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Upgrade řešení APS (Advanced Planning System) Preactor na verzi 11 ve slovenské firmě
Tower Automotive dokončila společnost Minerva ČR. Zákazník vyrábí konstrukční díly
lisovaných a svařovaných automobilových komponentů.
5letou dohodu o outsourcingu technologických služeb s firmou Coca-Cola FEMSA uzavřela
společnost Hewlett-Packard. V rámci kontraktu v hodnotě více než 100 milionů dolarů, který
rozšiřuje stávající smluvní vztah platný od roku 2000, dodavatel vybuduje a zajistí správu řešení
typu HP Converged Infrastructure, jehož prostřednictvím podpoří aktivity klienta v Latinské
Americe. Firmy konsolidují 348 pracovních míst do jediného datového centra v Mexiku a zajistí
migraci kritických podnikových aplikací SAP, monitorování a řízení serverů do zařízení HP Best
Shore v Brazílii a Argentině. Služby HP Security Services budou poskytovány z globálních
datových center v Kostarice.
Implemetaci internetového bankovnictví v bance Waldviertler Sparkasse von 1842 dokončila
společnost Ness Technologies. Firmy se zároveň dohodly na prodloužení spolupráce v oblasti
outsourcingu hlavního bankovního systému. Po dokončení migrace bude dle dodavatele
eBanking aktivně využívat zhruba polovina z více než 20.000 zákazníků banky.
Telematický systém založený na cloudové platformě Windows Azure, který zastřeší navigaci,
úsporu energie a multimediální aplikace v automobilech Toyota, vytvoří společnosti Microsoft a
Toyota Motor. Ve vybraných modelech s hybridním a elektrickým pohonem bude řešení údajně
dostupné od roku 2012.
Mobilní bezkontaktní platby prostřednictvím speciálně vybavených mobilních telefonů umožní
na Olympijských hrách v Londýně v roce 2012 společnosti Samsung Electronics a Visa.
Výsledky projektu, jehož údajným hlavním cílem je zpopularizovat technologii NFC (Near Field
Communications), zůstanou dostupné i po skončení akce.

Lidé
Generálním ředitelem České pošty se podle deníku Lidové noviny stane dosavadní předseda
dozorčí rady Jiří Maceška. Nahradí Marcelu Hrdou, která byla s platností od 28. února 2011
odvolána.
Obchodním manažerem pro střední a východní Evropu ve společnosti Red Hat byl jmenován
Vladimír Špička. Před svým nástupem naposledy pracoval ve firmě Symantec na pozici
Consumer Sales Manager, Eastern Europe & Russia.
Vývojovým pracovníkem pro implementace řešení založených na technologiích InterSystems ve
společnosti a posteriori.cz se stal Ivo Kutáč. Přišel z firmy SDE, kde působil jako team leader.

Produkty, technologie, služby
Vylepšené verze analytických nástrojů založených na platformě SAP HANA (High-Performance
Analytic Appliance), které využívají technologii in-memory computing, představila společnost
SAP. Ta oznámila, že v průběhu letošního roku uvede na trh následující aplikace: Sales and
Operations Planning (predikce finančních dopadů navrhovaných strategií v rámci různých
scénářů nabídky a poptávky v reálném čase); Intelligent Payment Broker (finanční analýzy
zaměřené na výpočet a nastavení optimálních parametrů faktur); Smart Meter Analytics
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