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Významné události

Obchodní název změnila s platností od 16. května 2011 společnost Telefónica Czech 
Republic.

Svou divizi Internet Security Business Unit prodala společnost CA. Kupcem je fond 
rizikového kapitálu Updata Partners. Po dokončení transakce, jejíž finanční podmínky nebyly 
zveřejněny, plánuje kupec koupená aktiva převést do firmy předběžně pojmenované Total 
Defense.

7,84 milionu akcií po 45 dolarech upsala v rámci svého IPO (Initial Public Offering) společnost 
LinkedIn - provozovatel stejnojmenné profesionální sítě <www.linkedin.com>. Firma tak získala 
352,8 milionu dolarů. Dle analytiků, kteří vstup na trh komentovali, jde o velmi úspěšný start, 
který mj. potvrzuje velký zájem investorů o internetové firmy tzv. 2. generace. Ty jsou založeny 
na podkytování obsahu generovaného uživateli.

Pobočku v Brně - na adrese Mariánské náměstí 1 - otevřela společnost Insight Home.

Lidé

Na nově vytvořenou pozici celosvětového ředitele pro technologii trhu (Chief Market 
Technologist) ve společnosti VMware byl jmenován Brian Gammage. Přišel z analytické firmy 
Gartner, kde zastával pozice Vice President a Senior Fellow.

Brian Gammage

Finančním ředitelem (CFO) a executive vice presidentem společnosti CA Technologies byl 
jmenován Richard Beckert, dosavadní corporate controller. Nahradí Nancy Cooperovou, která 
odchází do důchodu.

Marketing Managerkou české pobočky společnosti Jabra se stala Nataša Perić. Pozici Online 
Marketing Specialist nově zastává Petr Němeček.

Vedoucím brněnské pobočky společnosti Insight Home se stal Radek Křivánek. Do 
obchodního oddělení firmy nastoupil Jan Rada. Projektovým manažerem se stal Tomáš 
Dittrich. Pozici hlavní projektantky od ledna 2011 zastává Zuzana Franková. Firma Insight 
Home dodává technologie pro inteligentní domy a realizuje projekty s jejich využitím.
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Produkty, technologie, služby

Službu pro správu přístupu ke cloudovým aplikacím Horizon App Manager uvedla na trh 
společnost VMware. Produkt dle dodavatele funguje jako servisní terminál, který rozšiřuje 
stávající identitu uživatele např. v systémech Microsoft Active Directory či adresářových 
řešeních pro veřejné cloudové aplikace třetích stran (např. Box.net, BroadVision, Google, 
Salesforce.com, WebEx či Workday).

Řešení SafeSync for Business, které dle dodavatele malým firmám umožní bezpečně ukládat, 
spravovat a využívat digitální soubory odkudkoli a kdykoli, představila společnost Trend Micro. 
Novinka využívá zabezpečenou cloudovou technologii a vlastní synchronizační řešení pro 
počítače i mobilní přístroje.

Českou verzi systému pro správu dokumentů M-Files, jenž ukládá dokumenty v digitalizované 
podobě do centrálního úložiště a údajně tak umožňuje  snadnou správu a automatické 
zpracování různých verzí, uvede na český trh společnost Altec. Ta se stala distribučním 
partnerem firmy M-Files a garantem lokalizace.

Vylepšené řešení Symantec Messaging Gateway 9.5 (dříve dodávané pod názvem Symantec 
Brightmail Gateway) představila společnost Symantec. Novinka dle dodavatele mj. umožňuje 
virtuální nasazení.

Integrované vývojové prostředí s podporou standardu JDK 7 (Java Development Kit) NetBeans 
IDE 7.0 uvedla na trh společnost Oracle. Novinka nabízí také těsnější integraci s aplikačním 
serverem Oracle WebLogic Server 11 g a podporu pro další software firmy Oracle: Database, 
GlassFish Server Open Source Edition 3.1 a GlassFish Server 3.1.

Virtualizaci linuxové distribuce CentOS (Community Enterprise Operating System) nově 
podporuje Windows Server 2008 R2 Hyper-V společnosti Microsoft.

Rychlost uploadu až na 5,76 Mb/s zvýšila u své služby HSPA+ společnost T-Mobile.

Podporu sumarizačních (kontingenčních) tabulek v on-line kancelářském balíku Google 
Docs spustila společnost Google.

Automatickou aktualizaci osobních údajů fyzických a podnikajících fyzických osob v 
informačním systému datových schránek zavedl jejich provozovatel Ministerstvo vnitra. Nová 
funkcionalita údaje čerpá z Informačního systému evidence obyvatel.

Hospodářské výsledky

31,632 miliardy dolarů - meziročně o 3 % více - utržila ve 2. čtvrtletí fiskálního roku 
2011, které skončilo 30. dubna 2011, společnost Hewlett-Packard. Provozní marže 
se oproti 2Q FY2010 zvýšila o 0,1 procentního bodu na 9,4 %. Čistý zisk (dle 
metodiky GAAP) vzrostl o 5 % na 2,3 miliardy dolarů.

15,017 miliardy dolarů - o 1 % více než o rok dříve - utržila v 1. čtvrtletí fiskálního roku 
2012, které skončilo 29. dubna 2011, společnost Dell. Provozní zisk (podle metodiky 
GAAP) meziročně vzrostl o 134 % na 1,212 miliardy dolarů. Čistý zisk se v porovnání 
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s 1Q FY2011 zvýšil o 177 % na 945 milionů dolarů.

1,128 miliardy dolarů - meziročně o 5 % více - utržila ve fiskálním roce 2011, který 
skončil 31. března 2011, společnost CA Technologies. Čistý zisk firmy (podle 
metodiky GAAP) vzrostl oproti fiskálnímu roku 2010 o 86 % na 187 milionů dolarů.

O 187.000 na 3,194 milionu vzrostl v 1. čtvrtletí 2011 počet klientů společnosti 
Vodafone.

Statistiky, přehledy, trendy

V 1. čtvrtletí 2011 se ve světě prodalo celkem 99,6 milionu chytrých mobilních telefonů 
(tabulka 1). Meziročně to představuje bezmála 80% růst. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila 
analytická společnost IDC.

Tabulka 1: Dodávky smartphonů v 1. čtvrtletí 2011 (svět; miliony kusů)

Společnost 1Q 2011
Dodávky

1Q 2011
Podíl na trhu

1Q 2010
Dodávky

1Q 2010
Podíl na trhu

1Q11/1Q10
Rozdíl

Nokia 24,2 24,3% 21,5 38,8% 12,6%

Apple 18,7 18,7% 8,7 15,7% 114,4%

RIM 13,9 14,0% 10,6 19,1% 31,1%

Samsung 10,8 10,8% 2,4 4,3% 350%

HTC 8,9 8,9% 2,7 4,9% 229,6%

Ostatní 23,2 23,2% 9,5 17,1% 143,7%

Celkem 99,6 100,0% 55,4 100% 79,7%
Zdroj:	  IDC

Organizované kybernetické útoky zaměřené na datová centra a sítě zaznamenaly v loňském 
roce výrazný nárůst. Počet odhalených bezpečnostních chyb se však udržel na relativně stabilní 
hodnotě. Vyplývá to ze studie 2010 Top Cyber Security Risks Report, kterou zveřejnila 
společnost HP DVLabs.

Zneužívání počítačů v zaměstnání je stále častější. Problém navíc podle znaleckého ústavu 
Apogeo Esteem násobí nejasná legislativa, která zaměstnavatele nutí k opatrnosti při obraně 
svých zájmů. Postižení zaměstnanci totiž při nevhodně zvoleném postupu mohou vyhrát 
případný soudní spor a z hříšníka se snadno změnit v oběť. Poptávka po odborných 
konzultacích tak dle analytiků meziročně vzrostla o více než 50 %.

Počet prodaných elektronických knih v dubnu 2011 překonal prodeje tradičních knih. Vyplývá 
to z informací společnosti Amazon.com. Firma údajně prodala 105 e-knih na 100 tištěných.
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Kalendář akcí

Virtualizační summit 2011
25. 5. 2011, Praha

Data Center World 2011
25.-26. 5. 2011, Praha

Oracle Java Developer Conference 2011
26. 5. 2011, Brno

Communication Security Brno 2011
31. 5. 2011, Brno

Svět informatiky ve zdravotnictví
7. 6. 2011, Praha

Internet a technologie 11
8.-9. 6. 2011, Praha

PPM & IT Governance Summit
13.-14. 6. 2011, Londýn (UK)

SOA & Application Development and Integration Summit
15.-16. 6. 2011, Londýn (UK)

VMware Forum 2011
20. 6. 2011, Praha

Czech ICT News. Copyright © Česká asociace pro IT služby, 2011.
Redakce: David Kozák (tel.: 720 441 835, e-mail: kozak@czechictnews.cz).
Creative Commons licence 3.0: Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci.

5 / 5

mailto:kozak@czechictnews.cz
mailto:kozak@czechictnews.cz
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
http://www.pc-ware.com/pcw/cz/cz/digi_seminare/main.htm
http://www.pc-ware.com/pcw/cz/cz/digi_seminare/main.htm
http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=126232&src=7038703&src=7038703&Act=214
http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=126232&src=7038703&src=7038703&Act=214
http://zdravotnictvi.expo-net.cz
http://zdravotnictvi.expo-net.cz
http://www.nic.cz/it11/
http://www.nic.cz/it11/
http://europe.gartner.com/ppm
http://europe.gartner.com/ppm
http://europe.gartner.com/soa
http://europe.gartner.com/soa
http://www.vmwareforum2011.com/czech
http://www.vmwareforum2011.com/czech

