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Až 400 vyexpedovaných palet a tisíce samostatných
balíků. Každodenní úkol pro stovku lidí pracujících
v logistickém oddělení eD. V jejich čele stojí kapitán
mužstva Bohuslav Kaněra, ředitel logistiky. Dobře ví,
že jeho tým je pod drobnohledem. Že úspěch závisí
na spolupráci členů týmu. Proto vede a motivuje své
kolegy jako ve sportu, který miluje. A společně mají
skvělé výsledky – naplňují 99,9 % sledovaných
kvalitativních ukazatelů. V překladu to znamená,
že včas zabalili a připravili zboží tak, aby ho zákazníci
do 24 hodin od objednávky dostali.
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Bohuslav Kaněra:
Logistika je jako týmový sport

„Řídím se známým rčením‚ nad nikoho se nepovyšuj, před
nikým se neponižuj“. Záleží na všech lidech, kteří pracují
v logistice. Na každém jednotlivém člověku. Za tím
si stojím a na tom trvám. Jako ve sportu. I když máte
velký tým, každý jedinec je důležitý. Tak se tvoří celek,
který podává dobrý výsledek,“ říká Bohuslav Kaněra.
A hned vysvětluje, že výsledek úsilí jeho týmu by mohl
zmařit někdo „zvenčí“. Zákazník totiž z celého logistického řetězce nejvíce vnímá „koncovku“ – doručení.
Logistika eD tedy musí předvídat a hrát ještě kousek za
svým vlastním hřištěm. „Pro rozvoz zboží kooperujeme
s externími dopravci. Vybrali jsme si hlavně ty se

více na edecko.com
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zahraničním zázemím. Jejich procesy jsou na výrazně
lepší úrovni. Dokážeme tak i v oblasti dopravy
naplnit ukazatel kvality z 98 %. To je velmi dobré číslo
i v mezinárodním měřítku. Do zbývajících 2 % přitom
spadá i doručení, kdy se domluví dopravce
s odběratelem, že zásilku doveze později.“ Audit
dopravců se provádí kvartálně, reporting kvality
dopravy každodenně.

„I když máte velký tým,
každý jedinec je důležitý.“
Obor s tisíciletou tradicí
Zatímco samotný pojem „logistika“ se ustálil
až v 19. století našeho letopočtu, podstata oboru
má mnohem hlubší kořeny. A i tady lze vidět podobnost
s týmovým sportem. Je to oblast založená na přesnosti,
řádu, disciplíně. Nepřekvapí, že se její vznik pojí
s válečnými výpravami. Údajně už byzantský císař
Leontos VI. někdy mezi lety 886–911 prohlásil, že je třeba
„mužstvo zaplatit, příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou
i municí, včas a důsledně se postarat o jeho potřeby
a každou akci v polním tažení příslušně připravit“.
A jelikož řecké „logos“ lze přeložit na „počítání“ nebo
„rozum“, přenesla se za napoleonských tažení logistika

eD téma
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Bohuslav Kaněra
ředitel logistiky

i do matematiky. Poddůstojník „maréchal des logis“
ve francouzské armádě určoval jak místa pro tábořiště,
tak směr pochodujícím kolonám. Ty se sešikovaly,
založily tábory a vybavily je zásobami.
Inovace mají plán
Bohuslav Kaněra má dnes samozřejmě k dispozici lepší
nástroje než papír, kalamář s inkoustem a seříznutý husí
brk. Pro organizaci a fungování dvou skladů s celkem
33 tisíci položkami na téměř 20 tisících metrech
čtverečních se jeho tým neobejde bez moderních
technologií. V jejich zavádění eD postupuje systematicky.
Od přelomu let 2011 a 2012 má ﬁrma zpracovánu
logistickou studii s pětiletým výhledem, včetně
potřebných nástrojů. Dokument se pravidelně aktualizuje
a reaguje na situaci trhu.

„Vize rozvoje logistiky je
nachystaná do roku 2022.
Počítá s investicemi
nejméně 22 milionů korun.“
„Máme neustále připravené kroky, které by měly vést ke
zvýšené kvalitě i kvantitě logistické práce. V posledních
dvou letech jsme například investovali přes 15 milionů
korun, mimo jiné do nové a velmi rychlé expediční linky,
vozíků a dalšího vybavení. Vize je teď nachystaná až do
roku 2022 v několika variantách investic, ale minimálně
za 22 milionů a s nárůstem počtu artiklů o desetinu,“
prozrazuje Bohuslav Kaněra. Přestože je v eD už 10 let,
stále čerpá inspiraci na inovace ze svého předchozího
působení ve farmaceutickém průmyslu. „Farmacie
pracuje s mnohem vyššími maržemi, proto může využívat
stejné technologie a postupy jako NASA, tedy mít určitý
náskok. Vše využitelné ale postupně, systematicky
zavádíme v eD. Jako jedni z prvních jsme v roce 2008
nasadili do skladu čárové kódy, čímž se rapidně zrychlily
procesy naskladňování a vyskladňování,“ dodává.
Technologickou páteří je unikátní informační systém,
od léta společný pro Česko i Slovensko. Vyvíjí ho
společnost E LINKX z naší skupiny eD. Vývoj softwaru
na míru je ohromná výhoda. Do řešení se dají bez
zbytečných průtahů začleňovat veškeré změny plynoucí
z požadavků od zákazníků. A také přímo z eD. Když
došlo ke sloučení procesů a informačních technologií,
slovenští obchodníci a produktoví manažeři stejně jako
ti čeští teď oslovují oba regiony s pestřejší nabídkou.
Naproti tomu logistika přijala sjednocení jako výzvu
a zefektivnila rozložení sortimentu mezi ostravský
a bratislavský sklad. A výsledky na sebe nenechávají
čekat. Meziročně obrat eD vzrostl ve srovnání s třetím
čtvrtletím 2017 o 17 %. Na Slovensku se daří navyšovat
prodeje a také posilovat postavení – poprvé je eD
například největším distributorem značky Dell s podílem
přes 50 % trhu! U severních sousedů v Polsku, kteří jsou
rovněž zásobováni z Česka a Slovenska, přibylo za rok
25 % aktivních klientů.

04 eD téma
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Expedice s přidanou hodnotou a nová služba
dropshippingu
S rostoucí ekonomikou jsou zákazníci čím dál náročnější
a v segmentu B2B to platí dvojnásobně. eD se tak snaží
i v rámci expedice přinášet něco navíc. Přidávat další
hodnotu, i když jde takříkajíc z vlastní kapsy. „V rámci
zkvalitňování logistických procesů jsme se mimo jiné
zaměřili na sekundární obaly. Zákazníci chtějí zboží
dostávat co nejčistší. Bez log a identiﬁkátorů, aby si ho
mohli sami označit a prodat koncovému spotřebiteli.
Balíme nebo přebalujeme před odesláním zboží do
pevnějších krabic, aby ho náš zákazník mohl v prodejně
snadno vybalit a ani originální krabice od výrobce nebyla
dopravou poškozená. Přidáváme i ochrannou výplň. Brzy
balení znovu zlepšíme díky novým obalovacím strojům,“
popisuje Bohuslav Kaněra. Už při příjmu do skladu se tak
posuzuje stav a kvalita obalů, ve kterých sortiment
doputoval z různých částí světa. Jestliže nevyhovují, jsou
vyměněny nebo doplněny dalším obalem pro maximálně
bezpečný transport k odběratelům.

„Přesnost je odrazem
naší týmové hry.“
Po převážení pak zboží čeká v regálu na expedici.
Ta se řídí mnoha faktory. Kromě základního pravidla
dodání následující pracovní den od objednávky také
preferovaným doručovacím oknem zákazníka.
„Spolupracujeme s obchodním oddělením a vycházíme
zákazníkům vstříc. Obdobně máme od našeho partnera
Amazon nastavena časová okna, kdy musí být sortiment
na určených místech v Německu, Itálii, Španělsku. Pořád
je to o přesnosti, která je odrazem naší týmové hry,“
uzavírá eD téma ředitel logistiky, který se těší na rozvoj
čerstvě rozjetého projektu.
V půlce listopadu eD zahájilo po pilotní zkoušce ostrý
provoz takzvaného dropshippingu pro e-shop Alza.
Nabídku největšího internetového prodejce tím rozšířily
položky ze skladu eD, které logistický tým eD posílá
jménem Alzy rovnou ke koncovým spotřebitelům. Pokud
se novinka osvědčí podle očekávání, budou si moci
obdobně obohatit portfolio i další
obchodníci.

eD logistika v kostce
2

2 sklady

20 000 m

Ostrava
Bratislava

skladovací
plocha

33 000

400 palet

položek sortimentu
skladem

vyexpedovaných
každý den

24 hodin

5letý

dodání od přijetí
objednávky

plán
rozvoje
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B7? Oproti posledně
procházka růžovým
sadem

1

Velký Javorový
1031 m

V 80. letech došlo
k masivnímu poškození
zdejších stromových
pater a celý severní
svah této dominanty
byl vykácen.

Michal Pavlorek

2

Ropice
1082 m

Na jejím vrcholu je
dřevěná socha Peruna,
slovanského boha
hromu, bouře a blesku,
později ctěného i jako
dárce úrody.

3

Travný
1203 m

Území této mohutné
hory je trvalým biotopem
rysa ostrovida, vlka
a medvěda, běžně zde
lze spatřit jelena nebo
srnce.

ředitel pro e-commerce

Rozmočené nohy. Zimnice. Tak vypadal můj loňský konec
horského přechodu Beskydská sedmička (B7). Měl jsem
však jasno. Příště běžím znovu! Parťák byl předem také
vybrán. Kolegu Ondru Fojtů jsem pro ročník 2018 vyměnil
za svou ženu Werču. Tuto extrémní procházku už jsme
nějakou dobu chtěli zažít spolu.

Beskydská
Sedmička 2018

Plány jsou vždy velkolepé. Tréninky ve formě dvou tří
vyběhnutí na Lysou týdně a k tomu jednou za týden něco
delšího. Realita? Byl jsem rád, když jsem si jednou
dvakrát týdně stihl zaběhat po městě, a mou
nejintenzivnější přípravou na devátý ročník závodu byla
měsíční akce Do práce na kole. Naštěstí se můžu vždy
spolehnout na svou dobrou dlouhodobou kondičku.

vzdálenost
Tři dny před závodem nasazuji speciální stravu. Steak
si holt pár dní nedám. Začíná také stres z toho nic
nezapomenout. V pátek po práci do sebe dostanu něco
nedobrého typu vločky, zkrátka kategorii jídla, kterou
bych normálně nejedl. Namažu tělo, aby nikde nevznikl
nějaký puchýř. Obleču lehké běžecké oblečení, obuju
kvalitní boty. Hlavně neopomenout žádný detail, na těch
sto kilometrech se projeví každá maličkost.

95 km

06 hobby

4

5

5 470 m
nejlepší čas

12:02:39

6

Trasa závodu se oproti minulým ročníkům příliš nemění,
takže do mapy nepotřebujeme koukat. V téměř
třítisícovém chumlu účastníků je navíc téměř nemožné
se někde ztratit.

Z předešlých ročníků vím, že nesmíme nikde dlouze
zastavovat a příliš odpočívat. Tu hloupost jsem udělal
na B7 jednou. Tehdy jsem šel s bratrem a v domnění,
že mi to pomůže, jsem si na moment sedl. Byla to taktická chyba, strašně jsem ztuhl. Proto se snažím, abychom
s Werčou stále udržovali tempo a nikde jsme příliš
nevychladli. Na občerstvovacích stanicích tak jen doplníme tekutiny, sníme nějaké ovoce a hned zase vyrážíme.

1324 m

Dle pověsti se na vrcholu
slétaly čarodějnice
z celého Slezska a k smrti
utancovaly každého
zbloudilce, který
se připletl k jejich rejům.

převýšení

Je pátek 31. srpna, půl jedenácté večer. Vybíháme
ze sportovního areálu v Třinci. Po třech dřívějších
startech trasy long, letos poprvé vyrážím na téměř
devadesátikilometrovou trasu short. A poprvé si také
užívám roli silnějšího z dvojice.

Na manželce vidím, jak její počáteční obavy rychle mizí.
Dere se v ní neustálá potřeba závodit a musím jí po celou
noc připomínat, že jdeme na pohodu. Nezávodíme. Celou
cestu si užíváme. Přispívá nám k tomu i ukázkově teplé
počasí. Když si vzpomenu na loňský boj o život
v zimě a dešti, tohle je opravdu procházka růžovým
sadem.

Lysá Hora

Čertův
mlýn

Smrk
1276 m

V dobách
normalizace zde
vznikly pomníčky
studenta Jana Palacha
a zpěváka Johna Lennona,
v roce 2004 k nim přibyl
i pomník hokejisty
a trenéra Ivana Hlinky.

1205 m

7

1129 m

Radegasta generace
lidí milovaly i zatracovaly.
Podle pověsti jeho modlu
strhli Cyril s Metodějem,
kteří na místo postavili kříž.

Máme za sebou tři ze sedmi vrcholů a míříme ke
čtvrtému, k Lysé hoře. Je sobota pět hodin ráno a my
víme, že ač síly ještě jsou, je čas skončit. Za dvě hodiny
se probudí naše tři malé ratolesti a rodiče musí být
schopni fungovat zbytek víkendu. Do pomyslných
statistik si zapisuji 2:2. Dvakrát B7 doběhnuta, dvakrát ne.
Žena je nadšená. První účast zvládla perfektně. Na to, že
jsme si dali první společný trénink týden před závodem,
nám to klapalo skvěle. Společně jsme si to opravdu užili.
Příště jdeme určitě zas! V duchu ale pevně věřím, že ji
ještě přemluvím i na nějaký dřívější závod.

více na edecko.com

Radhošť

Nedaleko vrcholu se
nachází skalní útvar
Čertův stůl, leží však
mimo značené cesty
a z důvodu ochrany
území je nepřístupný.
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Podívejte se na
čtyři nová videa

NOVĚ 3LETÁ ONSITE
ZÁRUKA NA PROFESIONÁLNÍ
NOTEBOOK LENOVO V330
Řada Lenovo V330 je navržena speciálně pro pracovní
nasazení, ať už potřebujete pracovat na čemkoli.
Jednoduché a výkonné notebooky poskytují spolehlivou

Od léta pro vás připravujeme nový videopořad Otestováno eDéčkem, v rámci kterého postupně testujeme a představujeme
zajímavé produkty z nabídky našeho eD shopu. V minulém čísle magazínu jsme představili recenze unikátního mini
projektoru Optoma ML330, smartphonu Meizu Pro 7 se dvěma displeji a robotického vysavače Ecovacs R98. Mezitím
jsme pro vás natočili čtyři nová videa, která představíme v tomto článku.

Optoma LH160

Evolveo FitBand B2 a B3

Full HD

IP67

2,5 hodiny na baterii

výdrž až 15 dní

Unikátní projektor s Full HD rozlišením
a vestavěnou baterií, díky které
se obejdete bez zásuvky.

designu, efektivní produktivitě a vestavěnému
zabezpečení je řada V ideální podporou vaší práce.
To vše nyní navíc podpořené tříletou OnSite zárukou.

Akce platí do konce prosince 2018.

ONSITE
ZÁRUKA

Zajímavé chytré ﬁtness náramky
ve dvou provedeních. Ideální na sport
i jako alternativa chytrých hodinek.

Přehrát video

technologii a dlouhodobý výkon. Díky působivému

Přehrát video

3 ROKY ZÁRUKA S OPRAVOU U VÁS DOMA!
Díky tříleté záruce OnSite bude zařízení opraveno přímo
na místě bez nutnosti ho kamkoli posílat.

VÝKON
Buďte produktivní, ať už vás práce zavede kamkoliv.
Lenovo V330 disponuje novou generací procesorů Intel.

Samsung Flip

Evolveo RoboTrex H6 a H11 Vision

VÝDRŽ
Pro maximální dobu používání lze využít kombinace
klasické baterie s rychlým nabíjením a druhé baterie UltraBay™.

4K rozlišení

jen 59 dB

55" obrazovka

2 hodiny na baterii

Chytrá dotyková obrazovka, která
hravě nahradí klasický ﬂipchart nebo tabuli.

REC

Přehrát video

Užitečné robotické vysavače, které vám
pomohou s úklidem domácnosti.

Přehrát video

Ze zákulisí Otestováno eDéčkem
Všechny epizody natáčíme vlastními silami přímo v eD a připravuje
je tým našich kolegů z marketingu ve spolupráci s produktovými
manažery značky.
Prvním krokem je výběr vhodného produktu, následně přichází řada
na zhruba týdenní testování, dohledání informací o produktu, vytvoření
scénáře a samotné natáčení včetně potřebné postprodukce.

00:32:07
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Publikací videa ale práce nekončí, každou recenzi následně
zveřejňujeme na našem Facebooku, na webu edecko.com
a s videem se můžete potkat i v našich e-mailech nebo v popisku
produktu na eD shopu.

KOMFORT
Díky podsvícené klávesnici (u vybraných
modelů), a matnému displeji můžete pracovat kdekoliv. Podle
vašich potřeb si můžete zvolit variantu notebooku s úhlopříčkami
displeje 14“ nebo 15,6“.

PRO FIREMNÍ PROSTŘEDÍ
Díky dokovací stanici Thinkpad USB-C rychle připojíte veškerá zařízení
a naplno využijte možnosti notebooku. Díky testům proti nárazům během
přepravy a používání je ideálním společníkem pro pracovní dny.

BEZPEČÍ
Zachovejte si své soukromí se čtečkou otisku prstu s dotykovým
senzorema krytem kamery. Navíc jsou vaše data vždy v bezpečí
díky čipu TPM, který se stará o jejich šifrování.
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Olda: Dárce rekordman
i vášnivý kuchař

Kam kráčíš,
software?
Oldřich Kožusznik
manažer skupiny nákupu

Zkušený matador v řadách eD. Tak by se dal stručně
popsat manažer Oldřich Kožusznik. Jak se podle něj za
posledních sedmnáct let proměnily preference zákazníků
i pohled eD? V čem spatřuje rozdíly mezi softwarem
a hardwarem? A na čem stojí úspěšnost jeho divize?

Psal se červenec 2001, když se Olda rozhodl skončit
ve své dosavadní práci a vrhnout se do světa softwaru.
„Je pravda, že jsem byl do té doby z hlediska softwaru
i distribuce nepopsaný list,“ komentuje své začátky
produktového manažera, kdy měl na starosti kompletní

A kým je Olda, když opustí ostravskou pobočku eD?
Vášnivým kuchařem, lyžařem i golﬁstou. Odpočívá ale

portfolio značky Microsoft, včetně licenční politiky
v oblasti open programů.
„V té době byl ještě licenční byznys úplně někde jinde
než nyní. Dnes je poměr licence versus krabice přesně
opačný,“ přibližuje, jak se zájem zákazníků časem měnil.
Přesto je však toho názoru, že „krabice“ z trhu jen tak
nezmizí. „Ta jednotka stále žije. V minulosti byly pokusy
některých značek je zcela zrušit, rychle se k nim ale
alespoň částečně vrátily, jelikož lidé je stále chtějí,“
doplňuje.
Komplexnost jako správná cesta
V průběhu let stál i u změny pohledu eD na rozmanitost
nabídky z hlediska počtu značek. „Dříve jsme příliš stáli
a usilovali o spolupráci jen s velkými korporacemi
a zákazníkům jsme nabízeli podstatně méně značek.
Jsem rád, že tohle je pryč a nyní je jich v portfoliu více
než desítka. Jsem zastáncem komplexnosti, široké
nabídky. Musíme chtít i menší značky, protože jsou zde
partneři, kteří jsou zvyklí na nějaký software, antivir
a my jim jej musíme dodat, ne se snažit prodat jiný,“
popisuje letitý posun eDéčka.
Jako příklad uvádí značku ABBY. „Podařilo se nám
ji rozjet ze subdistribuce až k přímé distribuci,“ uvádí
k získanému kontraktu, za kterým podle něj stojí dobrá
práce jeho kolegy Honzy Šumpicha. Ten se mimo jiné
stará také o produkty, jako jsou Surfacy a Xboxy. „Nynější
větší zaměření ﬁrmy na tento typ hardwaru
je podle mě také nutná cesta,“ doplňuje.

Oﬃce 365
Business
Premium
NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA
12měsíční předplatné funguje v systémech
Windows, Mac, iOS a Android

1

1

osoba

Zařízení

Funguje v systémech
Windows, Mac, iOS
a Android
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Proč je software těžší oblastí než
hardware a jak to vypadá s CSP
kontraktem, najdete v pokračování
článku na webu edecko.com.

také manuální prací doma i na zahradě. „Unavím
se u toho a spokojeně usnu. Mám na tom rád, když
je za mnou práce vidět,“ uvádí eDéčkovský rekordman
v dárcovství krve i krevní plazmy, který v nejbližší době

Úspěchem je dlouhodobě spíše podíl na trhu
Stejně jako v oblasti softwaru se i u Oldy za sedmnáct let
působení v oboru mnohé změnilo. Po šesti letech
od svého nástupu přebral odpovědnost za celou divizi,
když se stal manažerem skupiny nákupu pro software.
Od června 2018, po sjednocení českého a slovenského
eD, pod svá křídla získal také slovenskou část divize
a jeho tým tak aktuálně čítá šest členů.
Kromě kariérního posunu se jeho část portfolia, o kterou
se v eD stará, dlouhodobě drží z hlediska marketsharu
na prvních dvou příčkách. „Náš aktuální tržní podíl pro
CZ a SK je zhruba 27 procent,“ prozrazuje jeden ze
svých dlouhodobějších cílů.
Ze své vlastní zkušenosti nejlépe ví, že v softwaru
je klíčem úspěchu dlouholeté know-how. „Sám
dnes nejvíce čerpám z toho, co jsem se během
těch téměř dvaceti let praxí naučil. Samozřejmě,
že si musím někde něco přečíst o novinkách na trhu
nebo sleduji recenze. Nejvíce ale čerpám z toho,
že za tu dobu zkrátka vím, kde se na co zeptat
a komu zavolat, když něco potřebuji vědět,“ zdůrazňuje
důležitost zkušeností.

10 náš tým

dosáhne tří set odběrů. Jak přiznává, po 30 letech
dárcovství již za tuto formu pomoci získal snad všechna
možná ocenění.
„První signální pro mě byla, když jsem byl na vojně
a dostali jsme možnost darovat. Je to podle mě to
nejmenší, jak můžu druhému pomoci. Mám pro to vlastní
přesvědčení. Každý by podle mě měl mít právo dostat
druhou šanci, obzvláště jde-li někomu o život.
Už se mi dokonce stalo, že jsem daroval krev v podstatě
na zakázku. Volali mi, že je ta daná osoba na operačním
sále a potřebovali by mou krev,“ popisuje své zážitky
a s úsměvem dodává, že z registru kostní dřeně jej již
kvůli věku vyřadili.
Dobré skutky ale vykonává nejen v nemocnici, ale
i v útulku, který každoročně o Vánocích se svou
přítelkyní Martinou charitativně navštěvují. O čtyřnohé
mazlíčky se pak stará i doma, kde na něj každý den
čekají dva kartouzští kocouři a švýcarský salašnický
hlídač.

Nezapomeňte na naši aktuální promoakci
a získejte zpětný rabat až 300 Kč
za každý zakoupený Ofﬁce

Rezervace

Pro více informací kontaktujte
produktového manažera

Oldřich Kožusznik
t: +420 724 222 011
e: okozusznik@edsystem.cz

HP se daří,
i díky eDéčku
Erika Lindauerová
generální manažerka HP CZ/SK
Máte rádi sushi? A objednali byste si jej, i kdyby bylo
v jídelním lístku napsáno „studená mrtvá ryba“? V HP už
ví, že kvalitní produkt nestačí jen vymyslet a vytvořit, ale
musí se umět i prodat. „Vždy sme boli a budeme ﬁrmou
zameranou na inovácie a technológie, ktoré zlepšujú
život našim zákazníkom. Niekedy sa však stávalo, že sme
produkt nedokázali správne umiestniť na trh, čo sa už
samozrejme zmenilo,“ podotýká Erika Lindauerová, která
stojí v čele společnosti HP v Česku a na Slovensku.
Pro svá slova nachází oporu v číslech. Firma, která
vznikla v roce 1939 v garáži nedaleko proslulého Palo
Alto, nyní patří ke dvěma největším prodejcům počítačů
a tiskáren ve světě, v Česku a na Slovensku je jedničkou.
Zakladatelům Billu Hewlettovi a Davidu Packardovi,
by se hezky dívalo na současný úspěch společnosti,
kterou v nelehké době Velké hospodářské krize vyslali
do světa se skromnými 538 dolary v ranci. V roce 2017
už roční příjmy „jejich dítěte“ činily 52,2 miliard dolarů.
Stejně jako se proměnila původně garážová ﬁrma
v celosvětový gigant, vyvíjely se i kariéry lidí s ní spojeny.
Erika Lindauerová přišla do bratislavské pobočky
HP v roce 1997 ve chvíli, kdy ji vítali jen tři další
zaměstnanci. „Nastúpila som ako product manager pre
periférie. Ale v tej dobe sme tam už všetci robili všetko,“

ktorí spolu komunikujú denne, majú vytvorený veľmi
dobrý vzťah,“ potvrzuje Erika Lindauerová.

vzpomíná s úsměvem na své začátky u ﬁrmy. Volné
prostory se postupně zaplňovaly dalšími zaměstnanci
a v roce 2002 už Erika Lindauerová vedla zhruba
desetičlenný tým samostatné divize tiskáren.
Zatímco politici se v roce 1992 usmysleli, že Čechům
a Slovákům bude lépe samostatně, v HP o šestnáct let
později pochopili, že společně jsou větší a silnější. Erika
Lindauerová byla u toho, když se v roce 2008 ze dvou
menších na sobě nezávislých trhů stal jeden společný
a významnější. A i v souvislosti s aktuálním přechodem
na jednotné řízení trhu v eD nabádá k trpělivosti. „Je
to proces, ktorý je potrebné urobiť veľmi citlivo, nedá
sa to zvládnuť zo dňa na deň. Medzi krajinami vždy
bývajú nejaké lokálne ťahanice a zrazu zo dňa na deň
sa máme mať všetci radi a ťahať za jeden povraz. Ale
podarilo sa to a tím teraz funguje skvele,“ podotýká
z vlastní zkušenosti žena, která kromě národnostního
sloučení zažila i jedno rozdělení. V roce 2015
se společnost Hewlett-Packard oddělila na produktovou
část HP a serverově a softwarově zaměřenou Hewlett
Packard Enterprise. Erika Lindauerová zůstala věrna
segmentu počítačů a tiskáren a odměnou jí byl postup
až na pozici generální ředitelky HP pro Česko
a Slovensko, kterou zastává doposud.

V kancelářích v Praze a Bratislavě se tak týmy odborníků
HP mohou soustředit na to, co je ﬁrmě s osmdesátiletou
tradicí nejbližší. Uvádění inovativních produktů na trh.
Aktuálně si společnost k desetiletému výročí portfolia
svých zařízení s označením Elite nadělila nový
HP EliteBook x360 1040 G5. Čtrnáctipalcový displej
v třináctipalcovém těle obklopeném atraktivní hliníkovou

„Vždy sme boli a budeme
ﬁrmou zameranou
na inovácie a technológie.“
šasi vydrží být věrným společníkem svého majitele bez
nabití až 17 hodin. Oku nezvaného zvědavce ale odolá.
Jeho součástí je volitelná funkce HP Sure View, což je
integrovaný bezpečnostní ﬁltr minimalizující pozorovací
úhly displeje.
Bezpečné a ekologické, o to jde především
I v tomto modelu se beze zbytku odráží současná
ﬁlozoﬁe společnosti HP. Tedy zajistit zákazníkovi v první
řadě bezpečné používání jejich produktu. A to nejen
ochranou uživatele před šmírováním přes rameno.
„V našich zariadeniach máme zabudované
najpokročilejšie technológie, o ktorých mnohokrát náš
zákazník ani nevie, že ich má. Tie ho dokážu ochrániť
pred únikom dát,“ vysvětluje Lindauerová. Pro
zajímavost, cena zmíněného elitního notebooku v Česku
začíná na 34 990 korunách. Není to dárek, který by si

mohl nadělit každý, ale i pro rodiny s nižším rozpočtem
má aktuálně HP produkt, který může být hitem. „Malá
vrecková tlačiareň HP Sprocket je skvelý tip na darček.
Máme ju v červenej, čiernej a bielej farbe,“ dává
manažerka tip na možný prodejní tahák letošního
přelomu roku, který lze pořídit do tří tisíc korun.
MetalJet umí tisknout kov
HP ani v roce 2018 neschází z cesty, kterou jí před
necelými osmdesáti lety v Kalifornii vytyčili její
zakladatelé. Je stále tou inovativní ﬁrmou, jež poprvé
ohromila svět převratným audiooscilátorem,
v sedmdesátých letech vědeckou kalkulačkou užívanou
doposud a v současnosti například představením
3D tiskárny, která tiskne kov.
I na prahu čtvrté průmyslové revoluce ale společnost
nezapomíná na úplné základy – chovat se ohleduplně
k přírodě. I proto její notebooky vídáte v přirozeném
stříbrném odstínu. „Je to čistý hliník, ktorý kvôli
jednoduchšej recyklácii nefarbíme. Trvalo udržateľný
rozvoj je pre nás jednou z priorít. Pri vývoji každého
produktu sa pozeráme na celý jeho životný cyklus,“
objasňuje Lindauerová.

Více o ekologických závazcích ﬁrmy, ale i o tom,
co Erika Lindauerová ráda dělá ve svém volném
čase, si přečtěte v nekrácené verzi článku
na edecko.com.

Nejdelší, největší a nejlepší spolupráce s eD
Ač prodeje počítačů celosvětově zaznamenaly
v minulých pěti letech pokles, letošní čísla dávají týmu
vedenému sympatickou Slovenkou zase důvod
k optimismu. „Prvé tri už uzavreté kvartály boli
pre naše dve krajiny veľmi úspešné. Splnili sme
naše ciele obratu a „s odretými ušami“ aj z hľadiska
proﬁtu a máme viac ako dvojciferný nárast,“ pochvaluje
si manažerka. Firmě se daří i celosvětově a například
v prodejích počítačů a notebooků v minulém kvartálu
zaznamenala čtrnáctiprocentní meziroční růst.
K dobrým výsledkům „československé“ pobočky
HP dlouhodobě přispívá i eD. Snad nejvíce v listopadu
minulého roku, kdy HP koupil printingovou divizi
společnosti Samsung. „Z konkurenta sa zo dňa na deň
stala súčasť HP a naša najväčšia obava bola, aby sme
v dobe vianočnej sezóny mali dostatok tovaru. Na
niekoľko týždňov ste výrazne navýšili svoje sklady, aby
ste zaistili dostupnosť. Prebehlo to hladko, bez výpadku
a k spokojnosti zákazníka,“ těší generální ředitelku.
eD je jedním z nejdéle spolupracujících a zároveň
největším distributorem HP v Česku a na Slovensku. Loni
nám dokonce společnost HP přiřkla titul Nejlepšího
distributora spotřebního materiálu HP v regionu střední
a východní Evropy, Středního východu a Afriky.
HP hodnotilo celkový obrat, nárůst obratu a počet
aktivních zákazníků.
O portfolio HP se v eDéčku stará třináctičlenný tým
odborníků. „Spolupráca funguje veľmi dobre. Produkťáci,

12 byznys
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RunFest 2018: Bedna
a stříbro k tomu

eD Střípky

I letos se naši kolegové zúčastnili štafetového závodu
RunFest Ostrava na 6 x 5,6 kilometrů. Tento rok eD dokonce
poskládalo 3 štafety. A jak se jim dařilo? Z celkového
počtu 141 ﬁremních štafet na startu naši běžci
získali chvályhodné
2. místo!

Stručný přehled zajímavostí z eD

Na
pobočkách
eD proběhl HP DAY

eD Profíci
odjeli do Tábora

Školení, výstava produktů, občerstvení i soutěž.
Všechny pobočky eD v Česku i na Slovensku se ve
středu 17. října zahalily do modré. Probíhal v nich HP
DAY, který byl pro naše zaměstnance připraven ve
spolupráci se společností Hewlett-Packard.

Partnerská síť eD Proﬁ má za sebou druhou letošní akci
pro české partnery. V úterý 30. října ji navštívila třicítka
značek a na 200 účastníků, kteří na jihu Čech zhlédli
5 odborných přednášek, poslechli si smyčcové kvarteto
a navštívili muzeum čokolády.

HR posila na Slovensku
Alena Prevužňáková rozšířila HR tým a naše řady
v bratislavské pobočce. Do eD přichází s širokými zkušenostmi
z personální oblasti, kdy se několik let věnovala vyhledávání
zaměstnanců v celém spektru pozic. V posledním zaměstnání se
zaměřovala zejména na personální procesy od výběru zaměstnanců,
jejich rozvoje, motivace či nastavení správné ﬁremní kultury.

Kvartálníkem
„GURU analytik“
Za měsíce červenec až září
jsme připsali titul zaměstnance
kvartálu Davidu Rubinovi.
V tomto období bylo tématem
číslo 1 sjednocování obchodních aktivit eD system a eD
system Slovakia a David byl
nepostradatelnou součástí
a datovou podporou.
Oceňujeme jeho pomoc
a obrovské pracovní nasazení,
kdy nešetřil časem a energií na
zpracování co nejpřesnějších
výsledků za obě společnosti.

Nová markeťačka
v eD
Podzimní workshopová
jízda je u konce

V říjnu jsme do ostravského týmu eD
přivítali novou marketingovou
specialistku Martinu Šebestovou.
Martina do eD přišla z PR oddělení
největšího soukromého nákladního
železničního dopravce u nás a za sebou
má marketingovou praxi v reklamní
agentuře, IT společnosti, výrobní
společnosti či divadle.

Praha, Brno, Ostrava, Pardubice. Do těchto
měst letos dorazily tradiční eD workshopy.
Setkali se na nich zástupci eD, jejich partneři
i dodavatelé. Více než 200 účastníků si na
nich užilo nejen prezentace 11 značek, ale
například i prohlídku pivovaru, kreslení
karikatur, golfový trenažér či bowling.

S Dellem o umělé
inteligenci v Tatrách
Eclot
Lynx slavil
úspěch na MSR 2018
Čtvrté místo si z Mistrovství SR v elektronických sportech v říjnu odvezl e-sportový
tým Eclot Lynx. Pětičlenná sestava v Bratislavě
vybojovala úspěch ve hře Counter-Strike: Global
Offensive v konkurenci čtyřiceti týmů.

14 zajímavosti

více na edecko.com

Na konferenci AutoCont TechFórum
do Vysokých Tater se 7.-8. listopadu
vydali naši produktoví manažeři značky
Dell. Akce, která letos zaznamenala
zhruba 250 návštěvníků, se eD účastní
jako distributor pravidelně. Tentokrát
jsme pomohli s přednáškou Dell EMC
na téma umělá inteligence, která se
setkala s velkým ohlasem u všech
zúčastněných partnerů AutoContu.

magazín eDéčko

Rychlost a adrenalin
s Mall.cz a CZC.cz
Na nejdelší motokárové trati v Evropě v Kartcentru Radotín v Praze uspořádalo eD večer
plný rychlosti a adrenalinu. Helmy na hlavu si
nasadili a na startovní čáru se prvního
listopadového dne postavili nejen produktoví
manažeři eD, ale i zástupci Mall.cz a CZC.cz.

zajímavosti
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Představení značky
Bill Hewlett a Dave Packard. Dvě jména stojící za vznikem dnes světového giganta jménem HP. Příběh těchto dvou písmen
započal roku 1939. Prvním produktem se stal audiooscilátor 200A, mezi první zákazníky patřilo animační studio Walt Disney.
Za dobu svého téměř osmdesátiletého působení si HP připsalo řadu patentů, nových a ohromujících technologií a do svého
portfolia zařadilo nespočet inovativních produktů. Konkrétně v eD tak nyní značka nabízí například počítače, notebooky,
tiskárny a multifunkce, monitory, pracovní stanice a spotřební materiál.
O významnosti pozice technologického lídra svědčí také fakt, že každou vteřinu HP na světě dodá jednu tiskárnu a 1,7 počítače
a po celém světě má více než 250 tisíc partnerů.
Dlouholetá úspěšná spolupráce přinesla eD také řadu cen. Mezi ty poslední se řadí ocenění Nejlepší distributor spotřebního
materiálu HP v regionu CEMA za rok 2017 nebo titul Největšího distributora HP v prodeji Computing & Printing produktů
v Česku a na Slovensku, který byl eD udělen již poosmé za sebou.

3 500

18 000+

55 000
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produktů
v portfoliu eD

patentů

zaměstnanců

zemí světa

eD HP tým
O HP pečuje v českém a slovenském eD třináct
odborníků z nákupního oddělení a jeden
marketingový manažer.

Doporučujeme tyto produkty HP

HP EliteOne 1000
AiO G2
moderní hardware
uložen v líbivém
těle monitoru
Špičkový zvuk, obraz i výkon
Užijte si tu nejvyšší kvalitu zvuku díky reproduktorům
Bang & Olufsen. Dokonalý obraz zajistí oboustranná
Full HD kamera, kterou můžete jednoduše zasunout
a vysunout přímo z monitoru. Samozřejmostí jsou
procesory Intel osmé generace či port Thunderbolt 3.

Vyměnitelný display i PC základna
HP EliteOne 1000 G2 nabízí funkci výměny displaye i PC základny, pokud se rozhodnete pro změnu.
Jednoduše vyjmete původní display a nasadíte nový (zakoupitelný samostatně) nebo zakoupíte výkonnější
základnu. V nabídce jsou dotykové i nedotykové displaye o velikostech 23,8" či 27" nebo zahnutý 34" display.

Stvořeno pro videokonference
Díky integrovaným tlačítkům přímo v základně EliteOne 1000 můžete hovor přijmout, ukončit,
využít funkce Mute i spustit a ukončit video přenášené z kamery jednodušeji než kdykoliv předtím.

HP LaserJet Pro
M477fdw
Barevná multifunkční
tiskárna
Zrychlete zpracování úloh. Ochraňte svá data.
Mějte pod kontrolou tiskové úlohy a vytvořte bezpečné
tiskové prostředí s funkcemi zabezpečení jako ověřování
LDAP, tisk HP JetAdvantage Private Print nebo volitelné
ukládání tiskových úloh s tiskem chráněným kódem PIN.

Snadná správa. Efektivní tisk.
Skenujte digitální soubory přímo do e-mailu, jednotky USB,
síťových složek nebo do cloudu s předinstalovanými podnikovými aplikacemi.

Více. Stránek, výkonu a ochrany.
Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními barevnými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností
a technologií JetIntelligence. Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k ﬁremní síti.

reklama

Lynx gaming

Lynx oﬃce
Michal
Útrata

Mining, krize kolem dostupnosti graﬁckých karet
a nedostupnost procesorů Intel. Tři výrazné body, které
v roce 2018 v určité míře ovlivňovaly gamingovou oblast.
Pro nás se udál ale ještě jeden důležitý milník. Zahájení
spolupráce s herním týmem. Když to všechno sečteme,
je z toho pro herní část portfolia Lynx pětiprocentní
meziroční nárůst v prodejích.

manažer skupiny
nákupu

Radek
Denemark

Vlastimil
Plesník

produktový
manažer

produktový
manažer

U pozitivních čísel zůstaňme. Ještě jedno máme. Více
než 10 tisíc kusů. Tolik se již prodalo oblíbených počítačů
Grunex. S nimi již od roku 2014 prorážíme skvělým
poměrem cena výkon v kombinací se špičkovou graﬁkou,
procesorem a pamětí. Dlouhodobě těžíme z toho,
že známe naše zákazníky a za ta léta víme, co od nás
potřebují sestavit. Ať už je to dvanáctiletý klučina, nebo
třicetiletý podnikatel, oba chtějí totéž. Vybalit z krabice,
zapnout a hrát.

Kdybych měl zmínit některý z trendů, který
v posledních letech ovlivnil vývoj našich oﬃce sestav, byl
by to například přechod na servery. V dnešních
kancelářích se již ukládá poměrně málo, všechno je na
serverech. Tento fakt přispěl k rozhodnutí, že všechny
naše počítače primárně určené do kanceláří mají v sobě
již jen SSD disky. Klasické „točící se“ disky nahradily
pětistovky SSDéčka, které u sestav přispívají k rychlejší
odezvě a nižší spotřebě. To aktuálně nikdo z konkurence
nenabízí.
Při celkovém ohlédnutí za cestou, kterou jsme s oﬃcy
ušli, jsme se dostali do stavu, kdy meziročně prodáváme
o 10 procent více a český počítač vyráběný v ostravské
centrále eD nabízí všechno, co výrobci se zvučnými
světovými jmény. Firemní zákazník tak u dnešního Lynxu
najde vše, na co je zvyklý u velkých značek. Za zmínku
stojí aktuálně deset předvolených konﬁgurací, až pětiletá
záruka na celý počítač včetně zdroje nebo on-site záruka,
která přináší maximální komfort pro zákazníka.

Nyní tak na trhu máme šestou generaci Grunexů,
model 2019. Rozšířený o RGB podsvícení, poprvé s AMD.
Výrazný posun je i v jeho vzhledu. Od polepů jsme
se za ta léta dostali doslova k vybroušenému
designu. Jde o přirozený vývoj, na kterém
se podílela i zpětná vazba samotných hráčů.
Hráč s Grunexem si chce zapařit ty nejnovější
hry, chce je ve Full HD a v plných detailech.
Na výběr mu dáváme ze tří konﬁgurací.

Nejnovějším modelem, který dorazí na trh počátkem roku
2019, bude Lynx Oﬃce Pro. V základu budou mít sestavy
pětiletou záruku a budou připraveny na dlouhodobý
provoz v kanceláři.
Novinka je bohužel poznamenaná nepříjemným vlivem,
který je na trhu posledních pár měsíců ‒ nedostupností
Intel procesorů. Není z čeho stavět. Kdo se pohybuje
v odvětví, ví, jaká je situace, a tak věřím, že zákazníci
zpoždění nejnovějšího Lynx Oﬃce chápou.

Pak je tady nový fenomén. E-sport. Hráči
Counter-Striku, League of Legends, zkrátka her,
které nevyžadují takový výkon. Jde jim zejména
o plynulost a stabilitu hry. Často navíc hrají na
nízké detaily, aby získali jiné výhody. Pro ty jsme
ve spolupráci s herním týmem vyvinuli Lynx
Challenger Eclot. Díky nižším technickým nárokům
online her jsme se tak s cenovkou dokázali dostat
pěkně nízko. Začíná na 17 999 korunách a jako bonus
vždy přibalíme i dres herního týmu. Nutno podotknout,
že u ceny vždy záleží na často velmi kolísavém kurzu
koruny a dolaru.

Do budoucna se nám ale tímto otevírá nová brána.
Pro rok 2019 plánujeme se určitě více zaměřit
na AMD procesory. V létě 2019 by navíc na trh měly
dorazit nové AMD procesory, které budou
technologicky výrazně dále. Možná budeme
i svědky toho, že se AMD dostane před Intel.
Uvidíme…

A co přinese gamingu rok 2019? Naše pozornost míří
především dvěma směry. Připravujeme se na nové
graﬁcké karty AMD a vyhlížíme přelom ledna a února, kdy
má přijít devátá generace Intelu. V neposlední řadě
budeme navazovat na to, co jsme rozjeli v roce 2018. Byl
to obrovský krok dál a čekají nás další…

18 byznys

více na edecko.com
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VYROBÍME PRAKTICKY LIBOVOLNÝ POČÍTAČ

VELKÝ RESPEKT BY BEZ LYNXU NEPŘIŠEL

Lynx ušitý přesně na míru. Tak by se dala zjednodušeně nazvat služba,
kterou český výrobce nabízí. Typickým zákazníkem se v tomto případě stává
například škola. Počet kusů startuje zpravidla na dvaceti.

Počátkem roku 2018 se český výrobce počítačů Lynx vydal na společnou cestu s e-sportovým herním
týmem Eclot. Za dosavadním partnerstvím se ohlédl manažer e-sportového týmu.

ukázka výroby na míru:

pasivně chlazený
počítač LYNX

Počet dodaných počítačů však může čítat i tisíce.
Takovým příkladem byla třeba zakázka pro jednu
z největších sázkových kanceláří v České republice.
„Za posledních pět let jsme této ﬁrmě dodali více než tři
tisíce počítačů přesně dle jejich požadavků a speciﬁkací.
Když nyní člověk přijde na jejich pobočku, uvidí tam
monitor a na něm zezadu připojený počítač s jejich
logem, což je právě naše práce,“ uvedl manažer skupiny
nákupu Michal Útrata.
Než se však dostane zadavateli ﬁnální produkt, čeká jej
dlouhý proces vývoje a komunikace. Lynx umí dobře
pracovat i s image zadavatele. „Většinou zadavateli
pošleme jeden zkušební počítač. On si tam nainstaluje
software a vše pro něj potřebné, zkrátka jak chce, aby
to vypadalo, a pošle nám jej zpátky. My si tuto image
systému zachytíme a přeneseme na všechny ostatní
počítače,“ objasnil proces Radek Denemark, produktový
manažer Lynx. Jak dodává, klient pak už jen vytáhne
počítač z krabice a má na každém totéž podle svých
vlastních představ.
Vývojáři Lynxu takto dokáží navrhnout a vyrobit
prakticky libovolný počítač, i skříň může být dle přání
zákazníka. Většinou se jedná o zhruba třicet až sto kusů.
„Od dvaceti to jde bez problémů. Menší množství se už
mírně promítne na ceně, proto se v takových případech

s klientem musíme pobavit o nákladech na vývoj
počítačové skříně a společně zvážit, zda je tato cesta
opravdu potřebná,“ doplnil Michal Útrata s tím, že
mnohdy jsou sestavy na míru opravdu jedinou správnou
volbou.
Při své práci se setkávají s všemožnými výzvami.
Příkladem byl třeba požadavek dostat poměrně velký
počítač na sedmnáctipalcový monitor. Bylo potřeba dát
pozor, aby se sestava nepřevažovala, těžiště tak muselo
jít co nejníže, což následně přineslo další výzvu, zajistit,
aby se nepotkávaly kabely. I tohle v Lynxu zvládli. Stejně
jako požadavek na počítače „na ležato“, které zase
vyžadovaly speciální podobu ventilace.
„Také se nám stalo, že klient vyžadoval sání z boku
a první, co se s počítačem po dodání stalo, bylo to,
že jej postavili do stojanu a narazili bokem ke zdi, čímž
mu zarazili přístup vzduchu a světe div se, počítače se
přehřívaly,“ uvádí Radek Denemark další příklad, kdy
bylo potřeba po uvedení sestavy do praxe znovu řešení
přepracovat.
Na rozdíl od konkurence se v Lynxu nejen díky těmto
zkušenostem vidí jako názorově ﬂexibilnější, s širším
portfoliem produktů, větším výběrem PC skříní
a zejména osobnějším přístupem.

Koho v případě potřeby kontaktovat?
Radek Denemark – produktový manažer
rdenemark@edsystem.cz, +420 724 011 587

Vlastimil Plesník – produktový manažer
vplesnik@edsystem.cz, +420 724 236 634

Popište, jak
spolupráce vypadá?
Lynx je naším generálním
partnerem. V e-sportovém
prostředí to znamená maximální
podporu hráčů těmi nejmodernějšími
technologiemi, kterými Lynx disponuje.
Například naši hráči hrají na sestavách
od Lynxu. Co se týče pozitiv na druhé straně,
Lynx se může pyšnit spoluprací s jedním
z nejrespektovanějších týmů u nás a my se pro takto
významnou značku snažíme udělat maximum, aby byla vidět.
Můžete okomentovat výsledky dosavadní spolupráce?
Myslím si, že jsou pro obě strany doposud vynikající. Lynx byl letos
vidět na téměř všech velkých akcích v Česku i na Slovensku, kde
jsme vždy patřili k nejpočetnějším výpravám. Bez ohledu na úspěchy
musíme zmínit, že jsme získali na sportovním poli velký respekt
a ten by bez partnerství s Lynxem určitě nepřišel.
Čím je pro váš tým nový počítač Lynx Eclot zajímavý?
Není to obyčejná sestava. Je spojená s herním týmem, který
náročnost komponent testuje takřka denně. Což je sama o sobě
záruka, že ten počítač je prostě dobrý. Mně i hráčům se na sestavách
líbí, že jsou určeny nejen pro profíky, ale i pro začínající hráče, kteří se
vidí na pódiu. Nemusí experimentovat se sestavováním. Dají si ho pod
stůl, zapnou a můžou podávat výkony, jako jejich zkušenější protihráči.
Navíc za výrazně zajímavější cenu. K tomu jim pomáhá skvěle
nataktovaný procesor, kvalitní graﬁcká karta dopřávající vysoká FPS
ve hře, obrovská operační paměť, díky níž si zahrají i ty nejnáročnější
hry, a dost místa na discích, které jsou tvořeny z nejmodernějších
technologií. Největší odlišnost od konkurence beru místo výroby, které
je v České republice. Osobně mi na tomhle dost záleží, protože stále
platí, že české výrobky se řadí na trhu k těm nejkvalitnějším. To
všechno je za cenu, které mohou jiné ﬁrmy jen těžko konkurovat.
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Nezkrácený rozhovor
s Martinem Novotným
najdete na edecko.com

Martin Novotný
manažer e-sportového
týmu Eclot Lynx
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eD FORUM
na folklórnu nôtu

13. septembra 2018
Bratislava - hotel Saﬀron
Vo štvrtok 13. septembra sa v Bratislave v hoteli Saffron stretlo to najlepšie zo sveta IT technológií. Hotel Saffron
zaplnili desiatky vystavovateľov, prednášky v troch miestnostiach a stovky zákazníkov z celého Slovenska. Nechýbali
značky ako HP, Samsung, Lynx, Lenovo, Dell, Canon, Microsoft a mnohé iné.

Konkrétne HP, ktoré bolo
aj hlavným partnerom konferencie,
predstavilo predovšetkým novinku
z kategórie biznisových notebookov
HP EliteBook x360 1030 G3.

Úvodné slová konferencie patrili
riaditeľke spoločnosti HP Erike
Lindauerovej a obchodnému
riaditeľovi eD Vladimírovi Prinkemu.

Po ich príhovoroch moderátor
podujatia Michal Sabo odštartoval
kolotoč prednášok v troch
prednáškových sálach. Na kávu
pozýval Peter Halmo, obchodný
riaditeľ spoločnosti Xerox.

Témou tohto ročníka bol IT folklór.
O prepojenie dvoch diametrálne
rozdielnych svetov
sa pokúsil známy slovenský herec
Lukáš Latinák.

Po konferenčnej časti sme
sa presunuli do Reﬁnery Gallery.
Program vyskladali talentovaní bratia
Cimbal Brothers, muzikálová herečka
a speváčka Katka Ivánková
a folklórny súbor Čečinka.

Spoločnosť Dell, hlavný partner
večera, si pre návštevníkov ich zóny
pripravila nádherné krojované
hostesky, skvelý raut a Marek Staň
sa do role hostiteľa vžil dokonale.
Na oboch častiach tohto ročníka
eventu eD forum 2018 fotokútik
zastrešoval Canon.

FORUM
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Supersíla v technologiích
na eD WORLD

25. září 2018
Praha – Clarion Congress Hotel Prague
V úterý 25. září se téměř osm stovek zástupců z řad IT odborníků sešlo v Praze na 18. ročníku největší IT distribuční
konferenci v České republice s názvem eD World. Akce se nesla v duchu tématu „Supersíla v technologiích“
a návštěvníkům nabídla prezentaci novinek v sortimentu více než 50 nejvýznamnějších IT výrobců v Česku.

Úvodního slova a zahájení
konference se ujal marketingový
ředitel eD Šimon Churý. Celou
konferencí hosty poté
provázela moderátorka Hana
Reinders Mašlíková.

Prezentace novinek jednotlivých
výrobců probíhala na ploše přes
1200 metrů čtverečních a nechyběl
ani prostor pro zábavu v gamingových zónách značek Acer, Samsung
či Lynx.

Ve třech přednáškových sálech
se u mikrofonů vystřídalo celkem
26 řečníků z řad zástupců
nejvýznamnějších IT výrobců jako
Lenovo, Microsoft, Samsung, Intel
a další.

Jako nesmírně zajímavou shledali
návštěvníci konference přednášku
„Jak se učí auta řídit“ Edgara
Martineze Granady, odborníka
na vývoj samořiditelných aut
ze společnosti Valeo.

Po konferenci následovala tematická
večerní VIP party, která se konala
v unikátním prostoru Mercedes Forum
Praha, který návštěvníky nadchl
možností zhlédnout vystavené luxusní
vozy a také do nich nasednout.

Program večera byl opravdu pestrý.
Hosté zhlédli vystoupení Transformers,
svou sílu poměřili na siloměru, užili
si virtuální realitu či tematický
fotokoutek. Zlatým hřebem večera
bylo vystoupení zpěvačky Celeste
Buckingham s kapelou.

Konference eD World 2018 je za námi, ale marketingový tým eD nezahálí a už nyní pro vás připravuje jarní konferenci
eD Expo, která se uskuteční 26. března 2019. Těšíme se na vás!

WORLD
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Běžky a IT distribuce spojily síly.
Zrodil se eD system Bauer Team
Dva zdánlivě neslučitelné světy si v září podaly ruce
a zahájily spolupráci. Se startem nové lyžařské sezóny
tak běžkařské stopy nově brázdí lyže eD system Bauer
Teamu.

Růžové kombinézy nastoupí do každého ze závodů
prestižního seriálu běžkařských maratónů VISMA
SkiClassics. A po loňském čtvrtém místě v celkovém
hodnocení týmů se od Bauerových svěřenců i letos
očekává, že budou zářit na předních pozicích i stupních
vítězů.

do závodní stopy již nepostaví a tým bude zajišťovat
po manažerské a servisní stránce. Jeden ze závodů by
pak společně s týmem mělo zažít i několik obchodních
partnerů eD. „Na jednu z lyžařských událostí roku 2019
by se měli vybraní zákazníci eD podívat. Plánujeme pro
ně speciální event v zahraničí. Bude to zážitek, který
si jen tak člověk nekoupí,“ uvedl marketingový ředitel
eD Šimon Churý.

„Když jsem Lukáše s jeho týmem sledoval v loňské
sezóně, viděl jsem, jak se snaží budovat mezinárodní tým.
Tím mi připomněl příběh mne samotného a mých ﬁrem.
Rád bych tím ukázal lidem, že i když něco vyrůstá
z něčeho malého, navíc v tom našem drobném českém
rybníčku, tak to může dosáhnout světového rozměru,“
přiblížil podobnost obou příběhů předseda dozorčí rady
eD Hynek Tyl.

Lukáš Bauer: Zazávodit
si s námi může kdokoli!
Zakladatel eD system Bauer Teamu a bývalý český
reprezentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer pověsil letos
závodní kombinézu na hřebík. Přinášíme exkluzivní
rozhovor s držitelem tří olympijských medailí.

sebe čekat. Jednou z dalších myšlenek vzniku
spolupráce bylo i to, že Hynek hledal přidanou hodnotu
pro své obchodní partnery, chceme je vytáhnout ke
sportu, vzít je na nějaký výjezd na závody, aby měli

Lukáši, přibližte prosím, jak vznikl eD system Bauer
Team?
S Hynkem Tylem jsem spolupracoval již dříve, asi 5 let
zpátky. Potom se naše cesty na nějakou dobu rozešly.
Občas jsme se potkali na nějakých závodech. Jednou
jsme mu pomáhali i s mazáním. Pak se ukázal na
ﬁnálovém závodě v Levi, vyptával se na mé další ambice
s týmem a nakonec se začala realizovat spolupráce. Za
to jsem velmi rád, eD tímto pomohlo týmu k životu
a můžeme tak jít za svými sportovními cíli. Druhou
rovinou je šíření myšlenky, že i z České republiky se dá
vypracovat a dosáhnout úspěchu, když to opravdu
chcete. Tím, že se vracíme do kdysi absolvovaného
partnerství, tak můžu říci, že se známe a víme, co od
Markéta Groholová z eD při rozhovoru s Lukášem Bauerem

„Na startovní čáru se s námi
postaví i Hynek Tyl.“

možnost s týmem i něco zažít a třeba se i inspirovat.
To je zážitek, který si někdo jen tak nemůže koupit.
Zaběhali jste si s Hynkem někdy společně?
Paradoxně ne. Pokud vynechám to, že v jeden moment
jsme spolu startovali na jednom závodě, ale jeli jsme
každý svůj úsek. Ale myslím si, že to není do budoucna
vyloučeno. Hynek je velký sportovec. Nedávno jsem mu
pomáhal s výběrem kolečkových lyží. Myslím, že má
výkonnostní cíle pro tuto sezónu.

Bývalý český reprezentant v běhu na lyžích dokázal
za pouhé čtyři roky vybudovat nejúspěšnější
středoevropský tým dálkových běhů. V úvodu páté
sezóny a konkurenci dvaatřiceti týmů pomýšlí na třetí
místo v celkovém pořadí.

Lyžařských disciplín je dnes nespočet. Popište
i naprostým laikům, v čem váš tým soutěží?
Jde o tým specializující se na lyžařské maratony.
Na nejslavnější sérii VISMA SkiClassics sdružující
nejslavnější maratony, kterých je v letošní sérii dvanáct.
Patří mezi ně například devadesátikilometrový Vasův běh
ve Švédsku, italská sedmdesátikilometrová Marcialonga
nebo Jizerská padesátka, největší závod na českém
území. Zjednodušeně běháme padesátikilometrové
štreky na běžkách, většinou z místa A do místa B. Jsou
to závody jednotlivců, závodí každý sám za sebe.
Unikátní je to, že se může kdokoli přihlásit, v jeden
moment startují jak profíci, což je například můj tým,
tak hobbíci, kteří si jdou jen tak o víkendu splnit svůj
sportovní sen a chtějí mít nějaký pohyb.
Takže se letos s eD system Bauer Teamem mohou
postavit na start i zákazníci eD?
Ano. Může si zazávodit kdokoli. Zákazníci eD i čtenáři
eDéčka. Všichni mohou stát v jedné stopě s eD system
Bauer Teamem a zjistit, jak jsou na tom fyzicky
v porovnání třeba s Katkou Smutnou nebo Honzou
Šrailem.

Hynek Tyl s členy týmu Lukášem Bauerem a Kateřinou Smutnou

„Čeká nás například Jizerská padesátka nebo legendární
devadesátikilometrový Vasův běh, kde se na startovní
čáru s námi postaví i Hynek Tyl,“ prozradil držitel tří
olympijských medailí Lukáš Bauer, který se letos
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S WQHD MONITORY UVIDÍTE MNOHEM VÍC

Představte trošku více tým…
Máme devět servismanů a osm závodníků. Tři běžkyně
a pět běžců. Z národností tam máme Čechy, Poláky, Rusa
a Francouze, servis je kompletně český. Jsme
nejúspěšnější středoevropský tým, před námi jsou jen
Skandinávci, kterých jsou i za námi mraky. Krom toho
jsme jediný tým v české historii, který obsadil v jednom
závodě jak stupně mužů, tak stupně žen. Loni to bylo
dokonce dvakrát.
Jaké další úspěchy má tým za sebou?
Loňské čtvrté místo v celkovém hodnocení týmů série
VISMA SkiClassics, potom vítězství Ilji Černousova
v závodu Marcialonga, Ilja je mimochodem olympijský
medailista ze Soči. Dále mnoho úspěchů Katky Smutné,
která v minulých ročnících slavila úspěchy v závodech,
jako je Marcialonga nebo na Vasův běh.
Jaké jsou ambice týmu na letošní sezónu?
Umístění v první pětce v celkovém pořadí týmů bude
slušné. Do třetího místa je to kategorie snů, to se nám
musí všechno podařit a pak ještě kousek k tomu. Šance
tam ale jsou, vloni jsme se s třetím místem strkali celou
sezónu.
S kolika týmy aktuálně soupeříte?
Letos je přihlášeno třicet dva týmů.
Pro tuto sezónu jste oznámil svůj konec v závodním
dresu. Jaká je vaše nynější role v týmu?
Od servisáka přes manažera a hledače sponzorů. Jsem
ten, který musí dělat všechno, ale zároveň chce dělat
všechno. Zakladatel týmu, který musí udělat poslední
rozhodnutí. Tím, že jsem zlenivěl a nechce se mi už
závodit, tak holt budu, jednoduše řečeno, mazat lyže.
Údajně jste i vybíral barvu letošní kombinézy, na které
bude převažovat zářivě růžová…
Ano, možná to překvapí, ale je to tak. Bylo to týmové
rozhodování, ale svými argumenty jsem ostatním
v podstatě nedal prostor pro jinou variantu. Udělal jsem
tím radost děvčatům, menší už mužům. Na nich
je to taková diskutabilní barva. Při výběru jsem jasně
preferoval viditelnost v rámci závodů. V loňské sezóně
jsme měli poměrně nevýraznou kombinézu a například
sportovní komentátoři měli problém nás rozeznat.
Já chci, aby tým zářil.

Byl to vždy sen? Vést svůj vlastní tým.
Samozřejmě, že v momentech, když se nedařilo a lidi mě
štvali, tak jsem chtěl zákonitě pryč a dělat cokoli jiného.
Prioritně jsem ale chtěl zůstat u sportu a jsem za to rád.
Byť si myslím, že naše pozice není vůbec snadná.
Nepatříme do žádného svazu, nejsme pod žádnými
státními dotacemi, jak to ve standardním sportu chodí,
proto je velmi těžké se v tom udržet. Uvidíme, jak dlouho
to půjde. Ale tenhle tým už jde do páté sezóny. To už je
podle mě nějaká známka toho, že nejsme ti vizionáři,
kteří se pro něco nadchnou, a za týden je to přestane
bavit.

Gaming monitor

CJG50

Jsme IT ﬁrma. Jaký je váš vztah k IT?
Poměrně kladný. Jsme mezinárodní tým, takže
IT dennodenně používáme pro komunikaci mezi sebou
a s médii, ale i k analýze lyžařské techniky. Pokud jde
o mne, kdekdo asi neví, že jsem byl dříve hráčem
počítačových her. Teď na to nemám tolik času. Bavilo
mě Age of Empires a podobné strategie. Sportovní hry
mi paradoxně nešly. U Age of Empires mě vždycky drtilo,
jak dlouho jsem něco budoval, pak přišel silnější protivník
a všechno mi to zničil. Hlavně mi ale neříkejte, že jsou
nějaké nové verze, protože pak se do toho zase dostanu
a bude ze mě gambler.

Lukáš
Bauer
držitel tří
olympijských
medailí

Jak často si dnes jako „neaktivní sportovec“ zaběháte na
lyžích?
V průměru si jdu asi dvakrát až třikrát týdně zasportovat.
Samozřejmě ve výrazně menším rozsahu než předtím.
Většinou dělám to, čím žiju. Teď mi svým způsobem
odpadla povinnost sportování a chci dotáhnout tým na
co nejvyšší možnou úroveň. Nyní proto raději trávím čas
v zázemí.
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Co považujete vy sám za své tři největší kariérní
úspěchy?
Olympijské medaile, vítězství ve Světovém poháru v roce
2007 a 2008 a hlavně to, že jsem se stal otcem dvou
skvělých dětí.

8 890 Kè
doporuèe

ná koncov

Rozliení WQHD

Zakøivený pro vae pohodlí

WQHD rozliení má a 1,7× vyí hustotu pixelù
ne Full HD a nabízí úasnì detailní a ostrý obraz.
Navíc vám poskytuje vìtí pracovní prostor.

Zakøivený displej CJG5 umoní vaim oèím udrovat
stálé zaostøení pøi pohledu na celý povrch obrazovky,
take je sledování monitoru pohodlnìjí.

Rychlá obnovovací frekvence 144 Hz

Více reimù zobrazení

Rychlá obnovovací frekvence 144 Hz nabízí dokonale
plynulé zobrazení scény. Dá se sníit na 60 Hz nebo 120 Hz,
pokud potøebujete optimalizovat výkon.

Herní reim na CJG5 okamitì pøizpùsobuje gamma
úrovnì èerné, kontrastní pomìr, ostrost a nastavení barev
tak, aby byly optimální pro daný ánr hry nebo filmu.

VA
Typ
panelu
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Pro více informací kontaktujte svého obchodníka nebo produkt manaera znaèky
Martina Nevosada, mnevosad@edsystem.cz, tel.: +420 724 222 024.

Největší zimní sportovní
cíl Hynka Tyla? Odjet
prestižní Vasův běh
Předseda dozorčí rady eD Hynek Tyl prozradil, proč
si světy IT distribuce a dálkového lyžování podaly ruce,
jaký je jeho vztah k běžkám a jak se on sám připravuje
na legendární devadesátikilometrový Vasův běh.

minimum. Čerpám ale hodně z toho, že jsem vytrvalostní
sporty vždy dělal. Takže mám základ. Bez toho by to
nešlo. Na takovou zátěž se člověk nepřipraví jen tak.
Pochlubte se, jak se vám dařilo při poslední účasti na
legendárním závodu, kterým Vasův běh bezesporu je?
Z celkově šestnácti tisíc účastníků mělo lepší čas něco
málo přes čtyři tisíce běžců. Takže jsem byl spokojený.
Tento závod je jediný, kde vybíhají všichni najednou.
Na prvních pozicích na startu je elita, profesionální týmy
jako Lukášův. Pořadí na startu závisí na tom, jak se
závodníkovi dařilo dříve. Pro představu, když vybíháte
z úplného konce, trvá třeba pětadvacet minut, než
se dostanete na startovní čáru.

Proč se eD rozhodlo sponzorsky podpořit lyžařský tým
trojnásobného olympijského medailisty Lukáše Bauera?
S Lukášem jsme spolupracovali již před několika lety.
Tehdy ještě závodil individuálně. Když jsem ho s jeho
týmem sledoval v loňské sezóně, viděl jsem, jak se snaží
dostat na vrchol, jak se snaží budovat mezinárodní tým.
Tím mi připomněl příběh mne samotného a mých ﬁrem.
Také jsem před lety začal budovat malou českou ﬁrmu
a nyní jsme mezinárodní společností. Rád bych tím
ukázal lidem, že i když něco vyrůstá z něčeho malého,
navíc v tom našem drobném českém rybníčku, tak to
může dosáhnout světového rozměru.

Máte nějaký osobní rekord?
Nejrychlejší čas mám ze švýcarského Engadinu. Tam
jsem jednou ujel maratonskou trať (42 km) za dvě

Kde se v Česku na takové závody trénuje?
Převážně v Beskydech a v Jeseníkách, ale i v zahraničí.
Stejně jako někdo jezdí do Rakouska na sjezdovky, tak
já polovinu času strávím sjezdovým lyžováním
a polovinu běžkováním. Člověk na takový závod
potřebuje mít naježděno asi dvanáct set kilometrů,
aby jej důstojně ujel. To je minimum.

Jak eD této spolupráce s Lukášovým týmem dálkových
běhů využije?
Chceme ji propojit na naše partnery. Mnozí z nich jezdí
na hory, mají rádi sport. V plánu jsou například eventy,
kde se budou moci naši zákazníci s Lukášem i jeho
týmem potkat. Rádi bychom vybrané partnery vzali
také na jeden ze závodů VISMA SkiClassics, ale
o tom zatím více neprozradím.

Za jak dlouho těch dvanáct set kilometrů v rámci
tréninku zhruba ujedete?
V jednodenním tréninku najedu takových padesát
kilometrů. Před závodem potřebuji minimálně dvanáct
těžších tréninků a přibližně třicet kratších. To je

hodiny a sedm minut. To je asi můj nejrychlejší čas
v závodu.

Na jak dlouho je plánovaná spolupráce?
Prozatím na celou sezónu, na dvanáct měsíců. Pokud
ale bude vše klapat, předpokládáme, že partnerství
prodloužíme. Vše vyhodnotíme po sezóně.
Jaký je váš vztah k běhu na lyžích?
Je to pro mě srdcová záležitost a relax. Člověk je
v přírodě bez přítomnosti dalších lidí. Navíc často
v nehostinných podmínkách, kde je třeba překonávat
určité překážky. Baví mě na tom to, že vypadnu často
do naprosto divoké přírody, kde se toulám krajinou.
Když to tak říkáte, kdekdo si možná představí někoho,
kdo si jde dát v neděli patnáct kilometrů do blízkého lesa.
Tak to ale ve vašem případě údajně není a zvládáte toho
mnohem více. Je to tak?
Jasně. Jezdím na závody, které jsou často dlouhé
padesát kilometrů a výš. Nejdelší výzvou je švédský
Vasův běh, který má devadesát kilometrů. Snažím
se během roku udržovat v takové fyzické kondici, abych
alespoň čtyři až pět takových závodů za sezónu odjel.
Beru to jako motivaci ke zvýšení mé fyzické kondice
s tím, že letos je mým největším sportovním cílem odjet
po pěti letech znovu právě Vasák. Pro Lukáše a jeho tým
je to mimochodem také hlavní cíl.
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Nadcházející akce eD system v ČR

EVENTY 2019

Očima produkťáka:
Projektor Optoma UHL55
Během podzimu přibyla v naší nabídce řada zajímavých
novinek. Jednou z nich byl i přenosný all-in-one LED
projektor od Optomy UHL55. Náš produktový manažer
Karel Káňa se rozhodl jej vybalit z krabice a prozkoumat
jeho parametry.
Hned po rozbalení jej potěšila nejen váha pouhých
4,2 kilogramů, ale při spuštění také funkce, která zamezí
obvyklému „nerovnému“ promítání. Je jí automatické
ostření a automatická korekce horizontálního i vertikálního lichoběžníkového zkreslení, díky tomu stačilo
jen namířit na projekční plochu a obraz se sám srovnal.
Jak výsledek vypadal? „Světelnost 1500 lumenů postačila
pro jasnou projekci o úhlopříčce až 300 palců a obraz byl
díky LED technologii v porovnání s běžnými lampovými
projektory jasnější a živější,“ říká produktový manažer
Karel Káňa. Potěšila jej i vyšší sytost barev, pro které
Optoma uvádí pokrytí 118 procent barevného prostoru
Rec. 709.
Jednou z hlavních předností modelu UHL55 je
zobrazování a pouštění obsahu bez nutnosti jej

nijak nerušil hluk přístroje, který se Optomě podařil
stáhnout na 28 dB, což je méně než lidský šepot.
Tento model podle něj potěší milovníky Spotify či
Netﬂixu. Optoma k němu totiž v kombinaci s Androidem
přináší možnost stahování aplikací z App Store. Tam se
podobně jako na chytré televizi zobrazují jen ty aplikace,
které projektor podporuje. Jejich počet má navíc podle
zpráv od výrobce v budoucnu stále narůstat a UHL55 se
tak má stát perfektním doplňkem do chytré domácnosti.
Pro poslech hudby i sledování ﬁlmů Optoma do tohoto
modelu zabudovala dva vestavěné stereofonní
osmiwattové reproduktory, které vytváří všesměrový
zvuk o 360 stupních. Ten pak lze ještě umocnit
připojením větších a výkonnějších reproduktorů. „Já jsem
ale ocenil naopak možnost připojení bezdrátových
sluchátek, díky čemuž jsem si mohl promítat ﬁlm s velkou
úhlopříčkou a zároveň jsem nikoho v okolí nerušil,“
dodává Karel Káňa.
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Přidejte si náš kalendář akcí do vašeho telefonu.

A jak je na tom životnost? Ta se samozřejmě krátkodobým testem zjišťuje špatně. Podle údajů od výrobce
je to až 30 tisíc hodin. Při každodenním dvouhodinovém
sledování by tak měl vydržet více než čtyřicet let!

Synology
Mesh Router
MR2200ac

5

5 klíčových parametrů podle Karla Káni:

připojovat zastarale přes kabely. „Díky tomu jsem mohl
streamovat obsah z mobilního telefonu, počítače
i tabletu, což člověk ocení na nejednom meetingu. Doma
jsem zase s pomocí USB ﬂash disku a vestavěného
multimediálního přehrávače úspěšně odzkoušel přehrát
ﬁlm ve 4K UHD rozlišení a projektor zvládl i 3D video,“
komentuje produktový manažer. Při sledování jej navíc

Rozlišení 4K UHD kompatibilní s HDR10
LED technologie
Vestavěný přehrávač médií, Wi-Fi a Bluetooth
Automatické ostření i automatická korekce
lichoběžníkového zkreslení
Operační systém Android s možností stahování
aplikací z App Store

Wi-Fi

Zařízení MR2200ac s inteligentní sítí Mesh Wi-Fi
a nejlepšími možnostmi rodičovské kontroly
v odvětví je navrženo tak, aby zajistilo připojení
a bezpečnost pro všechna vaše zařízení i uživatele.

Synology

Několik zařízení MR2200ac může společně vytvořit systém,
který zajistí připojení k síti Wi-Fi v každém koutě vašeho domova.
Ať už budete kdekoli, můžete využívat stále stejnou síť Wi-Fi
a užívat si jednotné připojení od jednoho místa k druhému.

WPA3

První směrovač Wi-Fi
s certiﬁkaci WPA3

BlueTooth

Pro více informací kontaktujte produktového manažera
Stanislav Dinuš | t: +421 905 648 414 I e: sdinus@edsystem.sk
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Lenovo přichází s inovacemi na poli stolních počítačů

S Philips Hue uvidíte svůj domov v tom správném světle

Lenovo s hlavními sídly v Číně, Spojených státech
a Singapuru patří mezi největší světové výrobce počítačů.
Firma vznikla v roce 1984 pod názvem Legend, později
Legend Novo, zkráceně Lenovo. Zásadní zlomy v historii
výrobce nastaly v roce 2005, kdy společnost koupila
počítačovou divizi IBM a v roce 2014 převzetím mobilní

Philips Hue představuje systém chytrého domácího
osvětlení, který umožňuje ovládat barvu i intenzitu
osvětlení v interiéru jednoduše ze smartphonu či tabletu.
Vybírat lze z 16 milionů barev a pomocí aplikace Philips Hue
pro systémy iOS a Android je možné osvětlení v bytě
ovládat i na dálku.

divize Motorola Mobility. Do širokého portfolia výrobků
Lenovo dnes patří kromě mobilů a počítačů také tablety,
monitory, televize, servery či úložné jednotky. Produkty
Lenovo se vyznačují vysokou kvalitou za příznivou cenu.

ThinkCentre M720 Tiny

ThinkCentre M720 Tower

Kompaktní počítač je malý, ale výkonný a navíc
i energeticky úsporný. Kromě velikosti a spolehlivého
výkonu patří k jeho výhodám také kompatibilita
s modulárním monitorem Tiny-in-One. Spojením obou
zařízení snadno vytvoříte počítač All-In-One.

ThinkCentre M720 v provedení Tower je výkonný
stolní počítač poháněný nejnovější generací
procesorů Intel®. Disponuje rychlou pamětí DDR4
a vylepšeným zabezpečením dat. Zajímavou
technickou novinkou je umístění USB-C konektoru
na předním panelu počítače.

Philips COL
Hue Go white

Philips Starter kit GU10
White and color ambiance

Bezdrátová lampička Philips Hue Go
je ideálním ambientním svítidlem
do domácnosti. Po nabití funguje až tři hodiny
a ovládat jej můžete buď přes mobilní aplikaci
Philips Hue, nebo fyzicky ovládáním na svítidle.

„Na produktech značky Lenovo dlouhodobě oceňuji jejich
vysokou kvalitu a inovace, se kterými výrobce neustále přichází.“

Do širokého portfolia Philips Hue patří kromě LED žárovek,
LED pásků a ovládacích prvků také celá svítidla. Výrobcem
produktů Philips Hue je společnost Philips Lighting,
světový lídr v oblasti energeticky úsporných osvětlovacích
řešení a nových osvětlovacích aplikací.

Ideální způsob, jak začít s chytrým
osvětlením, je pořídit si jeden z takzvaných
Starter kitů. Ty obsahují žárovky, Hue
Bridge a některé i dálkový ovladač.
Napojte Bridge do vašeho Wi-Fi routru,
našroubujte žárovky a zábava může
začít.

„Philips Hue dokáže nie len meniť farbu a intenzitu osvetlenia, ale vie tiež reagovať
na zmeny počasia, nové notiﬁkácie alebo napríklad pohyb akcií na trhoch.“
Anton Husovský ‒ asistent nákupu t: +420 703 433 902 I e: ahusovsky@edsystem.cz

Jan Nábělek ‒ manažer skupiny nákupu t: +420 597 444 327 | e: jnabelek@edsystem.cz

300 kvalitních řešení pro bezpečnou zálohu dat

Nekompromisní kvalita a 5letá záruka, to jsou monitory EIZO

Počátky SanDisku se datují až k roku 1988. Za tu dobu se
značka vypracovala na jednoho z největších výrobců
paměťových karet a záznamových médií. Na výkon, kvalitu
a spolehlivost produktů SanDisk se dennodenně spoléhají
miliony lidí po celém světě. Nyní tyto hodnoty výrobce

Japonská společnost EIZO se již 50 let zabývá vývojem
a výrobou špičkových zobrazovacích řešení a díky vlastním
výzkumným centrům v Japonsku a Německu je považována za předního inovátora v oblasti kvality technologií
monitorů. Široké portfolio produktů, které výrobce dodává
do 80 zemí světa, zahrnuje kvalitní kancelářské monitory,

přináší i do portfolia eD. Ziskem oﬁciální distribuce značky
z portfolia Western Digital přibylo v nabídce na tři sta
produktů, jako jsou paměťové karty s kapacitou až 512 GB,
ﬂash disky s velikostí až 256 GB a externí SSD disky
s kapacitou až 2 TB.

profesionální graﬁcké monitory, výkonné herní monitory
i specializované monitory, které nacházejí své uplatnění na
těch nejnáročnějších pracovištích, jako jsou burzovní sály,
řízení letového provozu, radiologické stanice či operační
sály.

EIZO MT TN LCD LED 27"
EIZO MT IPS LCD LED 24"
Paměťová karta Extreme microSDXC
Perfektní volba s technologií A2. Zlepší
paměť mobilního telefonu, fotoaparátu
i akční kamery a ohromí kapacitou
400 GB, na kterou se vejde zhruba
16 hodin 4K videa.

Externí SSD
Extreme Portable
Nejprodávanější externí SSD
v České republice. Disk s rychlostí
čtení 250 MB/s, rozhraním USB 3.1
Type 3 a šikovným praktickým
ouškem. Díky IP55 odolá prachu,
vodě a pádům z výšky až 2 metrů.

Monitor EV2456 vyniká jak obrazovou
kvalitou, tak ergonomií díky rámečku tenkému
pouze 1 mm. S LCD panelem IPS o rozlišení
1920×1200 bodů, povrchem potlačujícím
odlesky a LED podsvícením zvládá tento
model excelentní podání obrazu.

„Pri monitoroch EIZO si môžete byť istí špičkovou kvalitou,
5-ročnou zárukou a skvelým pomerom ceny a výkonu.“

„Za zmínku určitě stojí řada SanDisk Ultra Fit, která
představuje jedny z nejmenších USB disků na světě.“

Stanislav Dinuš ‒ produktový manažer t: +421 249 591 132 I e: sdinus@edsystem.sk

Tomáš Zapletal ‒ produktový manažer t: +420 597 444 349 | e: tzapletal@edsystem.cz

34 produktový manažer představuje

Díky čtyřnásobku rozlišení Full HD a minimální
šířce rámečku je monitor EV2785 nejlepší volbou
pro kanceláře a profesionální víceobrazovkové
sestavy. Rozhraní USB-C navíc zaručuje
nejrychlejší datové přenosy a současně
nabíjení koncových zařízení.

více na edecko.com

magazín eDéčko

produktový manažer představuje

35

Vyberte si ideální
tiskárnu
Pøipravte se na V ánoce s novou tiskárnou
a penìzi navíc. Ostrý a kvalitní text
a záøivé barvy jsou ten nejlepí dárek.
Nyní získáte a 3 050Kè zpìt*
pøi koupi vybrané tiskárny

Vrátíme vám
a

3 050 Kè

