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Přípravnu kreativních kampaní nejprve doplnili

lidé se zkušenostmi z agentur a následně si

všichni rozdělili role. „Dnes máme specialisty

na produktový marketing, eventy, digital a také

na obsah, který se v B2B komunikaci doposud příliš

neřešil. Požadavky se nerozdělují podle toho, kdo

má zrovna čas, ale podle toho, kdo je v týmu největším

odborníkem na danou problematiku. To je v našem

byznysu poměrně unikátní,“ vysvětluje Šimon Churý

s tím, že 90 procent práce realizuje 21členný tým

in-house.

Proč dostal nápad na evoluci dobře fungujícího oddělení

zelenou? Šlo o logický krok. eD totiž nespravuje

marketing jen své značce, aktuálně na B2B trhu

marketingově zastupuje celkem 150 světových

technologických lídrů. „Pro B2B je to rychlejší

a flexibilnější řešení. Máme data z prodejů, data z trhu,

například z výzkumů společnosti GfK, a jsme

v každodenním kontaktu s naším obchodním i nákupním

oddělením. Na základě těchto dat dokážeme lépe určité

věci předvídat a rychle i s dostatečnou odborností

reagovat,“ vysvětluje marketingový ředitel eD Šimon

Churý, který před 20 lety začínal svou kariéru právě

v reklamní agentuře.

Kdybychom se vrátili v čase, stačilo by pouhých 5 let

zpět, marketing distributorů byl co do počtu nabízených

služeb dosti omezený. Ve všech marketingových

přípravnách se v podstatě pekly jen promoakce.

Pak přišel zlom.

Marketing na IT distribučním trhu už zdaleka není jen

o promoakcích. Zásluhu na tom mají především kreativci

z eD, kteří pomyslnou vitrínu marketingových služeb za

poslední roky doplnili o řadu nových produktů. Důvod?

Představte si, že by cukrárny ve vašem okolí nabízely jen

cheesecaky. Jedna více, druhá méně, některá lepší, jiná

průměrnější. Ať by však byly připravovány s láskou

a pečlivostí a chutnaly i vypadaly by výborně, nezkusili

byste rádi sem tam i sachr nebo panna cottu?

Jsou to tři roky, co Šimon Churý, v té době ještě

produktový marketingový manažer senior, společně

s tehdejším marketingovým ředitelem Danielem

Vondráčkem představili vedení eD vizi. Vizi, jak vytvořit

z jejich oddělení efektivní interní reklamní agenturu.

„Na B2B trhu marketingově
zastupujeme 150 světových
technologických lídrů“

Šimon Churý: Evoluce marketingové kuchyně

přináší jednu inovaci za druhou
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Zároveň jako důležité oblasti marketingu vnímá i ty, které

nelze objektivně změřit – image komunikaci, PR nebo

společenskou odpovědnost. Právě zde řadí například již

druhou sezonu trvající sponzorství běžkařského celku

s názvem eD system Bauer Team nebo tvorbu tištěného

magazínu eDéčko. I tyto aktivity se však jeho tým snaží

propojovat s online komunikací. Smysl magazínu, který

již dva roky přispívá k informovanosti v B2B prodejním

kanále, dokazují i data z online verze. Ta má již 23 tisíc

aktivních čtenářů.

Digitálními nástroji tým také mnohem více doplňuje

eventy. „Posledními novinkami byl online přenos dění

na konferencích na sociální sítě nebo si posluchači

přednášek mohli zasoutěžit přes aplikaci Kahoot,“

vyjmenovává Šimon Churý a dodává, že účast na akci

je dnes pro značku jen jedním z prvků marketingové

komunikace.

Jedním z dalších celosvětových trendů je neustálé

posilování digitálního marketingu a i v této oblasti chce

eD udávat krok. Proto digitál aktuálně spravují tři lidé –

jeden zkušený manažer a dva specialisté. „Byli jsme

prvním distributorem v B2B segmentu, který začal sdílet

data a následně je využívat pro zlepšení marketingové

komunikace. Věřím, že právě díky datům máme ve svých

marketingových službách větší přidanou hodnotu než

konkurence, a také lépe cílíme,“ vysvětluje Šimon Churý

a zmiňuje, že nově eD ještě lépe vytváří komunikaci díky

monitoringu médií.

Offline a online nástroje se musí doplňovat

Měřitelné výsledky transformace marketingové kuchyně

přišly záhy. Tým začal připravovat nové služby

a pomyslné menu se začalo rozšiřovat. Z tiskárny vyjelo

první vydání magazínu eDéčko. Diváci YouTube zhlédli

první videorecenzi Otestováno eDéčkem. Do e-mailových

schránek přistály první tematické newslettery jako bazar,

výprodej nebo přehled novinek. Značky dostaly své

rozvojové mediaplány a marketingové balíčky pro

podporu vizibility a obchodních cílů.

Právě za vysokou úroveň eventů sklízí tým chválu

ze všech stran. A právem! Vždyť nikdo jiný

na distribučním IT trhu nedokáže v jeden den dostat

na jedno místo až tisíc odborníků z IT odvětví. To se

každoročně daří právě na konferencích eD EXPO

a eD WORLD. „Know-how předáváme i na Slovensko.

Letos se denní části konference eD FORUM účastnilo

371 lidí, což je 20procentní nárůst návštěvnosti oproti

roku 2018. Zároveň je to meta, která nás příjemně

překvapila,“ přiznává.

On sám si na svém týmu nejvíce váží jeho proaktivity

a samostatnosti. „Sami za mnou chodí s novými

rozpracovanými projekty a já hledám cestu a zdroje, jak

jejich nápad kapacitně a finančně zrealizovat. Takhle

vznikl magazín i videorecenze. Inovace u nás přicházejí

zdola, jsou to lidé, kteří utváří podobu marketingu na IT

distribučním trhu,“ vyzdvihuje přednosti svého týmu.

S přibývajícími položkami marketingového menu se

ukazuje, že značky jsou ochotny jít do jiných formátů

reklamy, nemají obavy z nových projektů, ba naopak.

Týmu kolem Šimona Churého se daří utvářet poptávku.

Dokonce natolik, že zájem o videorecenze nebo některé

grafické práce musí zpracovávat postupně. Marketingoví

cukráři v eD zkrátka nestíhají péct. Dokázali svou kvalitu

natolik, že se na jejich produkty stojí fronty.

„O naší odbornosti jsme dokonce přesvědčili tak, že nás

delší dobu oslovují menší a rozvojové značky, abychom

pro ně vedli i kampaně při uvedení nových produktů na

B2C trh. Tohle už je pro nás ale poptávka, kterou jsme

kapacitně pokrýt nedokázali,“ uvádí marketingový

ředitel. I proto eD již delší dobu hledalo cesty, jak

zájemcům vyhovět a spravovat pro ně i B2C marketing.

Pokrýt tuto poptávku nyní dokážeme díky vzniku

holdingu Digital First Marketing Group. Jednou ze

služeb, kterou tímto eD nabídne, bude právě uvedení

nové značky nebo nového produktu na B2C trh. Další

inovací pro trh bude unikátní nástroj eD analytics

– .(více v článku na stranách 30 31)

S novými projekty vznikla obrovská poptávka

Kreativa však není o jednom oddělení. Šimon Churý je

toho názoru, že marketingová komunikace musí úzce

spolupracovat s obchodem. „Je to o každodenní aktivní

kooperaci se zástupci značek i s nákupním a obchodním

oddělením. Jsem rád, že se u většiny značek a projektů

podařilo změnit přístup a na této ose jsme tak

v každodenním kontaktu. Díky této změně se úroveň

našich výstupů posunula kvalitativně a rychlostně dále,“

uzavírá marketingový ředitel.

eD marketing
v číslech

- zastupuje marketingový tým eD

- připravených ve 2. kvartále 2019

- navštívilo akce eD za rok 2019

- našich newsletterů je otvírá

- má magazín eDéčko

150 IT značek

534 kampaní

4 345 účastníků

64 % příjemců

23 000 aktivních čtenářů

„Přispíváme k informovanosti
v B2B prodejním kanále“

Téma

„Transformace marketingové
kuchyně přináší ovoce“

Šimon Churý
marketingový ředitel

magazín eDéčkovíce na edecko.com



07Inzerce

Bez problémů vylepší SD,
HD a Full HD obsah
na obrazovou kvalitu,
která se blíží UHD.

První prohnutý 32
UHD monitor na světě

″

Teritorium, ve kterém vládne
dokonalé rozlišení

Šampion zakřivenosti

Lídr na poli zakřivených
monitorů přínáší menší
únavu očí a vyšší pohodlí
i při delším sledování.

Pohlcující zobrazení

Věrné 4K UHD rozlišení
a špičková kvalita panelu
pro realističtější divácké
zážitky.

Upscaling do UHD Herní režim

Optimalizace kontrastu
obrazu v herních scénách
přináší konkurenční
výhodu při hraní.

Pro více informací kontaktujte produktového manažera eD

Martin Nevosad t: +420 724 222 024, e: mnevosad@edsystem.cz

Otestováno eDéčkem06

Podívejte se na naše

nové video

Projekt Otestováno eDéčkem nezastaví ani zima, ani mráz. Dnes si představíme ideální produkt pro dlouhé zimní večery,

laserový mini projektor od Epsonu. Můžete s ním promítat kdekoli, kdykoli a na cokoli, což si také vyzkoušel kolega Martin

v naší nové videorecenzi.

Zároveň pro vás připravujeme několik dalších videí i novinky v podobě nových formátů, například Otestováno eDéčkem

Special. Více ale prozradíme až příště.

OTESTOVÁNO

Laserový projektor Epson EF-100

Kompaktní laserový projektor

s výkonem až 2 000 lumenů,

který dokáže vytvořit téměř

4metrový obraz.

3 LCD technologie

Laserový zdroj

Vysoký výkon v malém těle

Přehrát video

29,5 GB
velikost natočeného materiálu na pevném disku

105
počet natočených záběrů produktu a recenzenta

1 hodina a 52 minut
délka natočeného videa před střihem

9 minut a 22 sekund
délka finální videorecenze po sestřihání

4
počet lokalit, kde se video natáčelo

Každé naše video je do jisté míry unikát. Některé

produkty jsou obtížnější z pohledu natáčení, jiné

představují velkou výzvu směrem k odbornosti

recenzenta. Každému videu však předchází pečlivá

příprava podkladů i scénáře a hodiny natáčení

samotné recenze i záběrů produktu. Celé natáčení

tak generuje poměrně zajímavá čísla, která můžete

vidět v následující infografice.

Víte, že…?
Aneb co se skrývá za natáčením
videorecenze Epson

více na edecko.com



Vraj máš tiež neobyčajný vzťah ku káve. Spájaš túto

vášeň aj s cestovaním?

Áno, som kaviarenský typ. Kávu považujem za nápoj

bohov a nedám na ňu dopustiť. Doma nemáme kávovar,

a preto moje prvé kroky po raňajkách cez víkend vedú

do kaviarne. Najlepšiu kávu v živote som doteraz pila

v polorozpadnutej búdke na ulici na Kube a v stánku

v pustatine pri mayských zrúcaninách.

V čom je podľa teba eD lepšie ako konkurencia?

Máme veľmi široký sortiment, a to nielen v oblasti IT, ale

aj v non-IT. Aktuálne máme skladom viac ako 25 000

položiek a približne 65 000 je ich v cenníku.

sa najviac predáva značka OKI, Dell a HP. V Košiciach

je to Dell, HP a Lenovo, v Žiline je najsilnejší Acer

a v Bratislave HP, Dell, OKI, Canon a Lenovo.

Čo považuješ za ideálny relax? Dovolenku pri mori alebo

v horách počas zimy?

Keď zrovna nepracuješ, ako tráviš voľný čas?

Veľmi aktívne. Štyrikrát do týždňa chodím do posilňovne

a dvakrát na dlhé prechádzky. Radi tiež s manželom

chodíme na komédie do Studia L+S a nenecháme si ujsť

ani hosťovanie českých divadiel. Takisto rada čítam, cez

dovolenku som schopná prečítať aj 4 knihy.

Zima najlepšie iba v mrazáku a leto po celý rok. Ideálna

dovolenka je pre mňa tyrkysové more, biely piesok,

palmy a dobre namiešaná caipirinha. V skratke hory

zážitkov a more dobrých ľudí.

Náš tým08 Náš tým 09

mojim blízkym, cestovaniu, športu a štúdiu nemeckého

jazyka. K návratu ma viedol čerstvý vánok, ktorý do eD

zavial v podobe pozitívnych zmien a návratu ľudí,

s ktorými sa mi dobre spolupracuje.

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Každý deň je iný a stereotyp tu rozhodne nehrozí. Baví

ma komunikácia s ľuďmi, aj keď to nie je vždy

jednoduché a príjemné.

Firma je iba taká dobrá, ako sú dobrí ľudia,

ktorí ju tvoria

Slavomíra Lacová
teamleader SMB pre Slovensko

Čo je tvojho pohľadu kľúčové pre obchodný tímz ?

K eačomu vedieš ako teaml der tvojich kolegov?

Považuješ z hľadiska vzťahového biznisu za dôležité

rozdelenie obchodníkov v regiónoch? Koľko

zákazníkov tvoje pobočky obsluhujú a aký tovar

sa v daných regiónoch najviac predáva?

Určite áno. Čím je mesto menšie, tým je väčší

„lokalpatriotizmus“ a vzťahy sú užšie. Za rok 2019

pobočky doteraz obslúžili 978 firiem. To číslo sa,

samozrejme, každý mesiac mení. V Banskej Bystrici

Aké vlastnosti by mal mať podľa teba dobrý obchodník?

Dobrý obchodník musí chcieť byť každý deň lepší. Musí

sa každý deň učiť, vedieť sa poučiť z chýb a nečakať,

že páni „samo“ a „sato“ uzatvoria obchod za neho.

„Pobočkári“ sú od teba vzdialení desiatky kilometrov.

Nevidíš vzdialenosť ako prekážku pri komunikácii s tvojím

tímom? Ako riadiš svoj tím na diaľku?

V dobe, v ktorej žijeme pojem vzdialenosť a hranice

prestali existovať. Komunikujeme spolu denne

telefonicky a o e-mailoch ani nehovorím. Raz za týždeň

máme spolu videokonferenciu, na ktorej si vždy

preberieme plány na nasledujúci týždeň.

Stabilita je kľúčová vec. Firma je iba taká dobrá, ako

sú dobrí ľudia, ktorí ju tvoria. Obchod je o vzťahoch

a dobré vzťahy sa budujú roky. Vzhľadom na to, že sme

spolu na obchode vyrastali, títo ľudia nepotrebujú viesť.

Snažím sa im pomáhať, riešiť problémy, urýchľovať

interné procesy, aby sa im obchod robil ľahšie.

V eD je už vyše 10 rokov. Po polročnej pauze sa vrátila

s novými silami na pozíciu teamleader SMB pre všetky

slovenské pobočky eD. Geografická vzdialenosť medzi

tímami podľa nej v dnešnej dobe nehrá žiadnu rolu.

Miluje aktívny život, divadlo, knihy a dobrú kávu, za

ktorou nemá problém vycestovať aj na neobvyklé miesta.

Ako si sa dostala k obchodu a konkrétne IT oblasti?

Vyštudovala som Strednú ekonomickú školu, odbor

všeobecná ekonómia. Čiže síce ďaleko od IT oblasti,

ale na druhej strane blízko k číslam, a tak som sa v roku

1995 dostala k obchodu. Začínala som predajom

produktov americkej značky Digital Equipment

Corporation, ktorú neskôr kúpila spoločnosť Compaq.

Neskôr som pracovala ako obchodníčka v spoločnosti

Euromedia. V roku 2008 došlo k zlúčeniu firmy

s eD system, vďaka čomu som sa dostala do eD aj ja.

Po 10 rokoch práce v eD si si ale dala kratšiu prestávku.

Čo si robila v tomto období a čo ťa nakoniec viedlo

k návratu?

Tá prestávka bola až po 28 rokoch, ktoré som intenzívne

venovala práci, čiže pauza bola už viac – menej

nevyhnutná. V tomto období som sa venovala sebe,

Časť stabilného tímu z regiónov (zľava Pavol Jánoš zo Žiliny, Peter Oboril z Banskej Bystrice, Dana Malachovská

a Stanislav Guman z Košíc).

Koľko členov tvorí tvoj tím mimo Bratislavy? Zároveň

nám ich predstav.

Mimobratislavský tím tvorí 7 skvelých ľudí. V Košiciach

je to pracant Stanko Guman a jeho pravá ruka Danka

Malachovská. V Banskej Bystrici ostrieľaný Peťo Oboril

a ochotná Milka Sekerková. V Žiline mám zohraný tím

Paliho Jánoša a Milky Majerčíkovej a ich neoceniteľnú

pomoc Idku Richtarčíkovú. Všetci sú skrátka skvelí.

Regionálny tím, to je jednoducho viac než 10 rokov

tvrdej a poctivej práce.

„V dobe, v ktorej žijeme
pojem vzdialenosť a hranice
prestali existovať“

magazín eDéčkovíce na edecko.com
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Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola, a pak…

Pak už Samsung. Ne, jihokorejská firma nepotřebuje více

představovat. Šesté místo v aktuálním žebříčku

nejcennějších značek světa výzkumné společnosti

Interbrand je pro technologického giganta dostatečnou

oporou pro to říci: Samsung? Ten přeci všichni dobře

znáte!

Společnost zaměstnávající tři sta tisíc lidí z celého světa

se zkrátka umí obracet. A výsledkem jsou bilionové tržby.

Tedy alespoň v domovské měně. Obrat společnosti

za rok 2018 činil 243,8 bilionů jihokorejských wonů, což

v přepočtu na světově známější platidlo činí stále

úctyhodných 207 miliard amerických dolarů.

Znáte jej jako výrobce chytrých telefonů, televizí,

monitorů, paměťových médií či velkých domácích

spotřebičů. Ale možná jste netušili, že firma působí

i ve stavebnictví, finančních službách, těžkém průmyslu

nebo ve výrobě automobilů.

Jeho osmičlenný tým se zaměřuje na prodej SSD disků,

paměťových karet, USB flash disků, ale i monitorů

Samsung. A dělá to dobře, firmě se v Česku a na

Slovensku extrémně daří. V prodeji SSD disků je jasnou

jedničkou, když dlouhodobě překračuje 40 procent

prodejů tohoto sortimentu. U LCD monitorů s prohnutou

obrazovkou má logo Samsungu dokonce každý druhý

prodaný kus.

Spolupráce mezi týmy Davida Kordíka na jedné straně

a Honzy Nováka na straně druhé podle něj funguje velmi

dobře. „Oceňuji práci celého týmu eD, díky kterému se

nám daří posouvat vzájemnou spolupráci dále,“ posílá

kompliment do eDéčka manažer pracující pro

jihokorejského zaměstnavatele již osmým rokem.

dohromady téměř trojnásobně. „Češi a Slováci jsou

hračičkové. Zajímají se o technické specifikace, rychlost

a další parametry produktu. Za opravdu kvalitní výrobek

si neváhají připlatit,“ vysvětluje David Kordík.

K úspěšným číslům IT divize Samsungu výrazně přispívá

i spolupráce s eDéčkem. „Téměř polovina našeho obratu

v LCD monitorech a paměťových médiích se dostane

k prodejcům a následně zákazníkům přes eD system.

Jako velmi silnou výhodu u eD vnímám marketing,

a to například v oblasti eventů nebo pravidelných

promoakcí,“ připomíná David Kordík zásluhy eD.

Pomáhá nám, že Češi i Slováci

jsou hračičkové

David Kordík
Head of Sales and Marketing IT B2C pro Samsung

„Nikdy jsem neměl problém říct
o konkurenčním výrobku,
že je dobrý“

světě. „Opravdu se povedl. Za mě je to nejhezčí monitor

v našem portfoliu. Není náhoda, že získal prestižní

ocenění na veletrhu Consumer Electronics Show v Las

Vegas v kategorii Best Innovation,“ dodává teamleader,

který se těší i z úspěchu nových špičkových herních

monitorů, a chystá se na uvedení externích SSD disků

zabezpečených čtečkou otisku prstu.

Z pozice lídra týmu musí dělat důležitá rozhodnutí při

uvádění nových inovativních produktů na trh. Například

prvního prohnutého 32palcového UHD monitoru na

elektronického giganta považuje za neocenitelné i pro

současnou řídící pozici. „Znalosti z jiných pozic ve firmě

mi pomáhají přemýšlet mnohem komplexněji. Vím, jaké

problémy zákazníci řeší na prodejně, a osobně velmi

dobře znám náročná jednání s klíčovými klienty, kterých

jsem absolvoval desítky. To mi pomáhá dělat správná

rozhodnutí,“ míní David Kordík.

Zkušenosti nasbírané při postupném stoupání v hierarchii

V odvětví spotřební elektroniky se ale David Kordík

pohybuje ještě déle. Celkově to bude patnáct let. Prošel

mnoha pozicemi od obchodního zástupce přes Key

Accoung Managera až po současný post, jehož přesný

název zní Head of Sales and Marketing IT B2C.

Už v době, kdy prodával elektroniku firmy Phillips,

se zájmem sledoval invenci Samsungu. „Nikdy jsem

neměl problém říct o konkurenčním výrobku, že je dobrý.

Samsung měl vždy kvalitní produkty s pěkným designem

a byl vždy o kus napřed. To byl i jeden z důvodů, proč

jsem se pro něj rozhodl pracovat,“ vysvětluje.
Přečíst pokračování článku

Samsung je populární všude ve světě, v Jižní Koreji je ale

kultem. David Kordík, šéf obchodu a marketingu

IT zařízení pro český a slovenský trh, to poznal při

nedávné návštěvě této asijské země na vlastní kůži.

„I u nás je Samsung hodně vidět, vynakládáme dost

prostředků na marketing, ale v Jižní Koreji byl doslova na

každém rohu. Na spoustě obytných budov bylo jeho logo

a i já byl překvapený, když jsem se dozvěděl, že stavíme

i domy,“ popisuje manažer. Mimochodem, když firmu

v roce 1938 Byung-Chul Lee založil, zaměřovala se na

obchod s nudlemi, rýží a mořskými plody. Nejvíce ale

společnost, jejíž název v českém překladu zní „tři

hvězdy“, proslula ve světě kvalitní elektronikou.

Mohlo by se zdát, že český a slovenský trh bude pro

firmu s astronomickým obratem nepatrnou kolonkou

v sumáři příjmů. Klienti žijící v srdci Evropy ale ukazují,

že mají Samsung rádi. Chcete příklad? V prodeji

paměťových médií je letošní plánovaný obrat česko-

slovenského Samsungu jen o deset procent menší než

v sousedním Polsku, které populací převyšuje obě země

„Za opravdu kvalitní výrobek si
Češi a Slováci neváhají připlatit“

magazín eDéčkovíce na edecko.com



eD Střípky
Stručný přehled zajímavostí

Najlepší lient volume distributor za rok

2018. Tak znie titul, ktorý sme si odniesli

C

v rámci minuloročného udeľovania cien

Dell Partner Awards. Ocenenie z rúk

zástupcu spoločnosti Dell prevzal

9. októbra výkonný riaditeľ eD Petr

Slouka. Cena ďalej putovala do

rúk produktových manažérov

značky – Martina Haladu

a Mariana Blaha.

HPE Blitz Day v eD

Již po čtvrté za sebou se běžecký tým

eD ocitl na stupních vítězů. V letošním

ročníku Ostrava City Marathonu naši

běžci opět excelovali ve štafetovém

závodu firemních týmů a na trati

6 6 kilometrů získali krásné 1. místo.

Vítězství vybojovali mezi stovkou

×

dalších týmů. Gratulujeme!

Naši běžci opět
na bedně!

Dne 8. října proběhl na našich českých

eD pobočkách HPE Blitz Day. Ve spolupráci

se značkou Hewlett Packard Enterprise jsme

připravili program, v rámci kterého nechybělo

produktové školení obchodníků, představení

novinek v portfoliu značky či mimořádná

promoakce pro naše zákazníky.

StřípkyStřípky12 13

Hned dvě ocenění jsme získali v anketě

V soutěži o nejlepšího distributora

roku 2019 pro Českou republiku zvolili

oslovení reselleři eD system jedničkou

Context ChannelWatch 2019.

v kategoriích logistika a zákaznický

servis. Děkujeme!

Prvenství v anketě
Context ChannelWatch 2019

Najlepší distribútor značky
Dell na Slovensku!

Víťaz ankety ChannelWorld Awards
V dvanástom ročníku prestížnej ankety ChannelWorld Awards sme dosiahli víťaznú

métu a stali sme sa najlepším distribútorom roka 2018 na Slovensku. Ocenenie, ktoré

sme získali na základe hlasovania viac než päťsto resellerov si veľmi vážime

a aj naďalej budeme pokračovať v skvalitňovaní našich služieb.

Katarína Mišíková zamestnankyňou kvartálu

Ocenenie pre najlepšieho zamestnanca tretieho kvartálu roka 2019 tentokrát

putovalo do rúk marketingovej špecialistky Kataríny Mišíkovej. Tá ho získala

nie len za vynikajúcu organizáciu tohtoročných eD eventov

organizovaných na Slovensku, ale aj za inovácie,

ktorými naše akcie neustále vylepšuje.

Logistika eD ocenila
své zaměstnance
Nejlepší zaměstnance kvartálu pravidelně oceňuje

nejen eD, ale také společnost CELogis. Za třetí kvartál

roku 2019 byli nejlepšími zaměstnanci vyhlášeni asistentka

expedice Květuše Zapletalová a montážní technik Radek

Hrabovský, kteří svá ocenění získali za precizně odvedenou práci.

HC Rudá Mašina
poražena. Ať žije
eD Tsunami!
Poslední hokejový zápas letošního roku mezi týmy eD Tsunami

(eD system) a HC Rudá Mašina (CELogis) se odehrál v sobotu

26. října. Turnaj proběhl jako vždy v přátelské atmosféře a z vítězství

4:3 se radoval tým eD. Zábavu na ledě si již tradičně před zápasem

mohli užít také zaměstnanci a zákazníci s rodinami.

Od 1. října roku 2019 došlo ke změně

na postu šéfredaktora našeho

magazínu. Vydání, které právě

držíte v ruce, již vznikalo pod

taktovkou marketingové

specialistky Kateřiny Šebestové,

která se na jeho tvorbě doposud

podílela jako redaktorka

a korektorka. Katka je nově

zodpovědná nejen za obsah

magazínu, ale také za vedení

desetičlenného týmu

spolupracovníků.

Magazín eDéčko
má novou šéfredaktorku

Tím Lenovo má novú posilu
Novým členom bratislavského produktového tímu je

Matúš Chvíla. Na Slovensku má po novom na starosti

značku Lenovo v kategórii Consumer. Predtým pracoval

na obchodných i produktových pozíciách u niekoľkých

IT distribútorov a teraz je súčasťou eD Lenovo tímu pod

vedením Jana Nábělka.

magazín eDéčkovíce na edecko.com
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Odporúčame tieto produkty Dell

Dizajnový pracant

Provedenie s veľkosťou 14 a váhou iba 1,36 kg ukrýva veľa výkonu. Stroj je poháňaný silným procesorom

Intel Core i7 a disponuje 16 GB pamäťou RAM a 512 GB SSD diskom. Čerešničkou na torte je dizajnové prevedenie

a vylepšená matná obrazovka.

″

Perfektné zabezpečenie a vysoká konektivita
Notebook je vybavený mnohými bezpečnostnými funkciami pre ochranu dát. Bezproblémové prihlasovanie zaistí

funkcia SafeID a funkciou SafeScreen ochránite obrazovku pred zrakom nepovolaných osôb. Vysokú konektivitu

zaisťuje množstvo portov vrátane Thunderboltu, DisplayPortu alebo Slotu bezpečnostného zámku Noble Wedge.

Najmenší business
notebook na svete

Odlišný spôsob podnikania a jasná vízia. Dva piliere, na ktorých stoja základy spoločnosti Dell Inc. Jej príbeh sa začal písať

v roku 1979 vznikom firmy EMC, na oblasť ukladania dát a pokračoval o päť rokov neskôr založením firmy

PC limited. Aj napriek tomu, že spoločnosti mali odlišných zakladateľov, vznikli s rovnakým cieľom. Zmeniť prístup k vývoju,

výrobe a predaju technológií. Ich cesty sa po prvýkrát stretli v roku 2001 vďaka spolupráci v otázke ukladania dát a vyústili

v roku 2016 zlúčením a vznikom Dell Technologies, jednej z najväčších technologických spoločností na svete. Tá dnes

prepája vizionárov a inovátorov z celého sveta, a darí sa jej tvoriť prevratné technológie doslova každý deň.

Portfólio Dell zahŕňa počítače, servery, dátové médiá, softvér a ďalšie. Len v eD nájdeme viac než 2800 produktov, o ktoré

sa na Slovensku stará náš štvorčlenný tím. Spoločne so značkou sa im darí dlhodobo posilňovať trhový podiel, vďaka čomu

aj tento rok v septembri prevzali ocenenie „Najlepší client volume distribútor“ priamo z rúk zástupcov spoločnosti Dell.

ktorá sa zameriava

Predstavenie značky Dell

OptiPlex 7070 Ultra je inovatívny, vertikálne orientovaný počítač,

ktorý svoje výkonné technológie ukrýva vo vnútri tenkého, elegantného a ľahkého stojana monitoru. Ide

o najlepšiu voľbu do pracovného prostredia typu open-plan s viacerými používateľmi.

Plne modulárny s možnosťou vlastnej konfigurácie
Zariadenie je plne modulárne. Zákazník má možnosť nakonfigurovať si ho podľa svojich potrieb. Zároveň môže

jednotlivé súčiastky nezávisle na sebe upgradeovať a opravovať v priebehu celého životného cyklu. Konfigurácie

ponúkajú až procesory Intel Core vPro i7, 64 GB pamäte RAM, 2 1TB jednotku NVMe SSD. Riešenie Ultra navyše

zvyšuje produktivitu tak, že podporuje až tri displeje s rozmermi 19–27 . V prípade použitia riešenia Ultra

s monitormi Dell USB-C je možné zaistiť napájanie a prenos dát, videa a zvuku pomocou jediného kábla.

×

″

Nulové nároky na priestor

Notebook
Latitude 7400

Novinka na trhu
Modulárny počítač Dell OptiPlex 7070 Ultra je na našom trhu v predaji od októbra 2019.

inzerce

Martin Halada
produktový manažér

Marián Blaho
produktový manažér

Adam Slezák
asitent nákupu

Stolný počítač

OptiPlex 7070 Ultra

Najflexibilnejší modulárny
dizajn stolného počítača

105 000+
zamestnancov
po celom svete

IT značiek pod
krídlami Dell Inc.

7

Bez starostí s maximálnou technickou podporou
Značka Dell robí všetko pre to, aby zákazníkom uľahčila prácu. Notebook Latitude 7400 preto ponúka maximálnu

podporu. Služba ProDeploy Client Suite a portál TechDirect zaistí jednoduché nasadenie PC aj vysokú úroveň

kontroly. Služby ProSupport a ProSupport plus ponúkajú vysokú hardvérovú a softvérovú podporu.

eD Dell tím

2800+
produktov

v portfóliu eD

So značkou pracujem

odkedy som nastúpil

do eDéčka. Od začiatku

sa nám darí zvyšovať

jej trhový podiel a som

veľmi rád, že sa nám

podarilo urobiť z nej

jednu z nosných značiek

v eD. Verím, že ešte stále

máme kam rásť.

t:
:
+421 918 464 375

e mhalada@edsystem.sk

V auguste to bol presne

rok, čo pôsobím v eD

na pozícii produktového

manažéra značky.

S Dellom ale pracujem

omnoho dlhšie, je to už

takmer 9 rokov. Okrem

iného som sa podieľal na

budovaní distribučného

modelu značky na SK

trhu.

t:
:
+421 905 488 223

e mblaho@edsystem.sk

Ako asistent nákupu pre

Dell som do eD nastúpil

v marci 2019. So značkou

mám doteraz len

pozitívne skúsenosti.

Ponúka produkty tej

najvyššej kvality, ktorými

uspokojí požiadavky

aj tých najnáročnejších

zákazníkov.

e aslezak@edsystem.sk:

Lada Martinů
marketingová specialistka

Skvělí lidé, osobní

přístup, podpora,

inovace a komplexnost.

To vše vnímám nejen

jako silné stránky značky

Dell, ale je to právě to, co

mne už druhým rokem

baví také v rámci našeho

celého mezinárodního

eD & Dell týmu.

t:
: @edsystem.cz
+420 724 222 094

e lmartinu

magazín eDéčkovíce na edecko.com
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Díky oficiální distribuci značky Lenovo

vysíláme do trhu pozitivní signál

Už více než čtyři měsíce spolupracujeme se značkou

Lenovo jako její oficiální distributor. Dá se již nyní

zhodnotit, jak se tato změna projevila na našich

obchodních výsledcích a jak na ni reagovali naši

obchodní partneři?

Připomeň prosím, jaké konkrétní výhody vyplývají ze

změny typu distribuce pro naše partnery?

Reakce jsou velmi pozitivní. Naši obchodní manažeři

získání kontraktu vnímají jako silnou příležitost a díky

dobrým vztahům se zákazníky se na toto spojení těšily

obě strany. Dříve se jednalo o takový malý ping-pong.

Obchodníci eD byli na schůzkách často dotazováni, jak

to vypadá s distribucí Lenova. Odpověď ale byla většinou

neurčitá, že se snažíme distribuci získat. Při několika

schůzkách za rok si takto se zákazníky vzájemně dali pár

výměn, ale moc nového se nedozvěděli. Dnes už ale

obchodníci při stejné otázce smečují. Co se týče

hodnocení výsledků, první kvartál byl pro nás náročný

hlavně časově, a nevyhnuli jsme se ani některým

drobným chybám. Díky skvělému týmu, který pro značku

Lenovo máme, se ale všechno velmi rychle vyřešilo.

Odměnou pro nás byl výrazný nárůst v meziročním

srovnání. Za to bych rád všem poděkoval.

Jedná se především o širší produktovou nabídku.

Aktuálně nabízíme šest stovek produktů z portfolia

Lenovo Commercial. Naši zákazníci mohou již nyní ocenit

lepší skladovou dostupnost či maximální prodejní

podporu zajišťovanou profesionálním týmem

specializujícím se na značku Lenovo.

Zmínil jsi profesionální tým. Kolik lidí nyní zajišťuje v eD

značce Lenovo produktovou podporu?

Náš eD Lenovo tým čítá tři produktové manažery,

jednoho specialistu a dva asistenty. Nejedná se pouze

o produktový tým, ale také o podporu od týmu

obchodníků. Naše obchodní oddělení získalo touto

změnou možnost si některé úkony řešit napřímo, což

přineslo výrazně rychlejší odezvu směrem k zákazníkům.

Z předchozího vydání už nejspíše víte, že se od

1. července roku 2019 pyšníme titulem oficiálního

distributora pro značku Lenovo v České republice,

a zároveň pokračujeme v oficiální distribuci i na

Slovensku. V měsíci říjnu jsme úspěšně ukončili první

kvartál, poprvé v roli autorizovaného distributora,

a proto jsme požádali manažera eD Lenovo týmu Jana

Nábělka o krátké zhodnocení tohoto období.

Pro nezasvěcené – proč je vlastně získání oficiálního

kontraktu pro distributora tak zásadní?

Získání distribuce vyšle do trhu informaci, že je daná

společnost silným hráčem. Je to jakousi zárukou kvality

a spolehlivosti pro naše zákazníky a věřím, že i pro

ostatní značky. Na druhou stranu se tím trh také oživí,

protože se jedná o jakési pomyslné popíchnutí směrem

k ostatním distributorům, kdy jim v poklidném rybníku

začne plavat nová konkurence. A pozornost se zvýší

i u výrobců, kteří začnou více sledovat daného

distributora a hlídat si, aby jim nová značka neukrajovala

z jejich prodejů.

Dobrým příkladem jsou tendrové poptávky, kde zákazník

za předpokladu splnění určitých parametrů dovede

získat cenu v řádu několika minut.

Jaké jsou nejbližší cíle tvého týmu?

Naše cíle jsou jednoznačně zaměřeny na rozvoj

spolupráce u menších a středních firem. Současně

se zaměřujeme také na nové akvizice. V průběhu

předešlého kvartálu všichni členové našeho týmu

absolvovali důkladná školení, do nejexponovanější

prodejní části roku jsme proto dobře připraveni.

Již nyní nabízíme našim zákazníkům maximální

produktovou a obchodní podporu.

Jaké změny přinesl status oficiálního distributora

z hlediska spolupráce se samotným Lenovem?

Pro náš produktový i obchodní tým se jedná především

o zrychlení a zjednodušení celého procesu. Od založení

karty přes nákup, dovoz a nacenění v poptávce až po

samotné dodání k zákazníkovi.

Soutěžíme o tři zájezdy
Chcete se podívat do Švýcarska

na největší hokejovou událost

roku? Za svůj letošní výkon s naší

distribuční podporou a servisem

si klidně zaleťte na dva zápasy

MS v hokeji 2020!

exkluzivně u eD system

Zájezd na mistrovství

světa v ledním hokeji

pro toho pravého mistra

MISTROVSKÉ
ODMĚNY
POKRAČUJÍ

www.majstri.ed.sk

www.mistri.ed.cz

Jan Nábělek

manažer eD Lenovo týmu

pro český a slovenský trh

a manažer skupiny

PC v eD

e: lenovosmb@edsystem.cz

více na edecko.com
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Tradiční Vánoce s eD

Společné chvíle s rodinou, poctivý bramborový salát

a vyšperkovaný stromeček. To jsou tradiční Vánoce, jaké

známe již od dětství. A přesně takovým Vánocům jsme

se chtěli v eD přiblížit. Přestože lahvinka dobrého vína

nikdy neurazí, rozhodli jsme se dát partnerům něco víc.

Vydali jsme se proto do dílny Slezské tvorby v Opavě,

abychom dokázali, že poctivé řemeslo stále ještě

nevymřelo. Rozhodli jsme se vyrobit pro klienty speciální

nákup
surovin

dělba
skla

foukání
ozdob

zdobení řezání
skla

balení logistika prodej

1 2 3 4 5 6 7 8

Od nákupu přes řezání až po prodej. Každý člen managementu se ujal jedné z osmi fází výroby. A to té, která mu byla

nejvíce vlastní. Jaká stanoviště členové obsadili a jak se s tvorbou poprali? Celý příběh výroby najdete na našich stránkách.

A jak taková ozdoba vzniká?

edici vánočních skleněných ozdob. Do výrobního

procesu se zapojili také členové našeho managementu.

Společně vyrazili foukat, zdobit a řezat do tradiční

československé dílny, která se tvorbou vánočních ozdob

zabývá již od roku 1951. Výsledkem je originální kolekce

skleněných dekorací. Pevně věříme, že naše dílo bude

o svátcích zdobit nejeden vánoční stromeček. Přejeme

vám pohodové, tradiční Vánoce s eD!

www.tradicnevianoce.ed.skwww.tradicnivanoce.ed.cz

Možná si říkáte, že herní počítače byly fajn, ale patří

tak trochu k minulosti. Je to ale opravdu tak?

Ano i ne.

na mobilech. A co si tedy na hraní pořídit nebo doporučit zákazníkovi?

investovat do herního počítače. Alternativou jsou konzole i hry

Abyste si dnes zahráli ty nejnovější pecky, nemusíte nutně

Záleží na několika okolnostech:

Popravdě…

Herní počítač má v roce 2020 smysl, ale ne pro každého. Každá platforma přináším hráčům určité výhody i nevýhody.

Dostáváme se tak opět na začátek našeho článku, kdy se ptáme, co hrajete, s kým, kde a jak často. Odpověď na tyto

otázky vám pak usnadní výběr toho ideálního zařízení pro vás nebo pro vaše zákazníky.

Tip na závěr:

Zvažte kombinaci více zařízení. Univerzálnější PC využijete pro práci, multimédia i hraní, během kterého oceníte myš

a klávesnici. Konzoli pak pro hraní fotbálku v pohodlí vašeho gauče a mobilní hry v případech, že si budete chtít zahrát

na cestách.

Technické okénko 19

Má smysl v roce 2020

kupovat herní počítač?

Konzole jsou skvělé na takové to domácí hraní, kdy zapnete stroj, spustíte hru a dál nic neřešíte. Díky

gamepadu se skvěle hodí pro sportovní hry a arkády. Pokud chcete hrát online, budete muset platit

nějaký ten měsíční poplatek. Hry na konzole bývají v průměru dražší, než jejich verze na PC a potřeba

upgradu hardwaru v podstatě znamená nutnost koupit novou konzoli. Možná i proto podle serveru

ceskovdatech.cz u nás konzole využívá pouze 16 procent hráčů, ostatní preferují počítač nebo mobil.

jsou snadno dostupné a většinou zdarma. Díky nezávislosti na monitoru/televizi je spustíte

téměř kdekoli. Bez externího ovladače se ale musíte spolehnout na ovládání dotykem, což někdy není úplně

ono. Ovládání, výkon a velikost obrazovek pak vylučuje hraní špičkových/komplexních her z jiných platforem.

Mobilní hry

Horší propracovanost her pak nahrazuje jejich množství, podle serveru statista.com obsahují služby

Google Play a App Store více než 1,2 milionů her ke stažení.

dokáže nabídnout asi největší univerzálnost. Prvotní nastavení sice může zabrat více času

než třeba u konzole, ale žánrovou rozmanitost dostupných titulů žádná jiná platforma nepřekoná. Přesnou

myš a klávesnici ocení hráči FPS her a strategií.

Počítač/notebook

Online navíc můžete hrát i bez předplatného. Tuto možnost

pak podle studie Videogames in Europe využívá 90 procent všech hráčů na počítači. Hry bývají o něco

levnější než u konzolí a v případě potřeby upgradu PC často postačí dodat paměť nebo novou grafiku.

Jaký typ her nejčastěji hrajete (střílečky, závodní, strategie)?

Máte k dispozici rychlý internet?

Jste ochotní každý měsíc platit poplatky za hraní online?

Chcete hrát na cestách?

magazín eDéčkovíce na edecko.com



Přečíst reportáž z akce

12. září 2019 - Clarion Congress Hotel Prague

„Neuvěřitelný svět technologií byl tématem 19. ročníku podzimní konference eD WORLD.

Akci letos navštívilo přes 750 odborníků z oblasti IT. Připraveno pro ně bylo celkem

27 odborných přednášek a výstavní plocha o rozloze 1200 m opět nabídla desítky stánků

světových IT značek plných produktových novinek, zajímavých informací a spousty zábavy.“

2

Martina Brauner – event manažerka

eD WORLD 2019 - Neuvěřitelný svět technologií

Celou akcí hosty provedl moderátor

Vlasta Korec. Ujal se úvodního slova,

průběžně informoval o zajímavostech

z výstavního sálu a na závěr vyhlásil

výherce tomboly.

Ke slovu se dostali také zástupci

světových IT značek. Ve 3 velkých

sálech proběhlo celkem 27 přednášek

a na výstavní ploše byly připraveny

stánky více než 50 značek.

Přednášku na téma Úžasný svět

technologií Julese Verna v díle Karla

Zemana přednesl speciální host,

filmový producent Ondřej Beránek.

Setkání20 Setkání 21

Prohlédnout fotky z akce

Čistírna v plamenech? Věda ovládla VIP party

Stará Čistírna odpadních vod

v Praze 6 znovu ožila a vrátila

se do dob Julese Verna a Karla

Zemana. Ve zdejších prostorách

se totiž konala večerní VIP party.

Večerní program se nesl v duchu

tématu konference. Hosté mohli

zhlédnout vědeckou show nebo

muzikálové vystoupení Doktor OX

na motivy díla Julese Verna.

Nachystány byly doprovodné aktivity

ve formě workshopu molekulární

kuchyně nebo fotokoutku. O hudební

doprovod se postaral dobově

oblečený DJ Lowa.

Neuvěřitelný svět technologií mohli hosté zažít také během večerní VIP party, která se konala ve Staré čistírně odpadních

vod. Zdejší prostory propůjčily celé akci nádech industriální historie, dobová výzdoba a hostesky v retro uniformách téma

ještě zdůraznily. Moderátor Vlasta Korec se znovu ujal slova a na pódium pozval výkonného ředitele Petra Slouku. Ten

osobně přivítal všechny přítomné a poděkoval partnerům eD za spolupráci. Dále už hosty čekal bohatý program skládající

se z impozantní vědecké show a muzikálového vystoupení Doktor OX. V rámci doprovodných aktivit se návštěvníkům

nabídla možnost poznat taje molekulární kuchyně, vyfotit se v dobovém fotokoutku nebo nasát atmosféru zdejší budovy

prostřednictvím komentované prohlídky podzemních prostor čistírny.

SVĚTNEUVĚŘITELNÝ SVĚT TECHNOLOGIÍ

magazín eDéčkovíce na edecko.com



Prečítať reportáž z akcie

26. september 2019 - Hotel Saffron, Bratislava

„Konferencia eD F prilákala do Bratislavy bezmála 380 návštevníkov. Tradičný septembrový

event pre odbornú IT verejnosť sa konal v hoteli Saffron. Na konferencii s názvom Magické

echnológie sa zúčastnilo 37 svetových IT značiek, ktoré sú súčasťou portfólia spoločnosti

eD system. Hlavným partnerom eventu bola tento rok po prvý raz spoločnosť D .“

ORUM

t

ell

Katarína Mišíková – event manažérka

eD FORUM 2019 - Magické technológie

Hostia si vypočuli 23 odborných

prednášok. Nechýbali značky ako HP,

D , Lenovo, Canon, Xerox, Acerell

a iní. Ich výstavky zaplnili celú

výstavnú sálu i poschodie.

Prvýkrát sme testovali aplikáciu

Kahoot. Ponuku oživiť prednášku

súťažou prijali značky Xerox, OKI a HP.

Súťaž mala pozitívne ohlasy zo strany

vendorov i súťažiacich.

V úvode účastníkov privítal obchodný

riaditeľ eD pre Slovensko Daniel

Žilinský. Slova za hlavného partnera

sa ujal Ľuboš Krpelan, riaditeľ

spoločnosti D Slovensko.ell

22 23

Pozrieť sa na fotky z akcie

Magický večer v Edison Parku

Fotokútik pútal pozornosť nielen

magickými rekvizitami. Pohľady

účastníkov si získal aj pytón Lunyak,

ktorý veľmi ochotne pózoval pred

našou fotostenou.

Známe celosvetové hity spievalo trio

očarujúcich speváčok Lady Colors.

Počas hodinového vstupu odzneli

skutočne veľké hity ako It's Raining

Men a ďalšie.

Hlavným partnerom aj večernej časti

bola spoločnosť D . Pre návštevní

kov galavečera, okrem iného,

pripravila interaktívnu hernú zónu.

ell -

Ako hovorí náš marketingový riaditeľ Šimon Churý, sme kreatívne oddelenie ačo oslovovať agentúru, aby sme určili

tému? Tento raz dostala zelenú mágia. Magické priestory, očarujúci, miestami až dych vyrážajúci program a jedinečná

atmosféra. Nielen to. Po dennej časti plnej odborných výrazov a obchodných stretnutí sme sa presunuli do Edison Parku

. N

ell

v Bratislave, kde sme pre partnerov pripravili Magický večer. A skutočne bolo čo sledovať. Od artistky Kristy Angel

s pytónom Lunyakom, cez interaktívnu D zónu a magickú Fly Sue v guli sme sa postupne prepracovali k molekulárnej

kuchyni šéfkuchára Vojta Artza, k Peťovi Šestákovi s jeho mikromágiou a k speváckemu trio Lady Colors. Pomyselnú

bodku za programom dala Kristy Angel s jej nezabudnuteľnou ohňovou a mystic show. Práve tou poslednou nás všetkých

paralyzovala, keď počas žonglovania s „ledkami“, vyobrazila logo spoločnosti eD.

FORUM

Setkání Setkánímagazín eDéčkovíce na edecko.com
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Značka Kingston patří mezi největší výrobce zařízení pro

ukládání dat na světě. Pojďme si představit jejich

zajímavou novinku v podobě SSD disku A2000 MVMe

PCIe. Protokol NVMe spolu s připojením na desku skrze

Slot M.2 (PCIe 3.0) umožnuje maximální využití vysoké

rychlosti čtení a zápisu, kterou SSD disky řady

A2000 nabízí.

Výrobce uvádí až 3krát vyšší výkon tohoto zařízení

oproti připojení skrze klasické rozraní SATA a naše

zkušenosti to jen potvrzují.

Samozřejmostí je podpora hardwarového šifrování disků

ve 256 bitech s podporou XTS-AES.

Využitím M.2 slotu, díky kterému se disk připojuje přímo

na desku se navíc zbavíte extra kabeláže, která je nutná

u produktu se SATA rozhraním.

A2000 se dodávají v různých kapacitách od 250 GB

až po 1 TB. S prostorem pro data tak není problém

a u vyšších kapacit lze na disk kromě operačního

systému uložit i ostatní data uživatele.

Disky s nejvyšší kapacitou pak dosahují velmi dobrých

rychlostí pro zápis i čtení dat, konkrétně 2,2 GB/s

pro čtení a 2 GB/s pro zápis. Pro zájemce o ještě

vyšší rychlost pak Kingston dodává vyšší řadu SSD

s označením KC2000.

5k čových vlastností podlí le Václava Sedmíka

Očima produkťáka: Dostupný
SSD disk s kapacitou až 1 TB

Vysoká kapacita za dostupnou cenu

Technologie NVMe PCIe

Hardwarové šifrování dat

Včetně softwaru pro migraci dat

Rychlost čtení až 2,2 GB/s

Kingston u tohoto produktu přichází s velmi zajímavou

cenou. Disk v kapacitě 1 TB pořídíte už okolo

tři tisíce korun. Tím nám padá jedna z bariér, která mohla

některé zákazníky odrazovat od výměny SSD za svůj

dosavadní pevný disk. Za velmi dostupnou cenu zákazník

oproti HDD získá mnohem vyšší rychlost a perfektní

odezvu při práci v systému. U uživatelů notebooků pak

ještě přibude výhoda vyšší odolnosti disku při cestování,

jelikož SSD je v provedení bez pohyblivých částí.

Část zákazníků při úvahách o upgradu úložiště možná

odrazuje nutnost migrace dat ze starého zařízení na

nové. Kingston si toho je dobře vědom, a proto k A2000

přidává zdarma licenci programu Acronics True

Image HD. Dodávaný software umí klonovat systém

počítače a jednoduše přenést data ze starého disku na

nový. Pro uživatele to tedy znamená převod dat téměř

bez námahy.

Pokud shrneme předchozí řádky, nové SSD disky od

Kingstonu přináší dostatek prostoru i rychlosti pro

většinu běžných uživatelů PC a notebooků za velmi

vstřícné ceny. Momentálně se tak jedná o jednu

z nejlepších nabídek na trhu. Toho si jsou evidentně

vědomi i kolegové z Lynxu, kteří do svých nových

herních sestav montují právě tato SSD.

magazín eDéčkovíce na edecko.com
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Opět jsme se vydali do tajů našeho eD SHOPu, abychom

vám přinesli rady a tipy, jak si u nás usnadnit nakupování.

Tentokrát jsme se s Michalem rovnou podívali na otázky,

které zákazníky nejvíce trápí. Zaměřili jsme se na

objednávky a cesty k jejich urychlení.

Co když chci objednat a zrovna nemám kredit?

Rozhodně může a taky bude. Víme, že čas jsou peníze,

a proto pokračujeme v automatizaci eD SHOPu včetně

našich interních procesů. Objednané zboží, které je

blokované a skladem ihned předáváme k expedici. Zboží

se k vám tak dostane ještě rychleji než doposud.

Co dělat, když mám nějaké speciální přání?

Může být vyřízení objednávky na eD SHOPu ještě

rychlejší?

I na to jsme připraveni. Automatizace samozřejmě

neznamená, že se s vámi už nebudeme bavit. Naopak,

každého zákazníka si chceme hýčkat jako v bavlnce.

Pokud budete mít nějaké speciální přání, napište svůj

požadavek do poznámky v objednávce a naši obchodníci

vše vyřeší přesně podle vašich potřeb. Můžete nám tak

například říct, že chcete doručit pouze kompletní

dodávku nebo odložit expedici, protože jste zrovna celý

Nevadí! Stačí, když využijete online platbu a objednávku

zaplatíte kartou.

Máte nějaký vylepšovák v případě, když během dne na

eD SHOPu udělám několik objednávek? Třeba nějakou

slevu na dopravu?

Umíme něco mnohem lepšího! Stačí využít naši specialitu

nazvanou otevřená objednávka. Zboží v eD SHOPu

můžete během celého dne v košíku přidávat do otevřené

objednávky a díky tomu ušetříte za dopravu (platíte

ji pouze jednou). O své zboží nepřijdete (bude

zablokováno), a hlavně se nemusíte o nic starat ani

myslet na nutnost odeslání objednávky. Otevřená

objednávka bude každý den v 16 hodin automaticky

uzavřena a odeslána.

týden na školení a objednávku byste nemohli převzít.

Zkrátka umíme nastavit naše služby tak, jak potřebujete.

Požadavky, které se opakují navíc brzy přidáme ve formě

speciální volby v objednávce vedle tlačítka odeslat.

Vy se ptáte, šéf IT odpovídá!

S Michalem Pavlorkem o automatizaci
eD SHOPu a zrychlování nakupování

3 kroky na cestě
k okamžité expedici

Čekám na
naskladnění zboží

Požádám
o navýšení kreditu

NE

Chci zboží
dodat ihned

Skladem
na eD SHOPU?

Mám kredit nebo
zaplatím online kartou?

ANO

Okamžitá
expedice

Objednávka bez
speciálních přání?

ANO

ANO

NE

NE

90

90

90

30

30

30

1

2

3

Jak si v eD SHOPu urychlit cestu k okamžité expedici objednávky bez zbytečného čekání? Následujte naši mapu a vyhněte

se zbytečným objížďkám a zpomalením.

90

Technické okénko

Napíšu speciální přání
do poznámky v objednávce
bude řešit obchodník eD

–
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Když se řekne chytrá domácnost, mnohým se vybaví

ne tak zcela přesný obrázek. Už dávno neplatí, že chytré

prvky v domácnosti jsou automatická vrata od garáže

nebo senzory na vytahování žaluzií. Chytrá domácnost

v dnešní době znamená mnohem více. Ekosystém

domova má za úkol usnadnit vám život.

Značka Xiaomi se vývojem a výrobou chytrých produktů

zabývá již několik let. A jak taková chytrá domácnost

podle Xiaomi vypadá? Je tvořena celou škálou zařízení,

které lze jednoduše a přehledně spravovat pomocí

aplikace Mi Home. Díky ní tak budete mít celou

domácnost pod kontrolou.

Rozsviťte svůj domov s chytrým osvětlením, které

nabízejí samostatně připojitelné žárovky nebo kompletní

svítidla. Budete je mít přístupné v telefonu na jednom

místě. Můžete je synchronizovat napříč celou domác-

ností nebo zapínat a vypínat na dálku. Nastavte si

požadovanou barvu a teplotu odstínu, zapněte světlo

těšně předtím než přijdete z práce, nebo rozsviťte světla

během dovolené a vyvolejte iluzi obývaného domova.

Chytrou domácnost můžete také hlídat pomocí zabezpe-

čovacích prvků, které vám do mobilu pošlou notifikaci,

že se u vás doma něco děje. Ať už senzory na dveře

či okna, alarm nebo bezpečnostní kamery. Díky

propojeným funkcím máte o všem okamžitý přehled.

Pohybová čidla navíc mohou stejně dobře rozpoznat

i to, že se po domě pohybujete vy. A třeba vám v noci

posvítit na cestu.

Na dálku můžete kontrolovat i další zařízení. Co takhle

přijít domů a mít uvařenou večeři nebo se nemuset starat

o úklid? Xiaomi nabízí řadu chytrých produktů pro vaši

kuchyň nebo domácí práce. Třeba rýžovar, kterému

můžete dát zavčasu vědět, že se blížíte domů. Díky

propojení s aplikací Mi Home pak sám začne rýži vařit,

aby byla nachystaná ihned potom, co zabouchnete

vchodové dveře. Pokyny odkudkoli od vás může

dostávat i chytrá čistička vzduchu nebo robotický

vysavač, který vám doma uklidí, zatímco budete v práci

nebo na kávě s přáteli.

Vyberte si také z chytrých zařízení do koupelny. Čisticí

kartáček na zuby vám dá vědět, kdy je třeba vyměnit

hlavice, a informace o vaší kondici a zdraví do telefonu

bezdrátově pošle chytrá váha.

Aplikace Mi Home dovoluje vytvářet i kompletní sady

příkazů, které zařízení v domácnosti ještě více

zautomatizují. Váš příchod domů pak spustí spustit celou

řadu funkcí najednou. Deaktivuje alarm, upraví osvětlení,

vypne vysavač, připraví vodu na kávu. A při odchodu

zase naopak. Zkrátka vše proto, aby vám zařízení

zpříjemnila a usnadnila život a vy jste se doma cítili lépe.

A přitom stačí věnovat nastavování domácího

ekosystému Xiaomi zařízení jen pár minut.

Chytrá domácnost není sci-fi.

Usnadněte si život už dnes

www.xiaomi-czech.cz
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Holding DFMG tvoří agentury Pria a Dark Side. Do

projektu zároveň investorsky vstoupila skupina

eD system group. Na co se tyto tři subjekty specializují?

TJ: Dark Side je pražská digitální a PR agentura. Pro

klienty vytváříme a spravujeme marketingové strategie,

webové prezentace, e-commerce, online kampaně,

sociální média, mobilní řešení, výkonnostní marketing

a další. Mimo jiné jsme vyvinuli vlastní metodiku Dark

Side Reach, která v onlinu kombinuje performance

marketing, PR a content marketing.

MR: Do projektu dále vstoupila Pria – největší moravská

digitální marketingová agentura. Mezi hlavní aktivity naší

společnosti patří tvorba a správa webových a mobilních

aplikací, performance marketing (SEO, PPC), zvyšování

konverze, definování a následné naplňování obsahové

strategie klienta. Naší předností je vlastní patentovaný

přístup Digital First, který představuje unikátní

know-how v posloupnosti marketingových prací.

Digitální transformace. Všichni o ní mluví, pár jedinců si

pod ní něco konkrétního představí, málokdo pro ni ale

něco dělá. Dosáhnout jí však nemusí být tak nereálné, jak

se může na první pohled zdát. S řešením pro B2B IT trh

přichází holding Digital First Marketing Group (DFMG).

Jeho zástupci – Tomáš Jindříšek (Dark Side), Michal

Ročeň (Pria) a Šimon Churý (eD system) – prozradili,

co vše digitální transformace obnáší i následně přináší.

ŠCh: Třetí tváří projektu se stala skupina firem eD system

TJ: Právě naopak. Každý se specializujeme na trošku

jinou oblast, takže se pracovně budeme synergicky

doplňovat. Vypomáháme si kapacitami a postupně

spojujeme týmy. Vytvořili jsme navíc pracovní skupinu

napříč Dark Side i Pria, která se specializuje na pomoc

klientům eD system group.

Pria a Dark Side jsou zavedené značky. Obě agentury

jsou na trhu deset let, dohromady máte 150 klientů

a kumulovaný obrat 70 milionů. Nebudete si v holdingu

konkurovat?

MR: Přesně tak. Zároveň máme společné přemýšlení „out

of the box“ a mezi hlavní hodnoty obou agentur patří

důraz na vývoj užitečných řešení pro naše klienty.

ŠCh: Všeobecným cílem je posílení prodeje od našich

dodavatelů přes nás až k partnerovi tak, aby z toho těžily

všechny tři články řetězce a nikdo nezůstal stranou.

Celková vize by se dala rozdělit do tří rovin. Začnu

skokovým zvýšením naší marketingové kapacity. Stávalo

se, že po nás značky chtěly zajistit marketing nejen

A proč se přidalo eD?

group, pod kterou nyní DFMG spadá. eD v současné

době působí na českém, slovenském i polském trhu

a sdružuje firmy eD system, CELogis, DNS, E LINKX

a Dileris. Tedy několik společností z oblasti logistiky,

distribuce, IT servisu a služeb, vývoje softwarů a B2B

i B2C trhu.

3, 2, 1… Startujeme digitální transformaci

IT distribučního trhu

V čem je největší přínos digitální transformace? A čím

bude prospěšná zákazníkům eD?

MR: To je právě ten problém. Každý zákazník za sebou

dnes zanechává obrovskou digitální stopu, ale data z ní

většinou ve firmách jen leží a nikdo s nimi nepracuje.

Z tohoto důvodu vyvíjíme vlastní řešení s názvem

eD analytics, které zajistí monitoring prodejních kanálů.

Původně se jednalo o nástroj pro sledování pohybu zboží

jednoho z klientů eD v partnerských e-shopech, ale

vzápětí nám došlo, že to má mnohem širší potenciál.

TJ: Efektivní propojení všech digitálních kanálů a procesů

ve firmě vede k výraznému navýšení prodejů. To je ten

důvod, proč by každá firma měla přemýšlet nad svou

digitální transformací. Dotýká se různých procesů,

externí i interní komunikace, prodejů a péče o zákazníka

nebo náborů nových zaměstnanců. Když firma

zdigitalizuje tyto oblasti, tak automaticky dojde k její

celkové transformaci. Nejdůležitějším prvkem, aby

k tomu došlo, jsou data.

Na čem DFMG pracuje dále?

ŠCh: Máme ambice nadále rozšiřovat naši odbornost

a kapacitu v B2B i B2C komunikaci. Chystáme také další

projekt pro rozvoj společného byznysu s IT značkami –

Digital First Academy. Jde o systém školení

a certifikací přizpůsobený potřebám konkrétního

zákazníka. Tím budou firmy působící v naší branži,

které budeme učit, jak dělat digitální marketing v IT.

A především, jak díky němu můžeme společně

na distribučním trhu efektivněji prodávat.

O datech mluví všichni. Každý ví, jak jsou důležitá.

Všichni je sbírají. Tím to ale většinou i končí. Co s tím?

v B2B, ale i v B2C. Museli jsme je ale odmítat. Nyní jsme

díky DFMG schopni pokrýt obě oblasti vlastními silami

v rámci skupiny. Druhou rovinou je interní posílení. Díky

know-how od kolegů z agentur budeme v eD schopni

zkvalitnit vnitřní procesy, naučit se lépe pracovat s daty

a v konečnému důsledku zvýšit své výsledky a podíl

na trhu. Třetí rovinou je pak posílení externí – zvýšení

výsledků našich partnerů skrze aktivní spolupráci

a vytváření poptávky. To pořadí je chronologické –

napřed jsme získali know-how, díky němu

transformujeme sami sebe a v dalším kroku se pustíme

do digitální transformace B2B trhu v IT.

Byznys

Tento připravovaný nástroj na monitorování výkonnosti

e-shopů a prodeje zboží bude skupina eD poskytovat

exkluzivně svým partnerům. Nástroj dokáže

monitorovat dostupnost zboží na e-shopech, ceny,

popisky produktů, obrázky, videa, cross-sell a up-sell

u produktů, atraktivnost vyhledávání a analýzu

kampaní. V plánu je také implementace modulu

na zákaznické recenze a zákaznické hodnocení.

eD analytics

Digital First Marketing Group a eD system dokáže

efektivně a kvalitně uvést značku nebo nový produkt

na B2B i B2C trh. A proč si jako partnery pro tento

důležitý krok zvolit právě odborníky z DFMG a eD?

Výhodou je jednoznačně naše znalost IT trhu a široká

datová základna. Vy navíc získáte jednoho partnera

pro B2B i B2C marketing, což výrazně zefektivní

a zrychlí komunikaci, ušetří čas a zajistí větší synergii

jednotlivých kampaní.

Uvedení nové značky

31

Každá firma má dnes nějakou kombinaci digitálních

kanálů a procesů. Má weby, sociální média nebo

informační systém. Bohužel většinou nejsou tyto

digitální komponenty a kanály efektivně propojeny

ani vyladěny na nejvyšší výkon. Máme společnou cestu,

proto s partnery pomocí rychlejšího dodávání

informací a analýzy dat zásadním způsobem navýšíme

naše společné prodeje a efektivitu práce.

Digitální transformace
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eD eventy se tradičně těší velké oblibě jak ze strany klientů, tak ze strany dodavatelů. Nabízí skvělou příležitost pro setkání

se zákazníky i prohlubování vztahů s nimi. V eD organizujeme události pravidelně po celý rok. I v roce 2020 se můžete

těšit na mnohá setkání v Česku i na Slovensku. Co konkrétního pro vás chystáme? Opět připravujeme dny plné odborných

přednášek, produktových novinek a největších světových IT značek na konferencích eD EXPO a eD WORLD v Česku nebo

eD FORUM na Slovensku.

Setkání

Kalendář eD akcí
pro rok 2020

Pokud si chcete být s klienty ještě blíže, čekají na vás lokální akce zahrnující Regionální partnerské dny, setkání sítě

eD PROFI nebo workshopy ve vybraných městech. Dobrou zprávu máme také pro milovníky sportu. Na celodenní toulky

po greenu se můžete těšit i v roce 2020, eD GOLF CUP vás totiž ani v příštím roce nemine! A jelikož náš organizační tým

neztrácí čas a na nic nečeká, přinášíme vám konkrétní termíny již nyní. Kde všude se potkáme?

EVENTY 2020

18
akcí proběhlo

v roce 2019 v CZ/SK
hostů na

eD akcích 2019

4 345 210
odborných přednášek
zaznělo na akcích 2019

17
příležitostí potkat se
s klienty v roce 2020

eD
EXPO

Workshop
Brno

Workshop
Pardubice

květen
14

Workshop
Ostrava

říjen
15

listopad
3

eD
FORUM

september
17

říjen
22

Workshop
Ostrava

Workshop
Brno

června
5

září
24

Workshop
Pardubice

eD
PROFI

eD EXPO / eD WORLD
Jarní eD EXPO i podzimní eD WORLD patří mezi nejprestižnější IT distribuční setkání v Česku. Zároveň se jedná o největší

akce, které v eD organizujeme. Celodenní událost zahrnuje denní část a večerní VIP party. Každá z konferencí se nese

v duchu vybraného tématu a pravidelně se jí účastní přes 700 hostů a 50 IT výrobců.

Regionálne partnerské dni eD GOLF CUP
Prepojenie distribútorov a resellerov naprieč celým Slovenskom, tak znie heslo Regionálnych partnerských dní. Jarná séria

celodenných akcií sa každoročne koná v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline. Návštevnosť jednotlivých stretnutí činí cez

100 hostí, pre ktorých je pripravený bohatý denný program i neformálny večer s tematickými sprievodnými aktivitami.

Setkání na lokální bázi ve formě workshopů jsou určena převážně zákazníkům jedné pobočky eD. Účastní se jich zpravidla

6 značek a 50 vybraných klientů. Během této odpolední akce se nabízí možnost efektivní a interaktivní komunikace

s úzkou skupinou. Každá ze značek pak může předvést vlastní prezentaci nebo postavit doplňkový stánek.

Workshopy

Takmer 400 hostí a viac než 30 značiek sa každoročne schádza na Slovensku v rámci konferencie eD FORUM. Počas dennej

časti sa zákazníci môžu zoznámiť s produktovými novinkami, navštíviť radu odborných prednášok alebo sa rovno stretnúť

so zástupcami IT značiek. Večerná časť sa potom nesie v uvoľnenom neformálnom duchu, vždy na inú tému.

Celý rok náš tým eD golfistů pravidelně trénuje, aby se na greenu mohl utkat s obchodními partnery eD. Bitvu o putovní

pohár společně svedou v rámci již 10. ročníku turnaje eD GOLF CUP, který pro vás chystáme opět v červnu. Kilometry

na hřišti, individuální soutěže i spousta zábavy. Na to vše se můžete těšit. Byznys a green k sobě prostě patří!

eD PROFI
Setkání partnerů sítě eD PROFI pořádáme 2krát ročně a pravidelně se jej účastní na 200 hostů. Program je pro ně

připraven již od rána. Během celého dne se konají přednášky o produktových novinkách, které jsou vystaveny také na

stáncích jednotlivých výrobců. Zakončení probíhá neformálním večírkem. Zajištěn je i nocleh v místě konání akce.

eD
GOLF CUP

eD FORUM

Více o jednotlivých akcích

březen
24

duben
16

Regionálne
partnerské dni

Košice

marec
11

Zapište si do svých kalendářů

Žilina

Regionálne
partnerské dni

apríl
29

Banská Bystrica

květen
6

Workshop
Praha

květen
28

eD
PROFI

září
23

Workshop
Praha

říjen
6

eD
WORLD
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Na startovní čáře série Visma Ski Classics stojí i letos

eD system Bauer Team, který znovu poběží o přední

příčky. Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s Lukášem

Bauerem, šéfem nejúspěšnějšího středoevropského laufu.

Nastaly v závodech v sérii Ski Classics nějaké změny?

Jak vypadá příprava týmu na novou sezonu?

Loňskou novinkou byl závod volnou technikou

ve švýcarském Engadinu. Pořadatelé ale nebyli úplně

spokojeni s televizním pokrytím a vyhodnotili,

že Engadin se nepovedl, proto jej vyřadili. Letos přibyl

nový závod La Venosta, který se pojede 14. prosince

v Itálii. Bude tedy v období, kdy byla v kalendáři

Ski Classics pětitýdenní pauza.

Po sezoně máme maximálně měsíc volna. Příprava začíná

v polovině května, rozhodně nečekáme na první

sněhovou vločku. Jedeme na společné soustředění, kde

máme takové konfrontační tréninky, aby všichni zjistili,

jak jsou na tom v porovnání s ostatními. Jezdíme na kole

a kolečkových lyžích, běháme a chodíme do posilovny.

Přes léto následují další soustředění a přípravu

si zpestřujeme účastí na závodech na kolečkových lyžích

ve Skandinávii. Týden před startem nové série se všichni

sejdeme v Livignu.

Přibližte nám zimní přípravu mezi závody.

Každý se připravuje individuálně doma, podle toho, jak

je zvyklý a jaké má možnosti. Máme maratonce z různých

zemí, proto je během sezony komplikované se sejít.

Sportovcům navíc nejde jen o týmové výsledky, každý

má své vlastní ambice na umístění v individuálním

žebříčku. Vždy se sejdeme tak dva tři dny před závodem.

Servis připraví lyže, sportovci je otestují a seznámí

se s tratí. Po závodě se zase všechno rychle balí a jede

se domů. Výjimkou je Vasův běh – extrémní

90kilometrový závod a modla pro maratonce. Tam

je psychologická náročnost mnohem vyšší a scházíme

se zhruba týden předem. A na konci sezony, ve

Skandinávii, už se mezi závody nevracíme domů.

Běžkařské stopy: Všechno, co jste

(ne)věděli o přípravě Bauerova týmu

Co se děje v den závodu?

Minulou sezonu jste se poprvé nepostavil na start jako

závodník, nechybělo vám to?

Je toho dost. Dopředu jsem ale věděl, že nebude

jednoduché starat se o dva týmy. Loni jsem byl s týmem

na všech závodech v podstatě 24 hodin denně. Teď to

máme nastaveno tak, že většinu času budu na Světovém

poháru a o tým se bude starat kolega Tomáš Řehořek. Za

eD system Bauer Team jsem ale stále zodpovědný, budu

s ním na pěti z dvanácti závodů a na zbylých sedmi si

poradí beze mě. Nemyslím si, že by je to nějak zásadně

ovlivnilo, jsou to profesionálové, kteří mají svou denní

rutinu, ví, co potřebují a jaká je jejich úloha.

Nově jste se stal trenérem polské mužské reprezentace.

Jak se tato sezona pro vás změní?

Ráno se vzbudíme a jedeme na místo závodu, kde

chceme být vždy minimálně hodinu a půl před startem.

Někteří závodníci, kteří se den předtím nemohli

rozhodnout pro jedny lyže, ještě vybírají, na kterém

ze dvou párů nakonec pojedou. No a následně

se zahřívají a pohybují, aby měli svaly připraveny

na závod. Startem začíná paralelní závod servismanů.

Ti zajištují například to, aby byly nachystány náhradní

hole. Musí také umět závodníky motivovat, jelikož ne

každý závod se podaří, ale i když to nejde, je potřeba

umět motivaci udržet, aby dojeli co nejlépe. Když

maratonec dorazí do cíle, je unavený, plný emocí a chce

vydechnout. Servis ale musí přimět závodníka rychle se

převléknout, aby nenastydl, dopravit jej na hotel

a zajistit, aby se najedl.

V den závodu jsme měli se servisem tolik práce, že jsem

si ani nestihl uvědomit, že nejsem na startu. Začal jsem

dříve než závodníci a skončil později. Rád bych

samozřejmě zase závodil, ale je mi nějaký ten pátek,

a když člověk vyskočí z vrcholového sportu, zpohodlní.

Už se mi nechtělo trénovat a bez tréninku se výsledky

dělat nedají. Řekl jsem si, že je čas na rodinu a další

výzvy. Bylo smysluplnější podpořit mladé. Sestavil jsem

tým a dostali jsme se na špičku. Teď je výzvou ho udržet

nadále při životě, což se daří.

Nezkrácený rozhovor s Lukášem Bauerem

3 běžkařšké střípky

k eD system Bauer Teamu

Vydejte se do Finska s Bauer Teamem

Co byste řekli na to, kdybyste mohli prožít atmosféru

světového závodu Ski Classics ve finském Levi? Tuto

prestižní a netradiční odměnu v B2B segmentu IT trhu

chystá pro své obchodní partnery eD. Sledujte nás,

ať nepropásnete svou šanci. Třeba vybraným výhercem

budete právě vy! Pojede se už na jaře 2020.

Proč jsme naskočili do stopy s Lukášem i letos?

„První rok spolupráce proběhl podle plánu, jehož součásti

bylo zviditelnění a zvýšení povědomí o značce eD přes

TV. Kromě podpory zajímavého projektu, který

reprezentuje Česko v zahraničí, jsme získali velmi efektivní

marketingový produkt na oslovení zajímavého počtu lidí

sledujících sportovní TV kanál. Aktivity také mířily přímo na

obchodní partnery jako doprovodné téma v rámci

partnerských akcí. Nadstavbou jsou kontakty ve

Skandinávii, díky kterým se daří otevírat nové obchodní

příležitosti pro skupinu. V marketingu však platí, že až

delší opakování přinese známost značky. Proto je naším

plánem pokračovat ve spolupráci ještě další rok až dva.

Chceme také oslovit naše dodavatele na jisté formě

spolupartnerství a vytvořit kolem týmu komunitu lidí

se zájmem o tuto aktivitu. Dlouhodobou snahou

je vybudovat s dodavateli i zákazníky win-win

vazby a sportovními aktivitami přispět k vzájemnému

poznání lidí,“ uvedl hlavní akcionář eD Hynek Tyl.

Trička, šátky, kšiltovky nebo lahve. To jsou jen některé

předměty ze speciální edice sportovního vybavení, kterou

eD ve spolupráci s držitelem tří olympijských medailí

vyrobilo a pod kterou se Lukáš Bauer podepsal.

Jedinečnou výbavu můžete získat od obchodníků eD.

Unikátní Bauerova kolekce může být i vaše
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HRÁČI CHTĚJÍ.
CORE i9 POSKYTUJE.

9TH GEN INTEL® CORE™ i9-9900K PROCESOR S ODEMČENÝM NÁSOBIČEM

41 % VÍCE FPS
s 9. genenerací Core™ i9 stolních PC oproti 3 roky starému PC.

AŽ

Během hraní her
a streamování

Procesy do kapsy aneb
jak šel čas s mikroprocesory

Zjistěte, kolik toho ještě umí…

frekvence
(GHz)

20192000Pentium 4 Willamette Intel Core i9 9900KF

14

95TDP
(W)

Přes 70 let nás dělí od vzniku stroje ENIAC, prvního počítače vůbec. Co uměl? Podmíněné výpočty a integrace. Aby mohl

správně fungovat, potřeboval procesor. Tak jako každý počítač. První procesory čítaly desítky obvodů a velikostí

odpovídaly skříni. Změna přišla roku 1970, když F. Fagin sloučil obvody do jednoho integrovaného systému. Stvořil tak

první mikroprocesor na světě, Intel 4004. Původních 2300 tranzistorů i 640B paměť se brzy staly úsměvnou legendou.

Počet tranzistorů se každým rokem téměř zdvojnásobil. Přesně tak, jak praví Moorův zákon. Měnilo se také provedení.

Model Pentium 4 poprvé podpořil instrukční sadu x86 a nastavil nový směr výroby procesorů tak, jak je známe dnes.

V současnosti mikroprocesory najdeme nejen v počítačích, ale i ve spotřební elektronice nebo automobilech. Jen

společnost Intel Corporation jich ročně vyrobí přes 100 milionů. Dnešní procesory již zvládají i ty nejnáročnější úkoly.

Například model Intel Core i9 9900KF si poradí s hraním náročných her i tvorbou grafického obsahu. Navíc je vybaven

technologií Turbo Boost 2.0 pro ještě vyšší výkon, Intel Smart Cache technologií nebo odemčeným násobičem.

1

1,3 3,6

48,9

OKÉNKO

Retro okénko 37

180
výrobní
proces

(nm)

0,4 počet
tranzistorů

(mld. ks)

5

počet jader
(ks)

81
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Očima produkťáka

Nový vysílací standard vyřešíte
televizí s podporou DVB-T2

Očima produkťáka38 39

Sabina Zedníková
produktová manažerka

t: +420 703 433 908
e: szednikova@edsystem.cz

TeamViewer 14 Corporate

Varianta Corporate, jak už název
napovídá, je vhodná pro větší týmy,
které potřebují souběžné relace. Více
licencovaných uživatelů může spustit
připojení zařízení, a to vždy tři relace
současně. To znamená, že mohou zahájit
relaci tři uživatelé souběžně (z celkových
200 licencovaných uživatelů). U verze
Corporate je možné přidat až devět
dalších kanálů.

Bezpečný přístup
ke vzdálené ploše

Řada Premium je nejprodávanější verzí
vzdáleného správce TeamViewer. Určena
je především pro malé týmy nebo
jednotlivce, kteří požadují vysokou
flexibilitu s ohledem na to, odkud pracují
a k čemu se připojují. S touto řadou
můžete bezobslužně spravovat až
400 zařízení s neomezeným počtem
koncových bodů. Navíc umožňuje spustit
připojení zařízení pro jednu relaci
současně až pět licencovaným uživatelům.
Verze dovoluje přidání jednoho kanálu.

TeamViewer 14 Premium

APC Easy UPS SMV 750VA

APC Easy SMV je sérií záložních
zdrojů, která zajistí ochranu vašich
serverů a zařízení pracujících
s důležitými daty. Komunikace
prostřednictvím USB či sériovým
rozhraním umožní správci vaší
infrastruktury sledovat a řídit
zakládaní funkce chodu UPS
a bezpečně ukončit provoz
chráněných zařízení. S volitelnou
MNGMT kartou navíc získáte
možnost její vzdálené správy v síti.

APC, etalon zálohy
ochranya vašich systémů

Základní řadou záložních zdrojů UPS APC
Easy je série BV. Nabízí volbu výkonu
500 VA, 650 VA, 800 VA a 1000 VA
s výstupními zásuvkami pro počítače
či Schuko. BV série je vhodné řešení pro
zálohování a ochranu nekritických systémů
nebo zařízení s malým odběrem bez
potřeby sledování a řízení chodu UPS.

APC Easy UPS BV 500VA

t: +420 724 011 557
e: mchromy@edsystem.cz

„APC je pro mnoho zákazníků,

nejen v IT, základní volbou

při návrhu řešení záložního

systému. Silní však mívají

nepřátele. V reakci na ostatní

značky proto APC uvádí na

trh řadu UPS Easy v 1F i 3F

provedení. Uživatelé tak

získají produkty s renomé

silné značky za vstřícnou cenu.“

Miroslav Chromý
produktový manažer

GARNI 940
Výkonná voděodolná meteostanice je
vybavena integrovaným čidlem 6v1,
pomocí kterého můžete změřit
teplotu, relativní vlhkost, rychlost
a směr větru, UV záření a intenzitu
osvětlení. Díky propojení s místní
Wi-Fi a následným sdílením dat do
mobilní aplikace nebo na webovou
službu Weather Underground
a Weathercloud budete moci sledovat
vývoj počasí kdykoli a odkudkoli.

Hlavní předností moderní
meteostanice je barevný inverzní
displej o velikosti 69 94 mm.
Jednotka s displejem nabízí
zobrazení přesného času řízeného
rádiovým signálem a měří vnitřní
teplotu, relativní vlhkost i absolutní
barometrický tlak. Součástí stanice
je také bezdrátové čidlo pro měření
vnější teploty a relativní vlhkosti.
Zejména houbaři a rybáři pak ocení
zajímavou funkci zobrazení aktuální
fáze Měsíce.

×

GARNI 570 EASY II

Tadeáš Hrubý
asistent nákupu

t: +420 703 433 903
e: thuby@edsystem.cz

„Televizory LG nabízí

nejmodernější technologie,

ve kterých se snoubí design

a kvalitní zpracování.

V nabídce najdete špičkové

výrobky vybavené technologií

NanoCell nebo displeji OLED

s 4K rozlišením.“

„Česká firma působící na trhu

přes 20 let nabízí nejen profi

meteorologické stanice, ale

i digitální teploměry, vlhkoměry,

budíky, outdoorové náramky

a bezdrátová čidla. O vysoké

kvalitě, zaručené testováním

v přísných podmínkách, svědčí

minimální množství reklamací.“

„Na platformě TeamViewer se

každý den uskuteční více než

20 milionů relací. Software

pomáhá rychleji a efektivněji

řešit každodenní výzvy a díky

tomu si získal důvěru u více

než milionu uživatelů po

celém světě. Stáhněte si

TeamViewer a vyzkoušejte

zkušební verzi i vy.“

Michal Burkowicz
produktový manažer

t: +420 724 222 081
e: mburkowicz@edsystem.cz

Mějte předpověď počasí v malíčku
s českou značkou GARNI

Smart TV LG OLED55C9

Dokonale poutavý obraz s rozlišením
4K HDR je zajištěn více než 8 miliony
samosvítících pixelů. Ty jsou
schopny individuálně řídit svůj jas
a díky vysokému kontrastu ještě více
zintenzivnit barvy. Zvuková
technologie Dolby vás obklopí
ze všech stran a přenese přímo
do centra dění. Elegantní design
s prémiovým obrazem a zvukem
se harmonicky začlení do vaší
domácnosti.

Špičkový NanoCell displej s 4K Ultra HD
dosahuje čtyřnásobného rozlišení, než
je zvykem u klasických Full HD
televizorů. Kvalita obrazu
s realistickými barvami bude stejná
z jakéhokoli místa ve vašem obývacím
pokoji díky širokým pozorovacím
úhlům. O kvalitní obraz a svižný chod
se postará čtyřjádrový procesor, který
zvládne převést obsah s nízkým
rozlišením na 4K.

Smart TV LG 49SM8200PLA
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