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• Realizaci bezpečnostního projektu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dokončila společnost AEC.
Projekt zahrnoval analýzu současného stavu informační bezpečnosti informačních systémů a analýzu rizik.
Získané poznatky pak byly využity v následujících fázích projektu, kdy byla navržena konkrétní bezpečnostní
opatření k eliminaci identifikovaných rizik a byla vypracována Systémová bezpečnostní politika informačních systémů vč. návazné bezpečnostní dokumentace. Hlavním cílem projektu bylo na základě existující
Bezpečnostní politiky informačních a komunikačních systémů MPO a výsledků analýzy rizik rozvinout snahy
odborných útvarů ministerstva a pokročit v dalším budování systému řízení informační bezpečnosti MPO
na základě všeobecně uznávaných standardů řady ISO/IEC 27000.
• Terminálové řešení postavené na tenkých klientech Sun Ray 2 pro pokladny v prodejnách řetězce Datart
dodala společnost Stickfish. V první fázi bylo zprovozněno 70 řešení v 6 provozovnách. Celkově je naplánováno nasazení 700 terminálů ve všech českých a slovenských prodejnách.
• Své back-office řešení BOSS ve společnosti AstraZeneca do asijsko-pacifické oblasti rozšířila společnost
Digi Trade.
• Exkluzivním distributorem značky Triumph Board pro ČR se s platností od 1. listopadu 2009 stane společnost AT Computers.
• Distributorem produktů značky Packard Bell (Acer) na českém a slovenském trhu se stala společnost Tech
Data Distribution.
• Účetní systém založený na databázi InterSystems Caché od společnosti InterSystems začala využívat jedna z největších referenčních
laboratoří v USA, Providence Associates Medical Laboratories. Podle klienta, který zajišťuje služby pro praktické lékaře, nemocnice,
veřejnost, zaměstnavatele a další přidružené zdravotnické profesionály, se díky systém zkrátil čas potřebný ke zpracování měsíčních
uzávěrek o 88 %.

Lidé
• Ředitelem divize Personal System Group ve společnosti HP pro ČR a Slovensko byl s platností od listopadu
2009 jmenován Petr Kheil. Dosud ve firmě pracoval jako ředitel ředitel divize PSG pro korporátní prodej
v regionu CEE (Central and Eastern Europe). Nahradí Milana Futáka, který z firmy odešel.
• Ředitelem nově vytvořené divize ERP systémů ve společnosti GEM System International se stal Oskár
Bodnár. Dosud pracoval v oddělení marketingu firmy Microsoft.
• Viceprezidentem společnosti VMware pro marketing v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky byl jmenován Elie Kanaan. Naposledy působil ve funkci viceprezidenta pro marketing ve společnosti Business Objects.

Produkty a technologie
• Na český trh byly oficiálně uvedeny operační systém Windows 7 a přístroje Windows phone (označení pro
smartphony využívající Windows Mobile 6.5) od společnosti Microsoft.
• Odklon od mobilního operačního systému Windows Mobile mj. oznámily společnosti Motorola a Sony
Ericsson. Nahradit jej chtějí platformami Android a Symbian. Hlavním důvodem změny přístupu je dle
zástupců firem zastaralost systému, kterou nedokázala změnit ani aktuální verze 6.5.
• Na řešení, které nabízí zákazníkům řadu synergických výhod, spolupracují RSA (bezpečnostní divize EMC)
a VeriSign. Konkrétním výsledkem partnerství je, že ověřovací služba VeriSign Identity Protection podporuje
technologii dvoufaktorového ověřování RSA SecurID.
• Architekturu Cisco Borderless Networks Architecture (Sítě bez hranic) představila společnost Cisco.
Novinka má dle dodavatele umožnit přístup k síťovým aplikacím a službám kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Součástí architektury je také druhá generace routerů s integrovanými službami, Cisco ISR G2.
Ty v sobě zahrnují funkce pro směrování, přepínání, bezdrátový přenos a bezpečnost.
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