favoritem určité sku-
piny zákazníků. Stále při-
tom platí, že všechny uve-
dené parametry je třeba 
posuzovat v odpovídají-
cím kontextu. Vlastnost, 
která je samozřejmostí u high-endového pro-
duktu, může být u jeho levné alternativy tím, 
co vás přiměje k její koupi.

Uzávěrka prvního kola byla stanovena 
na polovinu prosince 2008, další kola pak zrea-
lizujeme během tohoto roku, podobně jako lo-
ni. V průběhu hodnocení přihlášených produk-
tů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihla-
šovateli i z poznatků řady odborníků mimo na-
ši redakci – uživatelů přihlášených produktů, 
jejich implementátorů, ale třeba také testerů 
z našich zahraničních poboček. Rozeslali jsme 
množství e-mailů, učinili desítky telefonátů 
a prošli stovky webových stránek i desítky 
white paperů či případových studií. Vybrané 

produkty pak prošly kompletním redakčním 
testem.

Všechny finalisty jsme roztřídili do skupin 
tak, aby byl výsledný seznam přehledný a při-
tom v každé kategorii existovala určitá konku-
rence. Přitom samozřejmě očekáváme, že se 
počet produktů v každé kategorii ještě zvýší 
v průběhu následujících dvou kol. Vzhledem 
ke struktuře finalistů jsme se rozhodli zvolit 
 tyto kategorie: bezpečnostní řešení, hardware, 
informační systémy, komunikační produkty, 

nástroje pro správu, pod-
nikový software a řešení 
pro výuku a vzdělávání. 
V prvním kole naopak 
 nebyl žádný z produktů 
zařazen do kategorie IT 
produkt Home, kterou 

znáte z minulých ročníků. Stejně jako v před-
chozích letech i tentokrát předpokládáme 
ještě následné rozčlenění jednotlivých kate-
gorií tak, jak v příštích kolech přibudou další 
finalisté.

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku můžete opět 
čekat finále. V každé kategorii bude zvolen je-
den vítěz. I tentokrát však musíme zdůraznit 
základní ideu naší soutěže: Ano, k soutěži finá-
le patří, ale určitě není tím nejpodstatnějším. 
Důležitější než absolutní vítězství v soutěži je 
totiž skutečnost, že produkt nabízí zajímavou 
funkcionalitu svým uživatelům. A tu rozhodně 
nabízejí všichni finalisté, takže mají právo po-
užívat označení IT produkt 2009.

Cílem soutěže IT produkt 2009 je vyzdvih-

nout produkty s takovými vlastnostmi, kte-

ré je pozitivně odlišují od konkurenčních 

produktů stejné kategorie. Může přitom jít 

jak o celkově inovativní pojetí produktu, 

tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, vý-

razně zjednodušené ovládání nebo třeba 

i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich 

výrobci, distributoři, poskytovatelé, pří-

padně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno 

mohlo být jakékoli zařízení, software, ře-

šení nebo služba z oblasti informačních 

a komunikačních technologií, jež lze vyu-

žít v podnikovém prostředí, v rámci speci-

ální kategorie Home pak i produkt určený 

pro domácí použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho 

 přihlašovaná verze) nesměl být uveden 

na tuzemský trh dříve něž 1. září 2008 

a s jeho prodejem se musí počítat i pro 

rok 2009. V době hodnocení produktu mu-

sela být – z pochopitelných důvodů – 

k dispozici jeho finální verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, ne-

budou zveřejněny. Důvod je prostý: Naším 

cílem je vyzdvihnout produkty, které si 

podle našeho názoru zaslouží zvýšenou 

pozornost. A nikoli vrhat byť třeba jen 

 letmý stín na ty, které se mezi finalisty ne-

dostaly.

O soutěži

Bezpečnostní řešení

Annex Net 
Complete CZ 
Intelek 

Hardware

Brother
Olympus C&S
Storyflex 

Informační systémy

Cígler Software
IFS Czech 
Karat Software 
Tesco SW 

Komunikační produkty

D-Link
Intelek 
Storyflex 
TCCM 

Nástroje pro správu

Abra Software 
EMC Czech Republic 

Podnikový software

IDS Scheer ČR
Trask solutions

Řešení pro výuku a vzdělávání

Kvintech
LangSoft

Firmy, jejichž  produkty postoupily v prvním kole do finále:
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Použití produktu: Plug&play datový sejf AST Smart Data Safe funguje jako zabezpečené kompaktní úlo-
žiště pro cenná data v malých a středních firmách, úřadech místní správy, nemocnicích, právních a pro-
jekčních kancelářích. Náročnějším klientům nabídne vzdálenou správu, monitoring a víceúrovňové za-
bezpečení. Po případném incidentu lze obnovit činnost organizace rychleji než u jiných forem zálohy. 

Popis produktu: V principu jde o hermetický trezor, který kromě datového úložiště ukrývá propracovaný 
systém správy, chlazení a proaktivního zabezpečení. Standardně je v něm osazen síťový datový server 
(NAS nebo SAN) s kapacitou 7,5 TB a podporou RAID 5. Čidla sledují teplotu, vlhkost (včetně rychlosti je-
jich změny), kouř, vodu, napětí, otřesy a další stavy. V uživatelem nastavených situacích se trezor herme-
ticky uzavře a zasílá poplachové zprávy e-mailem, po doplnění o GSM modem rovněž přes SMS. Lze jej 
umístit do 19" racku. Ochrání disky a data na nich obsažená po dobu hodiny v prostředí o teplotě 950 °C. 

Bezpečný datový sejf
AST Smart Data Safe, v.7,5 TB 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Advanced Shielding Technologies Europe S.L.  (AST)

www.ast-global.com

Přihlašovatel: 
Complete CZ

www.completecz.cz

výhradní zástupce

Zajímavé vlastnosti:
■ kompaktní, plug&play sejf do 19" racku či samostatně
■ ochrana před ohněm, vodou, elektromagnetickým výbojem, zloději
■ velmi rychlý způsob obnovy činnosti firmy 
■ on-line monitoring, hlášení e-mailem či SMS 
■ verze pro stávající datové úložiště od 229 000 Kč
■ verze pro metalickou či optickou síť 
■ možnost fyzického oddělení datové a řídící sítě

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 399 000 Kč

Použití produktu: Astaro Mail Gateway filtruje příchozí i odchozí e-mailovou komunikaci přes protokoly  
SMTP i POP3. Uplatnění nachází jak v malých firmách, tak ve velkých společnostech, které se potřebují 
efektivně bránit před nevyžádanou poštou a malwarem s možností šifrovat e-mailovou komunikaci. Více-
jazyčný uživatelský portál umožňuje přístup do karantény a do  logu elektronické pošty, takže uživatelé 
mají podrobný přehled o stavu jednotlivých zpráv. 

Popis produktu: Řešení poskytuje zejména komplexní ochranu před spamy, viry, trojany, e-mailovými čer-
vy a phishingovými útoky s možností správy karantény a whitelistu samotnými uživateli. Zároveň umožňu-
je šifrování zpráv pomocí standardu S/MIME, OpenPGP a TLS bez potřeby instalace dalšího softwaru 
na klientské PC. Pro mobilní pracovníky nabízí vzdálený přístup k interním serverům Exchange pomocí 
SSL VPN. Dále umožňuje autentizaci uživatelů vůči integrované databázi, Active Directory, eDirectory, 
LDAP, RADIUS a Tacacs+.

Bezpečnostní e-mailová brána
Astaro Mail Gateway 1000 (v7.305)
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Astaro

www.astaro.com

Přihlašovatel: 
Annex Net

www.annexnet.cz

distributor

 

Zajímavé vlastnosti:

■ dva nezávislé antivirové skenery 
■ osm technik pro efektivní filtrování spamu
■ 30 GB vyhrazeno pro karanténu, 40 GB pro logy/reporty
■ individuální správa karantény, nevyžaduje instalaci dalšího softwaru
■ transparentní šifrování/dešifrování e-mailové komunikace
■ dostupné jako HW zařízení i jako SW (pro VMware)
■ vysoký výkon (50 000 e-mailů/hod)
■ rozšířený reporting
■ přehledné grafické rozhraní

Záruka: 2 roky na HW, prodlužuje se servisní smlouvou (maintenance)
Cena (bez DPH): 1 765 eur vč. podpory, nových verzí a signatur pro AV na 12 měsíců pro až 300 uživatelů
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Použití produktu: Produkt představuje plně zabezpečené kompletní řešení bezdrátového spoje PtP pro 
pásma 5 GHz a 2,4 GHz. Řešení je určeno pro výstavbu spojů PtP v nelicencovaných pásmech s důrazem 
na maximální zabezpečení, takže je vhodné například pro využití ve státním, soukromém nebo armádním 
sektoru. Kapacita spoje je 30 Mb/s, a to i při aplikaci nejvyšší ochrany.

Popis produktu: Outdoorové provedení s integrovanými anténami se ziskem 23 dBi dovoluje velmi rychlé 
vytvoření bezdrátového spoje i za hranicí 10 km. Zařízení je přeladitelné přes celé pásmo 5 GHz.  Plná pod-
pora QoS na tomto spoji umožňuje poskytovat rozličné garantované služby. Produkt podporuje šifrovaný 
přenos dle FIPS 140-2 Level 2 i zabezpečený management přes https, SNMP v3, SSH i SSL. Balení obsahuje 
2 ks venkovních jednotek, 2 ks venkovního ethernetového kabelu, 2 ks síťového napáječe a montážní sadu.

Bezdrátový zabezpečený spoj PtP
Tsunami QuickBridge.11 HS (High Security) Bundle 
Kategorie: Bezpečnostní řešení

Proxim

www.proxim.com

Přihlašovatel: 
Intelek

www.intelek.cz

distributor

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ zabezpečení dle FIPS 140-2 se 256bitovým AES šifrováním
■ zabezpečený management zařízení HTTPS, SNMP v3, SSH, SSL
■ kompletní spoj bez dalších nákladů
■ reálná přenosová rychlost 30 Mb/s
■ řešení pro pásma 2,4 GHz i 5 GHz
■ plně integrovaná QoS
■ napájení PoE dle 802.3af
■ nízké náklady na výstavbu a provoz zařízení

Záruka: 1 rok
Cena (bez DPH): 104 983 Kč

Inkoustové multifunkční zařízení
Brother MFC-6490CW 
Kategorie: Hardware

Brother

www.brother.cz

Přihlašovatel: 
Brother

www.brother.cz

výrobce a prodejce

Použití produktu: Produkt Brother MFC-6490CW představuje profesionální inkoustové multifunkční zařízení umož-
ňující barevně tisknout, faxovat, kopírovat a skenovat ve formátu A3. Jde o kompaktní tiskové řešení vhodné jak pro 
malé a střední firmy, tak i pro domácí kanceláře. Formát A3 najde využití při zpracování map, plánů či plakátů, ale ta-
ké brožur a dalších dokumentů. Zařízení využívá při skenování rozlišení 1 200 × 2 400 dpi opticky a 19 200 × 19 200 dpi 
maximálně, při kopírování 600 × 1 200 dpi barevně nebo 1 200 × 1 200 dpi monochromaticky.

Popis produktu: Multifunkce Brother MFC-6490CW pracující rychlostí až 35 str./min monochromaticky a 28 str./min 
barevně poskytuje kvalitní inkoustový tisk až do velikosti A3 (bez okrajů) v rozlišení 6 000 × 1 200 dpi. Při použití spo-
třebního materiálu Brother Innobella pracuje tiskový systém s minimální velikostí barevné kapky 1,5 pl a s využitím 
inkoustů s vysokou výtěžností poskytuje nízké provozní náklady. Zařízení nabízí bezpečné a snadno použitelné bez-
drátové nebo kabelové připojení do sítě a USB port, širokoúhlý 3,3" barevný LCD displej pro lepší orientaci při faxo-
vání a úpravě fotografií a dva zásobníky papíru s celkovou kapacitou 400 listů, umožňující střídání formátu od rozmě-
ru 9 × 13 cm až po A3. K dalším vlastnostem patří nízká spotřeba energie a minimální hlučnost.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ A3 barevná tiskárna, fax, kopírka a skener
■ bezokrajový tisk na formáty od 9 × 13 cm po A3
■ USB PictBridge port pro přímé připojení fotoaparátu
■  čtečka paměťových karet a port pro flash disky pro 

přímý tisk fotografií nebo skenování do karet/disku
■  automatické vkládání vodotisku (text/grafika z karet/

/ze skenu) do kopie
■ korekce zkosení při kopírování
■ korekce stínů při kopírování knihy

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 6 990 Kč
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Použití produktu: Inteligentní virtuální diskový systém NetApp představuje široce škálovatelné řešení pro 
ukládání, konsolidaci, virtualizaci a správu dat. Přináší však i celou řadu ekonomických přínosů ve smyslu 
úspory nákladů na provoz systému, jako jsou energie, menších nároků na chlazení, ale i v podobě zvýšení 
návratnosti investic a optimalizace celkových nákladů na vlastnictví.

Popis produktu: Řešení lze bez problému implementovat do stávající FC nebo iSCSI IP SAN a využít blo-
kový přístup k datům, současně lze k datům přistupovat i na souborové úrovni. Produkt přináší řadu tech-
nologických výhod, jako je např. výkonný systém RAID-DP, vyšší využití datových prostor, zvýšení dostup-
nosti dat, integrace snapshotů do aplikací, velmi rychlá obnova dat, sdružování do diskových clusterů, 
 deduplikace, technologie WORM pro archivaci apod.

Vlastnosti produktu:

■  podpora FC a iSCSI SAN, FC over Ethernet, CIFS a NFS NAS, deduplikace dat 
primárních dat, archivace WORM

■  virtualizace heterogenních úložných systémů třetích stran
■  thin provisioning 
■  těsná integrace řízení úložných systémů do kritických firemních aplikací
■  efektivní a jednoduchý management 
■  vyšší utilizace zdrojů 
■ zabezpečení dat
■  účinnější disaster recovery 
■  minimalizace RTO, PPO a TCO
■  automatický dohled, reakce a servis v případě problémů

Záruka: 3 roky včetně softwarové údržby, možnost flexibilního rozšíření na více let
Cena (bez DPH): od 120 000 Kč 

Inteligentní virtuální diskový systém
NetApp FAS 2020 6 TB 
Kategorie: Hardware

NetApp

www.netapp.com

Přihlašovatel: 
Storyflex

www.storyflex.cz

NetApp Gold Authorized Reseller a Authorized Support Partner pro ČR a SR

Digitální zrcadlovka
Olympus E-30 
Kategorie: Hardware

Olympus

www.olympus.co.jp

Přihlašovatel: 
Olympus C&S

www.olympus.cz

výhradní dovozce, zastoupení značky v ČR

Použití produktu: Olympus E-30 je poloprofesionální digitální zrcadlovka, která si klade za cíl zachytit své okolí s naprostou věrností a smyslem 
pro detail a vnést do jednotlivých snímků autorův umělecký rukopis. Kromě ručně nastavitelných funkcí poskytuje tento přístroj díky kreativním 
 režimům svým majitelům celou řadu dalších možností jak vyjádřit své tvůrčí nápady.

Popis produktu: Nová digitální zrcadlovka Olympus E-30 patří do rodiny zrcadlovek 4/3 standardu. Její součástí jsou umělecké filtry, které podporují 
konkrétní vize fotografů, dále je vybavena nově vyvinutým 12,3megapixelovým Live MOS senzorem a novým obrazovým procesorem TruePic III+  
pro lepší výsledky. Díky vestavěnému stabilizátoru obrazu dokáže fotoaparát kompenzovat otřesy až do 5 EV stupňů, což má pozitivní vliv na ostrost 
snímků nezávisle na použitém objektivu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ rychlý zaostřovací senzor s 11 plně křížovými AF snímači
■  sekvenční snímání s rychlostí 5 snímků/s a závěrkou 

až 1/8000 s
■  ultrazvukový filtr SSWF, který ochraňuje snímač před 

prachem
■ funkce vícenásobné expozice
■  nové umělecké filtry Pop Art, Změkčení, Bledé & světlé 

barvy, Světlý tón, Zrnitý film a Kamera obskura
■  vestavěný blesk s možností dálkového řízení a odpalová-

ní externích blesků v plně automatickém režimu 

Záruka: až 3 roky

Cena (bez DPH): 26 460 Kč

CW02-19-30-ITP*DR.indd   22CW02-19-30-ITP*DR.indd   22 1/23/09   1:52:51 PM1/23/09   1:52:51 PM



IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 2, 2009  23

Použití produktu: IFS Aplikace jsou založené na komponentové architektuře a určené pro střední a velké podniky. Poskytují rozšířenou funkcionalitu ERP, včetně 
řízení výroby a dodavatelského řetězce (SCM); správy majetku (EAM); údržby, oprav a revizí (MRO); řízení životního cyklu výrobku (PLM); řízení vztahů se zákazní-
ky (CRM); a správy podnikových obchodních procesů (CPM). IFS Aplikace jsou k dispozici v 54 zemích a ve 22 jazycích. V ČR je implementačním partnerem firma 
Altec.

Popis produktu: IFS Aplikace využívají architekturu na bázi komponent pomocí zavedených standardů, včetně webové a portálové technologie. To znamená, že 
zákazníci se mohou společně s výrobcem přizpůsobovat změnám v provozu a prostředí a také přijímat nové technologie a trendy, aniž by museli vyvíjet příliš vel-
ké úsilí nebo aniž by to pro ně znamenalo nějaké narušení jejich provozů. Důraz je kladen na flexibilitu pro přidávání a nahrazování komponent v průběhu rozšiřo-
vání provozu společnosti s jednotným uživatelským rozhraním.

ERP systém
IFS Aplikace – verze 7.5 
Kategorie: Informační systémy

IFS

www.ifsworld.com

Přihlašovatel: 
IFS Czech

www.ifsworld.com/cz

přímé zastoupení IFS

Použití produktu: Mobile S5 je řešení poskytující mobilní data ERP systému Money S5 v zařízení PDA 
s platformou Windows Mobile a Windows CE. Využití nalézá u obchodních zástupců, jimž kromě sběru 
objednávek nabízí neustálý přehled o zákaznících, jejich odběrech a pohledávkách, o aktuálních cenách 
či stavech zásob. Mezi další potenciální uživatele patří ambulantní prodejci prodávající z auta, kteří využijí 
širokou škálu vystavovaných dokladů, pracují s individuální cenovou politikou odběratelů (slevy, cenové 
hladiny, akce, ceníky), vedou vlastní pokladnu a tisknou na bezdrátových tiskárnách. Využití Mobile S5 na-
lézá i ve skladu, kde nabízí veškeré skladové operace od příjmu a expedice (vykrývání objednávek) až 
po inventury, a to vše s volitelnou podporou skladových pozic. Servisní technik použije Mobile S5 pro ve-
dení svých servisních zakázek a evidenci spotřebovaného materiálu a vykázaných servisních hodin.

Popis produktu: Produkt Mobile S5 se dělí na klientskou a serverovou část. Klient běžící na PDA poskytu-
je funkce informačního systému Money S5 a vybraná data, která je možné díky internetovému připojení 
kdykoli aktualizovat. Zpracovaná mobilní data a vystavené doklady lze okamžitě odeslat na server Money 
S5, kde dochází k jejich automatickému zpracování. Serverová část řešení je plně integrována v prostředí 
Money S5 a je navržena tak, že umožňuje vysokou míru konfigurace a uživatelského přizpůsobení vzhle-
du i funkcí. Zásadním přínosem řešení je zefektivnění práce mobilních pracovníků a odlehčení adminis-
trativy na centrále.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  expedice a tisk štítků přepravních společností (PPL)
■  evidence návštěv a aktivit (včetně reportů), dotazníky, plánování tras, výdej vzorků a reklamních materiálů
■  automatická aktualizace klienta ze serveru
■  podpora tisku na mobilních tiskárnách a čteček čárového kódu
■  multijazyčnost (čeština, slovenština, angličtina) včetně uživatelského rozhraní a tiskových sestav
■  individuální konfigurace mobilního klienta (výběr zobrazených dat, styl a velikost písma, struktura menu mobilní aplikace)

Cena (bez DPH): serverová část – 30 000 Kč, klientská část (jeden klient) – 11 900 Kč, implementace – smluvně

Modul IS Money S5 
pro mobilní prodej 
a obchodní zástupce
Mobile S5 
Kategorie: Informační systémy

JetSoft

www.jetsoft.cz

Přihlašovatel: 
Cígler Software

www.money.cz

systémový integrátor

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  konfigurovatelné uživatelské rozhraní – Aurora
■  „googlovské“ vyhledávání – možnost kontextového vyhledání informací v systému místo nutnosti 

použít menu (tzn. lze vyhledávat např. dle názvu položky, čísla faktury apod.)
■  přizpůsobení stránek a formulářů pro specifické činnosti nebo pro skupiny uživatelů
■  multi řešení – např. pro více poboček ve více zemích včetně jazykových mutací (např. německá 

firma má pobočky v ČR, na Slovensku a v Maďarsku – vše pod jedním propojeným systémem)
■  modul Business Modeler – použitelný pro simulaci např. výrobních procesů a její optimalizaci 

(určení úzkých míst a předcházení ztrát)

Cena (bez DPH): cca 30 000 Kč za licenci (serverová i klientská část), implementace smluvně
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Informační systém – 
webová žádost
Benefit 7; verze 2 / I 
Kategorie: Informační systémy

Tesco SW

www.eu-zadost.cz

Přihlašovatel: 
Tesco SW

www.tescosw.cz

výrobce, vývoj know-how

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Použití produktu: Informační systém – webová žádost Benefit 7 slouží žadatelům, tzn. právnickým osobám, k podání Žádosti o podporu projektů 
z prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Poskytované elektronické formuláře zjednodušují vyplnění žádostí a zajišťují kontroly regulérnosti 
vyplněných dat. Urychlují podání Žádosti o podporu projektu a umožňují žadatelům sledovat stav zpracování žádosti v monitorovacím systému 
MMR. Od verze 2 / I mohou žadatelé podávat také Žádost o platbu z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Webová žádost poskytuje for-
muláře k zadávání a evidenci zjednodušených Žádostí o platbu a Monitorovacích zpráv k realizovaným projektům.

Popis produktu: Informační systém Benefit 7 pracuje pod systémem Windows Server 2008, je založen na platformě .Net 2.0 a využívá IIS 6 a data-
bázi Oracle 10.2, přičemž jeho aplikační vrstva pracuje jako webová služba. Webová žádost poskytuje funkce jako registrace a ověření uživatelů, 
přihlášení do aplikace zabezpečené proti zneužití, vystavení žádosti o podporu projektů s využitím matričních dat navazujících informačních systé-
mů, kontroly pro regulérnost vyplnění všech náležitostí a správného formátu dat a vystavení žádosti o platbu. Informace právních subjektů jsou 
validovány na informační systém ARES spravovaný MF a data adres jsou validována na informační systém UIR ADR spravovaný MPSV.

Použití produktu: Informační systém Karat Advance najde uplatnění v obchodních 
a výrobních organizacích. Podporuje řízení podniků mnoha odvětví, zejména ve vý-
robních firmách se strojírenskou sériovou i kusovou výrobou, v plastikárnách, po-
travinářských firmách, obchodních společnostech či v logistických a dopravních 
organizacích včetně autobusové dopravy.

Popis produktu: Systém podporuje více platforem (Windows, Linux, Unix a MS 
SQL,  Sybase…) a jeho architektura umožňuje rychlou realizaci specifických úprav 
dle potřeb uživatele. Produkt se vyznačuje stabilitou, rychlým zpracováním velkých 
objemů dat a intuitivním ovládáním.

ERP produkt s integrovaným 
CRM, MIS, APS, SCM
IS Karat Advance + verze 8 
Kategorie: Informační systémy

Karat Software

www.karatsoftware.cz/podnikove-informacni-systemy/karat/advance

Přihlašovatel: 
Karat Software

www.karatsoftware.com

výrobce, distributor, implementátor

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  integrální součástí systému jsou nástroje pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS) a řízení 
odběratelského a dodavatelského řetězce (SCM), manažerský informační systém (MIS) a systém pro 
řízení vztahů se zákazníky (CRM)

■ konsolidace více firem
■ výhodné cenové podmínky pro více firem (multilicence)
■ komunikace s kancelářskými balíky (MS Office, OpenOffice)
■ elektronická výměna dat (XML, XSLT, EDI) a export do řady formátů (HTML, PDF, PRN, PSR, RTF, TXT)

Záruka: standardně 12 měsíců nebo individuálně
Cena (bez DPH): 250 000–1,2 mil. Kč závisí na konfiguraci licence (cca 40 agend) a počtu uživatelů 
licence (4–30)

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  se systémem může v reálném čase pracovat až 2 000 uživatelů s dostatečně rychlou odezvou systému
■  validace pořízených adres a informací o právních subjektech zabezpečuje regulérnost dat a usnadňuje 

vyplňování formuláře
■  se žádostmi lze odeslat přílohy v elektronické formě v různých datových formátech
■  žádosti je možné sdílet mezi uživateli, na žádosti se může podílet více subjektů (partneři atd.)
■  provázanost s následnými monitorovacími systémy
■  využití pro podání žádostí i z jiných fondů a zdrojů (využitelnost i v nestátním sektoru)

Záruka: 2 roky, dle dohody
Cena (bez DPH): od 500 000 Kč, dle požadavků na projekt
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Datový kabel kategorie 6A
Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH 
500m/plná certif. CAT6A 2008 
Kategorie: Komunikační produkty

Solarix

www.intelek.cz

Přihlašovatel: 
Intelek

www.intelek.cz

distributor

Použití produktu: Produkt SXKD-6A-STP-LSOH představuje čtyřpárový instalační kabel kategorie 6A. 
Je vhodný především pro bezproblémový provoz nově vzniklého vysokorychlostního protokolu 
10GBase-T dovolujícího komunikovat rychlostí až 10 Gb/s přes metalickou kabeláž.

Popis produktu: Kabel Solarix kategorie 6A splňuje požadavky specifikované v mezinárodních standar-
dech pro kategorii 6A (jde zejména o normu ANSI TIA/EIA 568-B.2-10 vzniklou v roce 2008). Kabel je testo-
ván až do šířky pásma 500 MHz. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z měděného drátu o velikosti AWG 23 s po-
lyethylenovou izolací. Typ pláště kabelu je LSOH.

Použití produktu: Dvoupásmový přístupový bod s podporou PoE představuje řešení 
pro instalaci bezdrátových lokálních sítí (WLAN) podle návrhu standardu 802.11n. 
 Tento přístupový bod, určený pro instalaci v interiéru, umožňuje administrátorům 
 vytvořit dobře ovladatelnou a rychlou bezdrátovou síť.

Popis produktu: DAP-2553 přináší technologii wireless N s pokrytím bez mrtvých zón 
a s rychlostí přenosu až 300 Mb/s v bezdrátovém pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz. Díky 
podpoře pro Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service je vhodný pro audio, video 
a hlasové aplikace. Zařízení navíc podporuje vyrovnávání zátěže pro optimální přenos 
velkých objemů dat a zajištění redundance pro bezporuchový provoz bezdrátové sítě.

Duální bezdrátový přístupový bod
Wireless N Dual Band Gigabit Access Point DAP-2553 
Kategorie: Komunikační produkty

D-Link

www.dlink.cz

Přihlašovatel: 
D-Link

www.dlink.cz

lokální pobočka výrobce

 

Zajímavé vlastnosti:
■ cenově výhodný AP s podporou dvou frekvenčních pásem pro Wi-Fi
■ port gigabitového Ethernetu s technologií PoE 
■ Stream Engine – automatické QoS
■ možnost nastavení pravidel řízení přístupu
■ přenosová rychlost až 300 Mb/s
■ podrobná správa sítě s podporou webového browseru či SNMP v3
■ zabezpečení pomocí WPA2 Enterprise/Personal, WPA, WEP

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 4 486 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ podporuje normu 10GBase-T 
■ odpovídá plně standardům pro kabeláže CAT6A
■ plášť LSOH, samostatné stínění kolem každého páru vodičů
■ zvýšená odolnost proti tzv. cizímu přeslechu (Alien CrossTalk)

Záruka: 5 let
Cena (bez DPH): 5 600 Kč / 500 metrů
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Základnová stanice Wi-Fi
EXRP-40En čtyřrádiové UltraThin AP 
802.11a/b/g/n, ext. ant. 
Kategorie: Komunikační produkty

Extricom

www.extricom.com

Přihlašovatel: 
Intelek 

www.intelek.cz

distributor

Použití produktu: Produkt představuje přístupový bod, který umožňuje vytvářet tzv. blanket sítě, jež podpo-
rují 100% pokrytí signálem bez nutného RF plánování, a odstraňují tedy nedostatky klasických buňkových 
Wi-Fi sítí ohledně interferencí. Řešení tak dovoluje výstavbu Wi-Fi 802.11n s garantovanou kapacitou 
v celé síti, a to i při velkém počtu přístupových bodů. Díky čtyřem rádiovým částem lze pomocí jediného 
AP vytvořit až čtyři zcela oddělené sítě.

Popis produktu: Zařízení je vybaveno dvěma a/b/g/n a dvěma a/b/g rádii. Ta mohou pracovat v pásmech 
2,4 a 5 GHz současně a podporují propustnost až 300 Mb/s. Samotné AP je napájeno pomocí PoE (802.3af) 
přímo z centrálního switche – z něj se také provádí veškerý management. AP nevyžaduje nestandardní 
napájení i při plném zatížení všech rádiových částí. Zařízení neobsahuje žádné nastavení ani citlivá data – 
veškeré nastavení i datový provoz je řízen centrálním switchem.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ podpora topologie tzv. blanket sítí (garance pokrytí bez RF plánování i v nejnáročnějších podmínkách) 
■ čtyři rádiové části v jednom AP s podporou 802.11a/b/g/n
■ vytvoření až čtyř fyzicky oddělených sítí v architektuře Interference-Free (bez nežádoucího rušení)
■ QoS dle WMM i přidělením vlastního blanketu pro určitý typ provozu
■ AP neobsahuje informace o nastavení ani jiná citlivá data 
■ AP napájeno přes PoE (802.3af)
■ 802.11n s MIMO 3x3
■ 100% mobilita s 0ms hand-offem mezi AP

Záruka: 1 rok
Cena (bez DPH): 16 915 Kč

Použití produktu: Orinoco AP-8000 WD představuje profesionální AP s podporou standardu 
802.11a/b/g/n. Jde o samostatné AP, které umožňuje provozování WLAN sítí s kapacitou až 320 Mb/s. 
Je vhodné pro výstavbu vysokokapacitních bezdrátových sítí v podnikovém prostředí.

Popis produktu: Zařízení obsahuje dvě rádiové části s podporou 802.11a/b/g/n a je tedy schopné součas-
ně pracovat v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz, přičemž využívá šesti externích antén. Je možné jej centrálně spra-
vovat pomocí dohledového systému od Proximu a dosahuje nejvyšší reálné propustnosti ve své třídě. 
Podporuje i technologii napájení přes ethernetový port (PoE), jež plně vyhovuje standardu 802.3af. Umož-
ňuje rovněž vytváření sítí typu mesh.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ propustnost až 320 Mb/s
■ dvě rádiové části schopné současně pracovat v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz
■ zabezpečení WEP, WPA, WPA2, 802.1x aj.
■ hladký hand-off klientských zařízení
■ zabezpečený management přes https, SNMP v3, SSH
■ plná podpora QoS
■ integrovaný protokol mesh
■ PoE dle 802.3af
■ není nutný centrální management/controller

Záruka: 1 rok
Cena (bez DPH): 19 233 Kč

Přístupový bod Wi-Fi
Orinoco AP-8000 WD 
Kategorie: Komunikační produkty

Proxim

www.proxim.com

Přihlašovatel: 
Intelek

www.www.intelek.cz

distributor
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Popis produktu: HTCmail je služba hostovaného poštovního serveru Microsoft Exchange 2007 určená uživatelům mobilních telefonů 
HTC. Je k dispozici ve všech mobilních zařízeních HTC distribuovaných společností TCCM na český trh, a to v podobě dvouměsíčního 
testovacího účtu. Jeho aktivací, kterou lze provést přímo z mobilního telefonu, získá zákazník 2GB poštovní schránku. Nastavení mobilní-
ho telefonu pro příjem pošty je velmi snadné díky konfiguračnímu souboru, který je uživateli zaslán přímo do mobilního zařízení během 
registračního procesu.

Hostovaný poštovní server Microsoft 
Exchange 2007 s mobilním přístupem
HTCmail 
Kategorie: Komunikační produkty

AutoCont CZ a TCCM

www.htcmail.cz

Přihlašovatel: 
TCCM

www.htcmail.cz

vlastník licence a služby

KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Použití produktu: Produkt představuje řešení pro akceleraci aplikací provozovaných po WAN sítích. Umožňuje efektivní kooperaci pracovních týmů, rozmístě-
ných ve více vzdálených lokalitách, nad distribuovanými daty a aplikacemi. Zprostředkovává výkonné spojení mezi vzdálenými replikovanými lokalitami typu 
 disaster recovery pro pokročilé zabezpečení dostupnosti dat a aplikací v případě havárie. Výrazně snižuje potřebu pásma WAN spojení (o 60–90 %) a mnoho-
násobně zrychluje práci v četných aplikacích.
 
Popis produktu: Riverbed Steelhead 1050 je škálovatelným řešením s rozsahem 6–10 Mb/s optimalizovaného WAN výkonu a s možností obsloužit 800–2 300 sou-
běžných TCP spojení. Má jednoduchý centralizovaný management, možnost řízení priorit, vytváření statistik, reportů a grafů. Umožňuje zabezpečený přístup 
k aplikacím a šifrování. Akceleruje aplikace jako sdílení souborů (CIFS, NFS), elektronická pošta MS Exchange nebo IBM Lotus Notes, software CAD/CAM, 
web, ERP (Oracle, MS SQL a SAP), backup a replikace… RiOS zahrnuje i nový engine pro QoS či možnost dálkové distribuce optimalizačních politik.

WAN akcelerátor
Riverbed Steelhead 1050 
Kategorie: Komunikační produkty

Riverbed

www.riverbed.com

Přihlašovatel: 
Storyflex

www.storyflex.cz

autorizovaný partner

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  zkušební provoz na dva měsíce zdarma
■  jednoduchá aktivace přímo z mobilního telefonu
■  automatické nastavení mobilního telefonu během registrace
■  poštovní schránka s kapacitou 2 GB a s možností rozšíření na 5 GB
■  přístup do poštovní schránky odkudkoliv – Outlook Web Access 2007
■  licence MS Outlook 2003/2007 (v placené verzi)
■  antivirová ochrana e-mailů, ochrana proti spamu
■  30denní archivace poštovní schránky
■  možnost použití vlastní domény
■  technická podpora

Cena (bez DPH): 3 měsíce 1 047 Kč, 6 měsíců 1 974 Kč, 12 měsíců 3 588 Kč

Zajímavé vlastnosti produktu

■  obslouží až 2 300 souběžných TCP spojení při propustnosti až 10 Mb/s  
■  akcelerace aplikací a zvýšení efektivity práce klientů 
■  snížení potřebného WAN pásma na čtvrtinu
■  velmi rychlá návratnost investic
■  snadný centralizovaný management, monitoring a reporting
■  účinné řízení přístupů a priorit, engine QoS
■  zabezpečený webový provoz
■  rychlé a transparentní nasazení a konfigurace bez nutnosti úprav prostředí
■  snadný upgrade na vyšší modely
■  vyšší modely podporují až 4 Gb/s optimalizovaného WAN výkonu a až 1 000 000 souběž-

ných TCP spojení

Záruka:  3 roky, možnost flexibilního rozšíření na více let
Cena (bez DPH):  od 290 000 Kč

Použití produktu: Služba HTCmail je určena zákazníkům, kteří 
chtějí naplno využít vlastností mobilních zařízení HTC zaměře-
ných především na práci a byznys. Ocení ji typicky živnostníci 
nebo malé a střední firmy, resp. všichni uživatelé, kteří vyža-
dují spolehlivý a bezpečný profesionální e-mailový systém, 
a to bez nutnosti jakýchkoliv počátečních investic do hard-
waru a softwaru, spojených s vybudováním vlastního řešení 
pošty. Služba je vhodná také pro pracovní skupiny a týmy, jež 
se neobejdou bez sdílení informací a firemních dat (kalendář 
a firemní kontakty) a bez dostupnosti e-mailů odkudkoliv.
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Použití produktu: Produkt poskytuje služby monitorování a reportování zálohovací infrastruktury v reálném čase. Shro-
mažďuje a monitoruje informace z kompletní datové infrastruktury, aby usnadnil rychlé a kvalifikované rozhodování ve-
doucí k okamžitému vyřešení problémů a dodržení SLA tak, aby informace byly spolehlivě zazálohovány, uloženy a připra-
veny k obnově.

Popis produktu: Software Data Protection Advisor (DPA) představuje dohledový a analytický nástroj, pracující s velkou 
škálou informací přicházejících ze softwarového a hardwarového prostředí (zálohovací systémy, souborové servery, da-
tabáze, virtualizované infrastruktury, IP sítě) určeného k ochraně, archivaci a obnově informací. Nástroj je přímo napojen 
na různé produkty jako EMC Networker, IBM Tivoli Storage Manager, Symantec Veritas Netbackup, HP Data Protector 
a dalších celkem deset různých zálohovacích nástrojů a také na zálohovací hardware – páskové knihovny, NAS a jiná 
zařízení. Tyto informace umožňují pomocí korelací udržovat efektivní, aktuální a věrohodné informace pro dohled a SLA. 

Software na monitorování 
heterogenní IT infrastruktury
Data Protection Advisor 
Kategorie: Nástroje pro správu 

EMC

www.emc.com

Přihlašovatel: 
EMC Czech Republic

czech.emc.com

lokální zastoupení výrobce

Použití produktu: Modul Abra eServis slouží k zajišťování vzdáleného servisu/správy ERP systémů Abra G1 – G4 a dovoluje oka-
mžitý zásah ze strany výrobce či jeho partnera v případě jakýchkoliv technických potíží, jež detekuje klient. Díky tomu je možné 
ihned začít pracovat na řešení problémů zákazníka.

Popis produktu: Server systému Abra na straně zákazníka se prostřednictvím nástroje eServis napojuje na server výrobce/part-
nera a předá mu své unikátní číslo. Zároveň se na stejný server připojí program eViewer, který spustí konzultant, jenž zadá stejný 
kód, jaký má klient – typicky je používáno IČ klienta. Po navázání komunikace je konzultant schopen ovládat myš i klávesnici kli-
enta a vidí jeho obrazovku. Zároveň může pomocí programu vést chat či přenášet soubory. Programy komunikují přes protokol 
TCP/IP a jsou použitelné i pro jiné produkty než Abra, což umožňuje zajišťovat také servis aplikací navazujících k systému Abra, 
jako je například MS Excel. Klient má celý proces pod kontrolou a v případě potřeby může spojení okamžitě zrušit. Jediným zása-
hem vyžadovaným od jeho správce IT je povolit komunikaci na portu 80.

Zajímavé vlastnosti produktu: 

■ systém výrobci dovoluje provádět neomezený počet současných servisních zásahů 
■  nevyžaduje instalaci komponent ActiveX, které vzhledem k různému stupni zabezpečení u klien-

ta mohou znamenat překážku
■  servis je distribuován s produkty Abra, a proto jej má klient automaticky řádně nainstalován
■  v okamžiku jeho použití není třeba zásahu IT specialisty na straně klienta a použití zvládne každý

Cena (bez DPH):  je součástí produktů Abra G1 – G4

Vzdálený servis a správa 
Abra eServis 
Kategorie: Nástroje pro správu

Abra Software

www.abra.eu

Přihlašovatel: 
Abra Software

www.abra.eu

výrobce

NÁSTROJE PRO SPRÁVU

Zajímavé vlastnosti:

■  kompletní analýza stavu zálohy od informace určené k záloze až po zálohovací zařízení a uložení informace
■  korelace událostí
■  sbírání informací z různých domén a reportování v souladu s požadavky auditu
■  informace pro SLA
■  podpora softwaru od různých výrobců (EMC, IBM, Symantec, HP, Oracle…)
■  podpora hardwaru od různých výrobců (EMC, Quantum, IBM, Sun, HP…)
■  nativní podpora prostředí VMware a kontrola zálohy i v případě migrovaných instancí

Záruka: 1 rok softwarová údržba
Cena (bez DPH): 7 332 eur
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Použití produktu: Využití produkt nachází jako elektronický archiv dokumentů (smluv, faktur), systém pro elektronické 
workflow (schvalování, řízení dokumentů), portál pro sdílení informací mezi týmy, webová úschovna dokumentů, nebo 
coby nástroj pro redaktory webových stránek. Řešení postavená na platformě Alfresco umožňují vytváření podnikových 
aplikací v prostředí Java. Podpora otevřených standardů (jBPM, Web 2.0 či ODF) s řadou integračních modulů jako např. 
Adobe LiveCycle management mění tento systém v otevřenou platformu s důrazem na bezpečnost a stabilitu vyhovující 
podmínkám jak komerční sféry, tak i státní správy.
 
Popis produktu: Alfresco je open source platforma pro správu podnikového obsahu zahrnující následující funkcionalitu – 
document a web content management a elektronické workflow. Alfresco se prezentuje webovým rozhraním s celou řa-
dou možností a funkcí pro editaci, prohlížení a řízení stavu zde uložených objektů. Mezi hlavní funkce patří poskytování 
souborů ve formě sdílených disků, správa verzí, fulltextové vyhledávání, řízení životního cyklu dokumentů včetně archiva-
ce, správa a verzování webových stránek, nástroje pro podporu pracovních týmů (dashboardy, blogy, wiki) atp.

Řešení pro správu 
podnikového obsahu
Alfresco ECM 3.0 
Kategorie: Podnikový software

Alfresco Software

www.alfresco.com

Přihlašovatel: 
Trask solutions

www.trask.cz

distributor pro ČR a SR, Gold System Integration Partner

Použití produktu: Produkt má využití při optimalizaci nákladů, kapacit a podnikových procesů. Při realizaci těchto opatření je nutné, aby fir-
ma vycházela z věrohodných informací o procesech, nákladech a kapacitách, které poskytne právě ARIS Business Optimizer. Tyto údaje 
zpravidla sestávají z ukazatelů, které se získávají prostřednictvím přímého importu zdrojových dat z provozních (výrobních) systémů, ze 
 systémů sledujících časovou náročnost procesů a systémů obsahujících náklady (účetní systémy). Kombinací struktur procesů, nákladů 
a ukazatelů může vrcholové vedení provádět procesně orientované plánování, monitorování a analýzu nákladů.

Popis produktu: ARIS Business Optimizer je webově orientovaný nástroj pro optimalizaci procesů, a to zejména v oblastech řízení nákladů 
a plánování potřebných provozních kapacit. Pomocí importu procesních modelů z nástroje ARIS a importu zdrojových dat z provozních 
 systémů lze automaticky kalkulovat a analyzovat ukazatele (KPIs) zaměřené na nákladové a kapacitní parametry podnikových procesů 
a identifikovat jejich slabá místa. Pomocí návrhu a vzájemného srovnání různých alternativ lze navrhovat doporučení pro management, 
jak stávající slabá místa a nedostatky procesů odstranit.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ monitorování reálných nákladů
■ kalkulace plánovaných nákladů 
■ rozhodování o outsourcingu
■ plánování personálních kapacit

Záruka: po celou dobu trvání servisní smlouvy

Cena (bez DPH): 270 000 Kč

Manažerský nástroj pro procesně 
orientované plánování, monitorování 
a analýzu nákladů
ARIS Business Optimizer 7.1 
Kategorie: Podnikový software

IDS Scheer

www.ids-scheer.com

Přihlašovatel: 
IDS Scheer ČR

www.ids-scheer.cz

pobočka IDS Scheer pro Českou republiku

Zajímavé vlastnosti produktu:

■ otevřená alternativa k MS Sharepointu (s nímž je řešení kompatibilní)
■  document management systém pro usnadnění spolupráce i velkých podniko-

vých týmů s režimem archivace včetně e-mailové korespondence, verzování, 
transformace (např. do PDF), fulltextové vyhledávání

■ přímá integrace do produktů kancelářského balíku Microsoft Office 
■ integrovaný workflow engine standardu jBPM 
■  produkt je v kategorii Professional open source a umožňuje zvolit firmám správný 

poměr  jistoty a nákladů – tzv. férový obchodní model 

Záruka: v kombinaci s podporou na bázi SLA (Gold, Platinum) neomezeně
Cena (bez DPH): verze bez podpory je zdarma, placená podpora produktu na bázi 
SLA kontraktu dle požadované reakční doby a počtu CPU
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Slovník a překladač textů 
a internetových stránek
PC Translator 2009 
Kategorie: Řešení pro výuku a vzdělávání

LangSoft

www.langsoft.cz/translator.htm

Přihlašovatel: 
LangSoft

www.langsoft.cz

výrobce a distributor

Použití produktu: Podpora firemního vzdělávání malých, středních i velkých firem, optimalizované řešení opakujících se 
(např. zákonných) školení, tvorba vzdělávacích akcí na míru. Vzdělávací software KvinElearning umožňuje zvyšování kva-
lity lidských zdrojů firem a může sloužit jako motivační nástroj. Nabízí univerzální prostředí pro management vzdělávacích 
akcí, jejich průběh i vyhodnocování. Současně nabízí interaktivní prostředí pro vlastní tvorbu kurzů a testů. Platforma je 
využitelná nejen pro interní firemní výuku, ale i pro vzdělávání na školách.

Popis produktu: KvinElearning zajišťuje také multimediální možnosti výuky, procvičování a závěrečné testování. Kurzy 
mohou být řízené přímo počítačem a nebo lektorem. Personální manažer má v rukou silný nástroj pro správu výuky v or-
ganizaci. Absolventi kurzu obdrží certifikát, v případě zákonných školení certifikát ověřený příslušnou odborně způsobilou 
osobou.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  produkt integruje vše do jednoho kompaktního celku (příprava kurzu, studium, 
testování, certifikace i komunikace s učitelem)

■ bezpečná platforma pro vzdělávání – nic se nemusí instalovat
■ optimalizace práce se skupinami pro manažera HR
■ rozšířená heuristická analýza chování studenta 
■ zavedení interaktivních úkolů s externím vstupem dat, hodnocených tutorem
■ aktivní řízení postupu studenta v kurzu pomocí „kontrolních listů“
■  synchronní videokomunikace mezi studenty a tutorem, studenty navzájem 

(využití principů virtuální třídy)
■ zákonná školení s uznávaným ověřením 

Cena (bez DPH): od 500 Kč do 50 000 000 Kč

Použití produktu: PC Translator 2009 slouží pro podporu překladu textů do češtiny a z češtiny do cizího 
 jazyka. Je pomocníkem při překladu webových stránek, e-mailů, faxů, dopisů, návodů, nápověd apod. 
Překladač internetových stránek provádí rychlý automatický překlad webových stránek a výsledek zob-
razí v češtině při plném zachování grafického vzhledu. Při využití překladače pro MS Word, Out look či 
Thunderbird doplní PC Translator překladové ikony přímo do těchto aplikací. Program lze nainstalovat 
na počítače s MS Windows Vista, XP, 2000, NT, Me a 98.

Popis produktu: Program PC Translator 2009 podporuje celkem 18 jazyků (anglický, německý, ruský, fran-
couzský, španělský, italský slovník a další dle zakoupené licence), překladač textů překládá textové sou-
bory, ručně napsaný text nebo text vložený schránkou. Text může být překládán zcela automaticky, nebo 
po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Obsahuje oboustranný překladač 
textů, překladač webových stránek, překladač textů v MS Wordu či Outlooku a multioborový slovník s vý-
slovností namluvenou rodilými mluvčími. Slovníkové databáze obsažené v tomto programu patří k největ-
ším na českém trhu.

Vzdělávací software
KvinElearning – 3. generace 
Kategorie: Řešení pro výuku a vzdělávání

Kvintech

www.kvinelearning.eu

Přihlašovatel: 
Kvintech

www.kvintech.cz

výrobce

Zajímavé vlastnosti produktu:

Nová verze 2009 obsahuje:
■  rozšířené slovníkové databáze u všech šesti hlavních ja-

zyků (slovní zásoba byla rozšířena hlavně o odborné vý-
znamy a o nové slovní vazby) 

■ ukládání překladu do souboru PDF
■  možnost práce s překladovou pamětí a její export a im-

port (v TMX a TXT) – ta se používá k ukládání již přelože-
ných vět a jejich opětovnému využití při dalších podob-
ných překladech 

■  do nové verze byla doplněna také funkce paralelního pře-
kladu, který slouží zejména pro překlad formulářů a jiných 
textů (vč. tabulek a obrázků), u kterých je třeba striktně 
dodržet původní vlastnosti textu

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): cca 3 750 Kč za jednu jazykovou verzi
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