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Jan Novák:
Nákup není počasí, poptávku
musíme předpovídat přesně
Asi každý z nás zažil den, kdy se ráno oblékl podle
aktuální předpovědi počasí a o pár hodin později
si za to nadával. Počasí není o nic méně proměnlivé než
poptávka zákazníků po IT a spotřebním zboží. Situaci
na trhu přesto musíme předpovídat lépe a přesněji
než meteorologové oblačnost, teplotu a výskyt srážek.
V eD tak máme specialisty soustředěné v oddělení
nákupu, které vede Jan Novák. A ne, neschovávají
si rosničku v lahvi od okurek. Jejich metody jsou z části
exaktní, ale hodně spoléhají i na své rozsáhlé zkušenosti.
V podstatě je to vědecká práce.
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graﬁcké karty v době boomu virtuální měny bitcoin.
Zatímco za rok 2017 kryptoměna zdražila
na patnáctinásobek a jen za prosinec na dvojnásobek
proti listopadu, vloni už oslabovala. Investoři ztratili
zájem. A tím klesal hlad po graﬁckých kartách, které jsou
pro těžbu elektronických platidel nutné. Vadnoucí

„Musíme vybalancovat
.všechny proměnné.“
poptávka se promítá do cen počítačových komponent.
Naproti tomu výrobci uvádějí nové modely a chtějí
se zbavit starých zásob. To vše musí nákup v eD vědět,
předpovídat, zvážit a vybalancovat. Daří se.

„Nákupní oddělení zastřešuje nákup produktů, které
eD prodává v Česku, na Slovensku i v Polsku. Naším
úkolem je navrhnout skladbu sortimentu, vytipovat
vhodné výrobky, jednat s dodavateli o cenách i strategii.
Zároveň zajišťujeme zákazníkům technickou podporu
a zastupujeme je směrem k dodavateli, například při
řešení nestandardních dotazů a požadavků. Některým
osobně doručujeme produkty,“ popisuje hlavní aktivity
svého oddělení ředitel nákupu Jan Novák.

Pečlivý výběr
Abychom v eD vůbec mohli nějaké zboží nabízet
a prodávat, musíme jej nejprve vybrat. Našich více než
70 specialistů na nákup, přesněji produktových manažerů, je rozděleno do sedmi obchodních jednotek (business
unit) podle segmentů, jako počítače nebo periferie.

Může to znít docela jednoduše, ale opak je pravdou.
Nestačí se podívat na statistiky prodejů a objednat,
co zrovna ve skladě dochází. Typickým příkladem byly

Protože potřebují být vendorům co nejblíže, jsou
produktoví manažeři rozprostřeni do Ostravy, Prahy,
Brna, Pardubic, Bratislavy a Žiliny. Kvartálně probírají
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Jan Novák
ředitel nákupu

s vendory plány na další období a domlouvají společný
postup. Zboží poté zalistují do informačního systému
se všemi parametry, obrázky a podrobnějším popisem.
Tyhle podklady pak používají obchodníci eD.
Součástí práce je samozřejmě komplexní cenotvorba.
Cena pro zákazníky eD musí být aktuální, atraktivní
a konkurenceschopná, i když se od dodavatelů neustále
mění třeba v reakci na pohyby kurzů cizích měn.
Rozšiřování portfolia
Sortiment eD tvoří výrobky více než 500 značek,
od kterých máme skladem přes 33 000 produktů.
Rozšiřování portfolia a získávání nových dodavatelů
je dalším důležitým úkolem nákupního oddělení.
„Sledujeme aktuální trendy a snažíme se zařadit zajímavé
produkty jako první. Byli jsme na čele v 3D tisku, chytré
domácnosti nebo virtuální realitě. Teď se intenzivně
věnujeme IoT – internetu věcí. Jednáme s velkými výrobci
o výhradní distribuci,“ uvádí ředitel nákupu.

„Crowdfundingové produkty
ukazují inovativnost.“
Do nabídky začleňujeme také produkty, které nás po
světě zaujmou na technologických veletrzích. Mnoho
značek přidaných za poslední roky bylo rozjednáno na
akcích jako tchajwanský Computex. Zároveň nás oslovují
vendoři sami, povětšinou z Asie. V těchto případech
provádíme zevrubnou analýzu a posuzujeme, jestli je
produkt přínosný – technologickou novinkou, novým
segmentem zboží, lepší marží dostupnou pro naše
zákazníky a podobně. Posledním střípkem mozaiky jsou
crowdfundingové produkty. Ty jsou důležitou složkou,
která ukazuje inovativnost našeho portfolia a naše úsilí
co nejrychleji dostávat do nabídky převratné věci.
Délka akvizičního procesu je různorodá. Záleží na
velikosti a organizační struktuře té které ﬁrmy. Zatímco
u start-upů je jednání rychlé, a v řádech týdnů od
prvního kontaktu značku zalistujeme, u korporací totéž
trvá měsíce.
Boj o exkluzivitu
Zmíněná výhradní distribuce je preferovaným modelem
spolupráce se značkami, přestože je náročnější. „Nikoho
nepřekvapí, že exkluzivita znamená pro distributora vyšší
marže. A pokud je značka úspěšná, sto procent úspěchu
sdílí distributor. Druhá strana mince je, když se značce
nedaří, tíha neúspěchu také plně padá na distributora,“
vysvětluje Jan Novák.
V rámci exkluzivní distribuce v eD zajišťujeme vše
nezbytné, aby se zboží dostalo na trh – od certiﬁkací
po jednání s retailovými a e-tailovými prodejními řetězci.
Ze značek, na které má eD exkluzivitu, určitě znáte
projektory Optoma, displeje a tiskárny Sharp, vysavače
Ecovacs, stylové mobilní telefony Meizu či odolné
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telefony RugGear. Zapomenout nesmíme ani na vlastní
značku počítačů Lynx, kterou velmi ﬂexibilně reagujeme
na požadavky zákazníků i trendy trhu.

„Pořádáme největší
distribuční konferenci
v Česku.“
Výkonnost rozhoduje
Pro udržení jakékoliv značky v distribuci je určující
výkonnost. V praxi to znamená navyšování prodejů.
A to nejde samo. „Prodej proto podporujeme různými
formami a novými službami, jako vlastním testováním
a recenzováním produktů, dropshipmentem
a logistikou celkově, týmem terénních obchodníků –
hunterů nebo ﬁnančním servisem. Pořádáme největší
distribuční konferenci v Česku a na Slovensku. Umíme
zpřístupnit nové zákaznické segmenty, zajistit viditelnost
značky skrze marketingové kampaně a akce pro
spotřebitele. Díky tomu každý měsíc obsloužíme přes
pět tisíc ﬁremních zákazníků,“ říká Jan Novák.
Nákupní oddělení vytváří nabídku produktů
distribuovaných eD a toto portfolio dlouhodobě formuje
český IT trh. Budeme proto čím dál intenzivněji
vyhledávat ve světě inovativní výrobky a přivádět
je k nám. Chceme tak nejen přispívat k vašemu
obchodnímu úspěchu. Máme ambice v zemích, kde
působíme, vytvářet a pečovat o vždy moderní prostředí,
kde se využívají aktuální a trendy technologie.
„Věříme, že svou práci děláme dobře. Proto nás těší
a motivují ocenění, která za vynaloženou energii od
vendorů získáváme.“ dodává Jan Novák. Z těch
posledních například HP Partner roku 2018 (titul
největšího distributora HP máme už podeváté), nejlepší
distributor periférií Canon za rok 2018 nebo nejlepší
distributor OKI na Slovensku za rok 2018. Je to zavazující
a rozhodně nepolevíme. Nejsme přece rosničky ve
sklenici ani obchodníci s deštěm, ale odborníci na trh
IT a spotřebního zboží.

Co možná o eD nevíte
7%

meziroční růst obratu ﬁrmy

16%

meziroční nárůst počtu
zákazníků v Polsku

14%

nárůst kategorie periferie

500+

značek v portfoliu
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Podívejte se na
čtyři nová videa

Brzy tomu bude rok od vzniku prvního videa Otestováno eDéčkem, ve kterém vám Roman představil náš první testovaný
produkt. Tehdy ještě bez testovacího trička, pořádného mikrofonu a kvalitního osvětlení.
Postupem času se před kamerou ukázali i další členové našeho testovacího týmu. Markéta vyzkoušela robotický vysavač,
Martin notebook od HP a produkťák Milan společně s Romanem představil zajímavou klávesnici značky Fujitsu.

NOVINKA

Vaše první
terabytové
SSD

Od minule jsme zvládli natočit čtyři nová videa, která představujeme v tomto článku.

V-NAND SSD 860 QVO
Lamax MusiCan1

HP EliteBook 830 G5

IPX4

SSD 512 GB

8 hodin na baterii

Užijte si optimální výkon, rychlost a kapacitu.
Vysoké kapacity jsou nyní dostupnější než kdy jindy.

Intel Core i7

Odolný a lehký bluetooth
reproduktor s funkcí Handsfree,
rádiem a slotem na SD kartu.

Výkonný 13.3“ notebook s kompaktními
rozměry, hliníkovým tělem a bohatou
bezpečnostní výbavou.

Přehrát video

Evolveo Securix

Fujitsu Esprimo G558 + Fujitsu KB950

HD rozlišení

USB-C

až 64 čidel

Pouze 17 cm na délku

Chytrá otočná Wi-Fi kamera vybavena
externími pohybovými senzory
s ovládáním přes mobilní telefon.

Přehrát video

REC

Mini PC v kompaktním designu s napájením
pomocí USB-C a profesionální klávesnice
s integrací Skype volání.

Rozhraní
SATA

AŽ

AŽ

550/520

96 000/90 000

MB/s

IOPS

Čtecí/zapisovací
rychlost

Počet operací za 1 s
(čtení/zapisování)

Přehrát video

Vysoká kapacita
a výkon za přijatelnou cenu

Ověřená kvalita
a spolehlivost

Vysoká rychlost
jako standard

Pokročilá
kompatibilita

Přehrát video

Ze zákulisí Otestováno eDéčkem
Natočení jednoho dílu Otestováno eDéčkem zabere 2 až 3 hodiny podle
šikovnosti účinkujících kolegů, vybrané lokace a složitosti testovaného
produktu. Před samotným natáčením je třeba věnovat několik hodin
testování produktu, přípravě scénáře a nastavení mikrofonů a světel
v místě natáčení.
Po posledním záběru pak následují dotáčky produktu (například různé
detailní pohledy) a v neposlední řadě střih samotného videa, který
obvykle zabere 3 až 5 hodin.

00:32:07

3..2..1.. ..1..2..3

02
06 Otestováno
eD téma
eDéčkem

Výsledkem je nový díl Otestováno eDéčkem, který můžete vidět
na našem Facebooku, webu edecko.com nebo YouTube kanále.

více na edecko.com

Pro více informací kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera značky
Martina Nevosada, mnevosad@edsystem.cz, tel.: +420 724 222 024
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ROKY

3 roky
záruka

Člověk je tak
dobrý, jak dobrý
má tým

Právě drive podle něj lidé často společně s nárůstem
nenahraditelných zkušeností ztrácejí. To se snaží řešit
doplňováním týmu o mladší členy, kteří přináší nové
myšlení. Mezi ně patří, dnes již obchodníci, Honza Čep
a Kuba Veselík, kteří před více než 3 lety prošli
programem eD student.

Jaroslav Čerbák

Když mluví o své unitě, nechodí pro chválu daleko.
Jak říká, člověk je jen tak dobrý, jak dobrý je jeho tým,
a on má to štěstí, že v něm má ty lepší a ještě lepší.
„O své unitě mohu říci, že je dokonale vyvážená, jak
po obchodní, tak po technické stránce. Nemáme sólisty,
tým funguje jako celek. Ve svých schopnostech
se všichni dokonale doplňují a výborně se dokáží
zastoupit,“ nešetří Jaroslav Čerbák pozitivy.

ředitel obchodního oddělení
ostravské pobočky
Prostředí distribuce pro něj není žádným neprobádaným
územím. Jaroslav Čerbák se v něm úspěšně pohybuje
již 16 let. Jak říká, IT jej i po těch letech stále baví. Líbí
se mu především dravost tohoto trhu a neustálé změny,
které přináší.

To vše by ale, jak tvrdí, nebylo možné bez tří hlavních
pilířů. Prvním jsou dobré vztahy nejen uvnitř týmu, ale
i v rámci ﬁrmy. Druhým je vztah nadřízeného
s podřízeným. Třetím reálnost cílů a podmínky, které
k jejich dosažení ﬁrma dává. „Největším nástrojem
demotivace je totiž nedosažitelný plán. Proto se snažím
nejen svým obchodníkům naslouchat a řešit jejich
problémy, ale také za ně bojovat a snažit se vyjednat
plány, které jsou reálné,“ přibližuje svou práci, která
se skládá jednak z obchodní roviny, denním chlebem jsou
ale pro něj také personální záležitosti a řízení lidí.

„Cítím také loajalitu vůči ﬁrmě a baví mě tým, který mám.
Neskutečně!“ říká ředitel obchodního oddělení ostravské
pobočky, který je příkladem, že lze zdárně postoupit
v rámci hierarchie ﬁrmy. Sám před lety začínal jako
obchodník a na starost měl menší zákazníky. Hned
po třech měsících jej však převeleli na klíčové klienty
a po několika letech na ředitele největší a historicky
nejstarší pobočky eD.
Po šestnácti letech v branži zaznamenává několik
zásadních změn, které se na IT trhu odehrály. Jednou
je obecně známý pokles marží IT produktů. Na tuto pro
zákazníka příznivou skutečnost měl mimo jiné vliv online
prodej, s nímž přišel ruku v ruce rozvoj konkurenčního
prostředí a srovnání podmínek.

Očima
zákazníka
S Jardou se známe opravdu mnoho let. Na naší
spolupráci si nejvíce cením solidnosti. Když
se na eD obrátím s problémy, tak nejsou odsunuty,
ale řešeny. Jarda mě dokonce pravidelně
žádá o připomínky a případná negativa,
což následně bere v potaz. To vnímám oproti
konkurenci jako velké plus. Druhá věc, které
si cením, je, že pro mě má eD primární kontakt,
kterým jsou Dano Matejov a Vlastík Bajer. Vím,
že se na ně můžu kdykoliv obrátit, ať už se jedná
o cokoliv, a pomohou mi. Třetí, neméně důležitou
věcí, proč spolupracuji s eD, je velké portfolio
a vynikající e-shop.

Milan Korenčík
Gesto Computers, spol. s r.o.

Jak se liší práce farmáře a huntera a jaké segmenty jsou tahouny posledních let?
To se dočtete v pokračování článku na edecko.com

„Dnes se nacházíme v situaci, kdy je v porovnání
s minulostí mnohem těžší udržet si zákazníka. Cenu
mají všichni plus mínus stejnou, důležitá je samozřejmě
i skladovost, klíčovou oblastí se ale stal takzvaný support.
Byznys se čím dál více přesunul do vztahové roviny. Pro
udržení zákazníka je nutné budovat vztah,“ zdůrazňuje
vzrůstající důležitost osobních vazeb na IT trhu, na
kterém jsou již podle něj karty poměrně rozdány.
Při srovnání dnešní práce v distribuci s minulostí
zdůrazňuje ještě jednu změnu týkající se veřejných
zakázek. „V posledních letech došlo k předání práce
resellerů na bedra našich obchodníků a produktových
manažerů, kterým tak narostla pracnost v oblasti
naceňování a vybírání produktů pro výběrová řízení,“
zmiňuje další z proměn, které byl svědkem a se kterou
se jeho lidé dokázali zdárně popasovat.
Obchodníka nelze vyrobit
Úspěšný obchodník je podle něj zejména komunikativní,
snaží se vycházet zákazníkům vstříc, dokáže se pro ně
obětovat, zároveň však má zdravý rozum. „Obchodník
musí mít dar. Nelze jej vyrobit, člověk se jím musí
narodit,“ prohlašuje a ze svého týmu vyzdvihuje
například Dana Matejova, Michala Šafaříka nebo Vlastu
Bajera. „Oni se narodili jako obchodníci. Mají ty nejlepší
vazby se zákazníky a dlouhodobě skvělé výsledky. Jsou
tady více než deset let a co je neskutečné a málokdy se
vidí, mají stále drive,“ dodává.

08 Náš tým

Jardův tým v číslech a faktech
- Ostravský tým se skládá ze 13 členů.
- V rámci ﬁrmy jde o nejstabilnější tým.
- Z Ostravy je zajišťován také chod a fungování služby HP Market – prodejního portálu společnosti HP na CZ a SK trhu.
- Pobočka již 4 roky v řadě plní ﬁremní plán v počtu růstu zákazníků.
- 60 % jejich zákazníků tvoří takzvané rodinné stříbro.
- Více než 95 % produktů prodaných ostravskými obchodníky představuje IT zboží.

více na edecko.com
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Na velikosti záleží, ví Epson.
S eD v zádech roste
Marcel Divín
Branch Oﬃce Manager Epson
Byl to malý krok pro člověka, ale velký skok pro ﬁrmu.
Vždyť kolik výrobců na světě se může pochlubit tím,
že se jejich produkt dostal až na oběžnou dráhu. Epson
ano. V devadesátých letech ﬁrma připravila pro NASA
tiskárnu, která obstála i v podmínkách beztížného stavu.
Na přelomu milénia vynesl raketoplán Discovery
do vesmíru zařízení Epson Stylus Color 800.
Vysoko nad zemí se naplno projevily typické vlastnosti
produktů ﬁrmy se sídlem v Japonsku — dlouhá životnost
a odolnost. Na Mezinárodní vesmírné stanici astronauti
využívali přístroj k tisku výsledků různých měření
dlouhých sedmnáct let.
Člověk ale nemusí jen vzhlížet k nebi, aby se
s technologií Epson seznámil. Je všude kolem nás.
A není vepsaná jen do vytištěných papírů.
Společnost se kromě své vlajkové lodi, výroby
inkoustových tiskáren, zaměřuje i na skenování (včetně
rozvíjejícího se mobilního skenování), digitalizaci dat,
projekční techniku, ale i roboty či chytré brýle. Historicky
je také spjata s hodinkami a časomírami. Vzpomeňte
například na hokejový turnaj století v Naganu. Finále
s Ruskem rozhodl Petr Svoboda v čase 48:08, jak přesně
zaznamenala společnost Seiko Group, mateřská ﬁrma
Epsonu. Právě ona byla oﬁciálním dodavatelem časomíry
celých her.
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Podíl na CZ trhu v počtu prodaných projektorů
Zdroj: Futuresource
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V Česku a na Slovensku Epson od roku 2001 postupně
nabírá na síle. Je to i díky lokálnímu zastoupení v obou
zemích. Působivý je například růst v prodeji projekční
techniky, kde ﬁrma aktuálně sází na rozvoj laserové
technologie v menších projektorech. Na dveře domácností tedy brzy zaklepe se speciální designovou řadou.
Ještě v roce 2005 patřil Epsonu každý dvacátý prodaný
projektor, dnes již téměř každý druhý. „Udělali jsme od
té doby velký kus práce. Musím poděkovat našim
resellerům, kteří nám s tím velmi pomohli,“ podotýká
Marcel Divín, šéf Epsonu pro oba trhy, který je se
společností spojen právě od roku 2005.

Pod 50 tisíc najetých
kilometrů ročně nejde
Čtyřiačtyřicetiletý manažer prošel ve ﬁrmě ceněnou
cestou. Začínal takříkajíc od píky a postupně se
vypracoval v lídra dvacetičlenného týmu. „V době, kdy
jsem začínal, jsme byli malou pobočkou. To, co jsem měl
na vizitce, ne vždy odpovídalo tomu, co jsem skutečně
dělal. Intenzivně jsem se staral o naše československé
partnery, účastnil jsem se spousty akcí. Hodně jsme se
s jedním bývalým kolegou nacestovali,“ vzpomíná Marcel
Divín.
Některé věci se v Epsonu nemění. Ať je člověk
obchodník, nebo Branch Ofﬁce Manager, stále tráví za
volantem kus života. „K Epsonu to prostě patří. S tím
jsme do toho všichni šli. Ročně se nedostanu pod 50 tisíc
najetých kilometrů,“ potvrzuje manažer, který nejvíce
pendluje na trase Ostrava-Praha-Bratislava.
Ze všech pozic, které ve ﬁrmě zastával, byl a je zvyklý
vysvětlovat zákazníkům, že se do domácností a kanceláří
zase vrací doba inkoustová. Marcel Divín to hrdě hájí.
„Co bylo před pár lety nemyslitelné, tedy tisknout
za haléře z cenově přijatelných zařízení, je nyní běžným
standardem na trhu. A tento standard jsme vytvořili my
v Epsonu,“ míní šéf pro Česko a Slovensko.
Úspory, rychlost tisku a dlouhodobý provoz bez
problémů. To jsou beneﬁty, které ﬁrma podle
regionálního lídra přibaluje ke každé prodané krabici
s tiskárnou. A těch krabic mířících k zákazníkům v Česku
a na Slovensku je víc a víc. „V segmentu inkoustových
tiskáren jsme aktuálně na 20 procentech podílu
v prodaných kusech a v přepočtu na jejich hodnotu jsme
dlouhodobě jedničkou až dvojkou na trhu,“ zmiňuje
regionální šéf. Vysvětluje to tím, že zatímco průměrná
cena tiskáren se v Epsonu pohybuje na úrovni 170 eur,
u jiných značek je zhruba o 100 eur nižší.

zainvestovat více, ví, že se jim peníze časem vrátí. Třeba
s tankovou řadou, která je teď prodejním hitem.

Inkoustové tiskárny patří
i do kanceláří
Tankový systém razantně snižuje náklady inkoustového
tisku a prodlužuje životnost tiskáren. Byl to právě Epson,
který s ním v roce 2013 přišel jako první. Zákazníkovi
dává zapomenout na neustálé měnění inkoustových
kazet a nabízí jednodušší systém nádržek s extrémně
vysokou kapacitou. „V současnosti nabízíme 27 modelů
těchto přístrojů,“ zmiňuje Marcel Divín.
Velkou výzvou, před kterou nyní s trumfem v ruce
v podobě aktuální řady tiskáren WorkForce Pro Marcel
Divín a jeho tým stojí, je dostat inkoustové tiskárny
ve větším množství do kanceláří ﬁrem a přesvědčit lehce
konzervativní středoevropské zákazníky o jejich, již
zmíněných, výhodách. „U nás pořád škatulkujeme
inkoustové technologie do kategorie „domácí“. Ale trend,
který přichází z Ameriky a západní Evropy je takový,
že inkjetových technologií v kancelářském tisku výrazně
přibývá. V Evropě jsou trhy, kde podíl této technologie
ve ﬁrmách přesáhl 40 procent. V Čechách to bylo
za rok 2017 jen zhruba 12 procent,“ porovnává.
Vítr do plachet na této osvětové misi dodává Epsonu
i eD. „Společnost eD system byla vlastně jedním
z prvních distributorů, se kterými jsme začali v roce
2001 kooperovat,“ připomíná Marcel Divín.
Epson si podle jeho team leadera vždy zakládal
na četných diskuzích se svými partnery o tom,
co je potřeba pro trh společně udělat. „eD je vždy
ochotné diskutovat. Ceníme si profesionálního přístupu,
počínaje obchodním a produktovým týmem až po
management,“ oceňuje Marcel Divín a vzpomíná
na své první kontakty s eDéčkem.
„Po mém nástupu v roce 2005 jsem hned absolvoval
vaše eventy. Ty pro nás byly a stále jsou skvělou
příležitostí. Účast na nich nám dává možnost pochlubit
se klíčovými produkty velké skupině zákazníků. Proto
si na nich hodně zakládáme,“ chválí manažer.
V nedávném přechodu na jednotné řízení trhu v eD vidí
lídr „československého“ Epsonu pozitiva. „Pro nás je
centralizace nákupního oddělení eD do jednoho místa
daleko efektivnější. Ubyla nám část administrativy
a věříme, že sdílení velkého českého skladu pro
slovenské zákazníky je velkým beneﬁtem v rámci
dostupnosti nejen standardního, ale i speciﬁckého
zboží,“ dodal Marcel Divín.

Zákazníkům Epsonu nevadí do nákupu tiskáren

více na edecko.com
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Máme srdce
na správném místě

eD Střípky

Přesně 174 kg oblečení, hraček a elektroniky darovali zaměstnanci
ostravské centrály eD v loňském roce na dobročinné účely
ve prospěch charitativní organizace Moment. Veškeré
darované věci nyní poputují do kamenných obchodů
Moment charity shops a zisk z prodeje bude
rozdělen mezi vybrané neziskové
organizace.

Stručný přehled zajímavostí z eD

Zaměstnanec
kvartálu

Titulem zaměstnanec kvartálu
za poslední čtvrtletí roku 2018 byl oceněn
produktový manažer značky Dell z bratislavské
pobočky eD Martin Halada. Martin se společně
s dalšími kolegy zasloužil o dynamický rozvoj
značky Dell a její rostoucí podíl na slovenském
trhu. Gratulujeme!

Titul nejlepšího
distributora periférií Canon obhájen
V roce 2018 jsme prodali nejvíce tiskáren a spotřebního materiálu značky Canon
ze všech distributorů v Česku a na Slovensku. Opět po roce se tak můžeme
pyšnit titulem nejlepší distributor značky Canon na českém i slovenském trhu
v kategorii periférií. Ocenění převzal produktový manažer Petr Cenov a velká
gratulace patří celému týmu eD, který za tímto
úspěchem stojí.

eD DIVADLO ve znamení
francouzské komedie
V květnu opět připravujeme pro naše obchodní partnery oblíbený
divadelní večer. Tentokrát zavítáme do divadla Bez zábradlí na
situační komedii Drahá legrace v podání vynikajících pražských herců
Josefa Cardy, Honzy Čenského nebo Ladislava Županiče.

Lenovo eD MotoCup
Rychlá kola, adrenalin v krvi a skvělá atmosféra. Tak by se dal
shrnout letošní motokárový závod, který pro obchodníky
eD každoročně pořádá značka Lenovo. Závodníci
tentokrát poměřili své síly na strojích poháněných
elektřinou a ti nejlepší z nich si ze závodu odnesli
hodnotné ceny.

Logistika ocenila
zaměstnance
Nejlepší zaměstnance pravidelně oceňuje
nejen eD, ale také společnost Celogis.
Za třetí kvartál roku 2018 byla nejlepším
zaměstnancem kvartálu vyhlášena Beata
Konderlová za příkladné řešení škod
a reklamací s dopravci a Marek Popiolek
za vysoké pracovní nasazení a dobrou
spolupráci s dalšími odděleními.

Získali
jsme titul
HP Partner roku.
Letos již podeváté!
Prestižní ocenění pro nejlepšího partnera uděluje společnost HP Inc. každoročně a už od roku 2010 se nám daří
jej úspěšně obhajovat. Ani letos tomu nebylo jinak a ze slavnostního galavečera, který se konal 7. ledna v pražském
Žofíně, jsme si odvezli titul největšího distributora HP za prodej computing a printing produktů v České republice pro rok
2018. Poděkování za toto ocenění patří především třináctičlennému týmu, který se v eD o značku HP stará. Ocenění z rukou
zástupců společnosti HP, Eriky Lindauerové a Pavla Machovského, převzal výkonný ředitel eD system Petr Slouka.

12 Střípky

eD Tsunami
srovnalo skóre

více na edecko.com

Jsme nejlepším
distributorem OKI
na Slovensku
Už podesáté v řadě se nám podařilo
získat titul nejlepšího distributora
značky OKI na Slovensku. Ocenění
za rok 2018 převzal 25. ledna
v Bratislavě ředitel slovenského
obchodního oddělení eD Daniel
Žilinský a zásluhu na něm má celý
tým, který podporu značky OKI
v eD dlouhodobě zajišťuje.

magazín eDéčko

V sobotu 9. února proběhl další ze
série hokejových zápasů, při kterých
se proti sobě na ledě pravidelně
staví týmy eD a Celogisu. Tým eD
Tsunami předvedl přímo heroický
výkon a vítězstvím nad HC Rudá
mašina srovnal skóre 2:2 na zápasy.
Zábavu na ledě si užili nejen
samotní hokejisté, ale také
zaměstnanci a zákazníci
s rodinami, kteří si mohli před
zápasem na ledě již tradičně
zabruslit.

Staronová posila
na Slovensku
Do bratislavského týmu pečujícího o značku HP
jsme v únoru přivítali ostříleného produktového
manažera Karola Ďuriše. Karol se po pěti letech
u konkurence vrací do eD a nově bude
zodpovědný za podporu a rozvoj značky
HP PSG na Slovensku. Přejeme hodně úspěchů.

Střípky
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Představení značky a týmu
1969

3

500+

Rok založení
společnosti

Samsung znamená
3 hvězdy

Produktů
v eD portfoliu

Již téměř 50 let se píše příběh globálního lídra technologického průmyslu, společnosti
Samsung. Firma začínající výrobou černobílých televizorů se během krátké doby
stala jedním z největších výrobců TV a paměťových nosičů a postupně rozšiřovala
své portfolio o výrobky z oblasti polovodičů, telekomunikací a další elektroniky.
V současnosti se řadí mezi přední inovátory a nejhodnotnější značky světa. Svou
pozornost zaměřuje na produkty zítřka a její hlavní vizí je inspirovat svět a tvořit
budoucnost.
„Samsung dělám již 5 let, od nástupu do eD. Společně s týmem se doplňujeme
a poskytujeme zákazníkům doslova non-stop servis. Začínali jsme v počtu 2 lidí
a dnes už máme samostatné oddělení B2B a portfolio zahrnující více než 500
výrobků. Se značkou budujeme dlouhodobé partnerství a díky vzájemné
spolupráci se nám daří udržovat její růst ve všech segmentech.“

Nevosad
Martin

Vavrečka
Vojtěch

Šebestová
Martina

Churý
Šimon

produktový manažer
pro CZ a SK trh

produktový manažer
pro CZ a SK trh

marketingová specialistka
pro CZ a SK trh

marketingový ředitel eD
pro CZ a SK

Na pozici produktového
manažera pro Samsung
pracuji od nástupu do eD,
což je již více než 8 let.
Za tu dobu jsem zažil
u značky několik změn,
jelikož se neustále vyvíjí,
a každá změna s sebou
přináší vždy něco nového.

V rámci značky jsem prošel
více pozicemi. Začínal jsem
v sektoru B2C, aktuálně
dělám produktového
manažera B2B pro LFD
displeje. Má práce je ale
trošku speciﬁčtější, jelikož
jsem daleko více v kontaktu
se zákazníky.

Na propagaci značky
Samsung v rámci všech
reklamních formátů eD
spolupracuji od října
loňského roku. Jsem velice
ráda, že mohu být součástí
profesionálního týmu, který
poskytuje tak významné
značce špičkovou podporu.

V eD pracuji 2 roky
a o Samsung se starám
od začátku. Na starosti
mám tvorbu marketingových kampaní pro CZ
i SK trh. Jako úspěch
vidím především výrazné
zlepšení vizibility značky
v B2B sektoru.

t: +420 724 222 024
m: mnevosad@edsystem.cz

t: +420 775 199 268
m: vvavrecka@edsystem.cz

t: +420 703 433 906
m: msebestova@edsystem.cz

t: +420 724 222 045
m: schury@edsystem.cz

Tomáš Frimmel
manažer skupiny nákupu pro CZ a SK trh
t: +420 724 222 032
m: tfrimmel@edsystem.cz

Doporučujeme tyto produkty SAMSUNG

Samsung
28" UHD monitor
UH750
Výkonný monitor
v elegantním provedení

Hotelová televize
(Série HJ690)
Hotelová TV pro prémiové
zážitky hostů

Výjimečná ostrost
Monitor UH750 je zaměřen na detail. Má 4x vyšší rozlišení
než běžné full HD displeje, díky čemuž uvidíte obraz do těch nejmenších detailů.
Seznamte se s výjimečnou ostrostí a prohlížejte si fotograﬁe bez nutnosti přibližovat.

Milionové barvy díky technologii QLED
Jedna miliarda barevných odstínů zajistí živý obraz. Technologie QLED zabezpečuje nejen širší barevné spektrum
v porovnání s běžnými monitory, ale i jasnější, ostřejší a přirozenější barvy. A to obzvlášť v případě červených
a zelených odstínů. Každý monitor je kalibrován tak, aby se dosáhlo skutečně široké škály barevnosti i do těch
nejpřesnějších detailů. Díky tomu uvidíte obsah přesně takový, jaký je ve skutečnosti. Bez zkreslení a naplno.

Plynulost hry
S technologií AMD FreeSync vás nic nezastaví. Super rychlá odezva 1 ms je připravena i na ty nejrychlejší scény.
Herní režim vám navíc nabídne pokročilou možnost nastavení obrazovky, kdy uvidíte i ty nejtmavší detaily.

Štíhlé tělo, tenký rámeček
Nejen výkon, ale i design. Tenký, téměř bezrámečkový monitor je dodávaný v matné černé s elegantním
kovovým stojanem. Moderní provedení skvěle doplní jakýkoliv pokoj či kancelář.

Centralizovaná správa v reálném čase
Údržba celého hotelu bude díky obsahové platformě LYNK REACH 4.0 mnohem jednodušší. Možnost správy
pokojů a dálkové ovládání usnadňuje nastavení TV, přehled o jednotlivých hostech i okamžité řešení problémů.

Provedení v kvalitě UHD a pokročilé hotelové funkce
Dopřejte svým hostům prémiové zážitky. Vysoká obrazová kvalita UHD, praktická správa a obousměrná
komunikace zajistí, že se hosté budou cítit jako doma. Hotelové funkce jako menu na míru, End-to-end
personalizované služby, správa kanálů, pohodlné ovládání pokoje a další naplní i ta nejvyšší očekávání hostů.

Energetická úspornost
Spokojení hosté i při snížených nákladech? Díky platformě LYNK HMS se přizpůsobíte aktuální obsazenosti
pokojů a zbavíte se zbytečných výdajů. Speciální senzor zajistí vypnutí světla, TV i vytápění prázdných pokojů.

inzerce

www.ledvance.cz

Očami produkťáka:
Wi-Fi kamera Evolveo Securix
s externými senzormi
Evolveo ponúka plejádu zaujímavých produktov
s dobrými pomermi cena/výkon. Nedávno sme od tejto
českej značky testovali ﬁtness náramky FitBand alebo
robotické vysávače H6 a H11. Dnes sa pozrieme
na komplex Securix, ktorý obsahuje Wi-Fi otočnú kameru
spolu s bezdrôtovým PIR snímačom pohybu, detektorom
otvorenia a dvomi diaľkovými ovládačmi.
V jednom „balíku“ som tak získal kompletné riešenie
zabezpečenia bytu, domu, kancelárie alebo chaty bez
nutnosti dokupovania a prepojovania ďalších snímačov.
Kamera veľkosti hrnčeka na kávu, s výškou 13 cm a šírkou
10 cm, je otočná horizontálne i vertikálne, čo zaisťuje
dokonalý prehľad o sledovanej oblasti. HD rozlíšenie
obrazu je dostatočné a vďaka zabudovanému
prisvieteniu bez problémov funguje aj v noci. Pre prenos
videa používa kompresiu H.264, ktorá prináša vyššiu
kvalitu pri nižšom dátovom toku.
Na prvý pohľad ma zaujala masívna Wi-Fi anténa
(v balení dokonca nájdeme aj jednu externú s 1,8 m
predlžovacím káblom), čo považujem za veľkú výhodu
oproti bežným kamerkám, ktoré ju majú zabudovanú
v tele a často sú veľmi citlivé na kvalitu Wi-Fi signálu.
Závislosti na ňom vás potom úplne zbaví RJ45 konektor
na zadnej strane prístroja.
V prípade narušenia sledovanej oblasti Securix spustí
integrovanú sirénu a na prednastavený e-mail odošle
správu o narušení. Nastavený alarm je možné aktivovať,
či deaktivovať i cez ovládač v podobe klasickej kľúčenky
s dvomi tlačidlami.

Svetlem do sveta inteligentních technologií
Inteligentní osvetlení pro váš domov

Vďaka vstavanému reproduktoru a mikrofónu je možné
s prípadným votrelcom dokonca komunikovať.
Ak ho nevystraší siréna, tak táto funkcia zaručene.
Zaznamenané videá sa potom ukladajú na pamäťovú
microSD kartu alebo priamo do telefónu či tabletu.
Obojstrannú komunikáciu možno využiť aj v prípade
použitia kamery ako detskej opatrovateľky. Starostlivý
rodič tak môže na diaľku sledovať svojho potomka
v mobile.

nastavenie nielen prístroja,
ale i detekciu pohybu pre
vymedzenú oblasť.
Pokiaľ by som chcel Securix porovnať s obdobnými
produktmi v približne rovnakej cenovej hladine
(odporúčaná cena je 107 €/2800 Kč), musím vyzdvihnúť
dva snímače v balení a možnosť dokúpenia ďalších
snímačov pohybu a detektorov pre dvere a okná.
Snímače navyše nie sú drahé. Veľkou výhodou je tiež
externá Wi-Fi anténa a našincov poteší kompletné
ovládanie kamery i aplikácie v slovenčine či češtine.

5

kľúčových vlastností podľa Filipa Zúbera:

Otočná domáca Wi-Fi HD kamera
s funkciou alarmu.
Ovládanie cez aplikáciu v telefóne v slovenskom
a českom jazyku.
Obojsmerná komunikácia pomocou reproduktoru
a mikrofónu.
Prepojenie až 64 snímačov pre snímanie pohybu
alebo otvorenie okien a dverí.

Samozrejmosťou je tiež ovládanie prostredníctvom
inteligentného telefónu. V Google Play a App Store
je dostupná aplikácia pre Android/iOS, ktorá dokáže
kameru kompletne ovládať a umožňuje jednoduché

Micro SD
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detská
opatrovateľka

Nočné videnie s prisvietením, ukladanie
na pamäťovú kartu.

Wi-Fi

aplikácie

nočné
videnie
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Kde sa stretneme na Slovensku
v roku 2019?
Milí čitatelia,
dovoľte mi, aby som vám v krátkosti priblížila akcie, ktoré
plánujeme v roku 2019 v eD Slovensko.
Ani tento rok nevynecháme obľúbenú roadshow po
Slovensku, ktorá sa udomácnila najmä u našich vendorov
– Regionálne partnerské dni. Ako ste zvyknutí, opäť
navštívime mestá, v ktorých sídlia naše pobočky.
Stretneme sa v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici,
po novom aj v Bratislave. Spolu štyri konferencie
sú plánované v mesiacoch apríl, máj a jún. Okrem prvej
uvedenej novinky, že tento rok RPD-čka rozširujeme
o konferenciu v hlavnom meste, všetky štyri partnerské
dni obohatíme o novinky a zaujímavosti z dielne našej

internej obchodnej siete eD Proﬁ (predtým známe
ako Digipro). Spoločne vám prinesieme väčšiu IT silu.
Svoje miesto medzi eventami si našlo i eD Forum, konajúce sa vždy v septembri. Dátum je známy, momentálne
sa venujeme výberu vhodného priestoru a programu, ale
už teraz vám viem sľúbiť, že 14. ročník jednej z najväčších
IT konferencií na Slovensku prinesie zážitok, na ktorý
sa nezabúda. Hovorí sa, že niet nad osobný kontakt, preto
sa teším na naše stretnutie na niektorom z eventov
spoločnosti eD system možno práve vo vašom meste.

Katarína Mišíková

Inkoustové tiskárny
dnes a před 30 lety

OKÉ

N KO

První inkoustové tiskárny začaly vznikat jako náhrada těch jehličkových zhruba v 70. letech a značka Epson společně
s produkty SQ-2000 nebo Stylus 800 patřila mezi jejich první výrobce. Zpočátku byly tiskárny typické pro malý počet
trysek, špatné rozlišení a velký průměr kapky inkoustu. Kvalita tisku nebyla příliš vysoká, často se vyskytovaly problémy
se stálostí výtisků, zejména v případě uložení na světle. Při nákupu hrály klíčovou roli základní vlastnosti tiskárny jako
rychlost a kvalita tisku nebo náklady na pořízení. Vývoj tiskáren šel ale rychle kupředu a s postupem času se zvyšovala
hustota trysek, zmenšoval se průměr kapky a rozlišení výtisků se zlepšovalo. V dnešní době tak při pořízení zvažujeme
nejen kvalitu a rychlost tisku, ale také náklady na tisk jedné stránky, konektivitu, hlasitost nebo pokročilejší funkce jako
například tisk fotograﬁí. Ve ﬁremním tisku je důležité vzít v potaz i to, kolik výtisků můžeme pořídit za určité časové období.
Níže uvedená tiskárna Epson WorkForce Pro například zvládne až 45 tisíc výtisků za měsíc, a to nízkonákladově.

marketingová špecialistka
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26

apríl

apríl

máj

jún

september

eD
FORUM

Regionálne

Regionálne

Regionálne

Regionálne

Partnerské
Dni

Partnerské
Dni

Partnerské
Dni

Partnerské
Dni

Košice

Banská Bystrica

Žilina

Bratislava

1989

2019
rozlišení

360

Bratislava

9 600

bodů

5

rychlost tisku

180

velikost kapek

12

70

stran za minutu

1

pikolitrů

počet trysek

2 000

kusů

Epson WorkForce Pro WF-C5290DW
Šikovný pomocník pro ﬁremní tisk
Rychlost tisku:

až 34 str./min.

Rozlišení tisku:

4 800 x 1 200 dpi

Zásobník: pro 250 listů
Nízkonákladový tisk:

až 10 000 stran, nízká spotřeba

Počet výtisků za měsíc:
Tisk:

Další vlastnosti:
Rozměry:
Váha:

až 45 000 ks

automatický oboustranný
NFC čip, LCD dispej 2,4“, Wi-Fi

357 x 535 x 425 mm

15,3 kg

prohlédnout
produkt na
eD SHOPu

inzerce
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Z akademiků golﬁsty.
Devítiletá cesta s bagem po greenu
Na počátku byla poptávka zákazníků. Ne po produktech,
po turnaji. Slovo golf zaznělo téměř na každé schůzce.
Od dob, kdy se tento nápad proměnil v organizaci
prvního setkání, uběhla řada let. eD Golf Cup se za tu
dobu stal tradiční akcí desítek hráčů profesně spojených
s eD, kteří se na hřišti ve Svobodných Hamrech letos
utkají již podeváté.

Se zelenou kartou vstříc obchodům
Tehdejší „nepopsanost“ zaměstnanců eD golfem přinesla

eD se pomalu učilo hrát golf a v řadách zaměstnanců

Rok 2018 navíc přinesl ne jedno setkání na greenu, ale
rovnou tři. „Společně s naší sesterskou ﬁrmou Dileris

přibývalo těch, kteří s „holemi a límečkem“ trávili volný

jsme uspořádali Fun Golf Tour, v rámci které se konaly

nápad akademie. „Její účastníci se dozvěděli základní

dva turnaje, jeden na Karlštejně a druhý v Čeladné,“ uvádí

golfové pojmy, se zkušeným trenérem zkoušeli odpaly,

Martina Brauner s tím, že eD golf se tímto opět posunul
o úroveň výš. Všichni účastníci zažili atmosféru dvou
prestižních českých hřišť, na kterých zanechala
v minulosti stopy světová jména tohoto sportu.

Rozhodnutí padlo v lednu 2011. „Tehdy jsme si s mým
tehdejším kolegou Martinem řekli, že uspořádáme
golfový turnaj. Drobným nedostatkem bylo, že ani jeden
z nás tento sport nehrál. A nehrál jej tehdy v podstatě ani
nikdo v eD,“ vzpomíná na vznik turnaje eD' system
Pardubice Golf Cup jeden z jeho zakladatelů Jan
Vančata, ředitel pardubické pobočky.

Letitá jízda tradičního eD Golf Cupu se nezastaví ani
letos. Na hřišti ve Svobodných Hamrech se golfoví
nadšenci již podeváté střetnou 7. června 2019.

patování i krátkou hru a nechyběla ani soutěž
o nejšikovnějšího akademika,“ popisuje Martina Brauner,
která dnes všechna golfová setkání organizuje. Ona
i Jan Vančata v roce 2011 drželi hůl poprvé a doplnili řady
dvaceti akademiků. Další dvě desítky zkušených
účastníků bojovaly na greenu o trofej.
Ročník za ročníkem akademie řídla. Honza ji díky získání
zelené karty opustil rok na to, Martina jej následovala
v roce 2013. Téhož roku se turnaj otevřel i zákazníkům
Jak přiznává, byla to výzva. Rád se ale učí nové věci
a zkouší nové sporty, a když k tomu přibyla podpora
ze všech stran, šly přípravy na jedničku. „V řadách
vendorů bylo tehdy mnoho golﬁstů, kteří nás podpořili,
například Microsoft. Ten je od té doby součástí každého
turnaje. Do organizace se s námi navíc ochotně pustili tři
naši zákazníci. Zkušení hráči, kteří dobře věděli, co vše
je pro uspořádání takové akce potřeba,“ přibližuje.

ostatních poboček, což přineslo zkrácení názvu na
eD Golf Cup.

čas a postupně snižovali svůj handicap. „Přicházeli jsme na
chuť propojení greenu a byznysu. Společně strávenými
hodinami na hřišti jsme nejen dobře utužovali vztahy
s partnery, ale i obchodovali,“ přiznává ředitel pardubické
pobočky, který dnes 70 až 80 procent času na greenu
tráví právě s obchodními partnery.
Po stopách světových hvězd
S přibývajícími turnaji došlo na trofeji místo pro přidávání
jmen vítězů a pro šestý ročník bylo potřeba pořídit
putovní pohár nový a větší. Sehnat padesátku golﬁstů pro
naplnění turnaje během několika let rovněž nebyl problém
a v roce 2017 už akademie ani nebyla potřeba. Naopak se
hráči začali dělit na dvě výkonnostní kategorie dle
handicapu.
Letité herní i organizační zkušenosti udělaly z eD Golf
Cupu akci na špičkové úrovni. „Postupně jsme přidali
i vložené soutěže, například o nejdelší a nejpřesnější odpal
a další. Díky tomu dostali šanci odvézt si z turnaje výhru i
méně zkušení hráči,“ přibližuje Jan Vančata, který
se stejně jako Martina Brauner účastnil všech eD Golf
Cupů a oba se také probojovali na stupně vítězů. Honza
bral bronz v roce 2016, Martina stříbro v loňském ročníku.

Organizátoři turnaje, původně jen pro zákazníky
pardubické pobočky, stáli ještě před jedním
rozhodnutím. Jak jej odlišit od těch konkurenčních?
Myšlenka putovního poháru, který vloni padl do rukou již
osmému vítězi, byla tímto na světě.
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Seznamte se
s eD golﬁsty

10 věcí, co jste
o golfu nevěděli
Hynek Tyl

349,38

předseda dozorčí rady

km/h

Nejrychlejší odpal

Marshale, a co etika?

Nejvyšší rychlost odpáleného míčku zapsána
do Guinessovy knihy rekordů je 349 km/h.

Správný průběh hry i dodržování etiky
a pravidel na hřišti kontroluje Marshal.

Hřiště v oblacích

Správná aerodynamika

Tak vysoko se v golfovém klubu v Peru nachází
nejvýše postavené hřiště na světě.

300-500 důlků v golfovém míčku zajišťuje
lepší rotaci i aerodynamické vlastnosti.

Zákaz ve Skotsku

Nebezpečí? FORE!

Golf byl společně s fotbalem zapsán do seznamu
„zakázaných her“ pod hrozbou trestu smrti.

Provedli jste špatný odpal? Může být
na hřišti někdo zraněn? Křičte FORE!

Vesmírná hra

Řízky jako součást hry

První golfový odpal na Měsíci provedl
Alan Shepard, člen posádky Apollo 14.

Nepovedl se vám odpal a vysekli jste
na hřišti drn? Pak jste udělali pěkný řízek.

handicap: 31,8
Golf je podle něj hra gentlemanů, špičkový sport i výborný obchodní nástroj
v jednom. Na green prvně zavítal
náhodou před 10 lety v USA, zatímco
jeho děti trénovaly na tenisovém kurtu.
Dnes již hrává jen zhruba čtyřikrát do
roka v Česku, s tímto sportem jej ale
nyní pojí také start-up. Je investorem
aplikace, která propojuje golfové
hráče a trenéry po celém světě.

3 770
m.n.m

1457
rok

1971

Martina Brauner

rok

event manažerka
handicap: 29,9

Jan Vančata
ředitel pardubické a brněnské
pobočky
handicap: 29,9

Michal Pavlorek
ředitel pro e-commerce
handicap: 54

Jeden ze zakladatelů a pravidelný
účastník eD Golf Cupu. Hůl držel
poprvé v roce 2011, hned rok na to,
po získání zelené karty, vyhrál
turnaj v Českém Krumlově. Na hřišti
jej převážně potkáte se zákazníky
nebo jeho synem, kterého ke golfu
přivedl v roce 2014. Hrát v sezoně
vyráží jednou za čtrnáct dní
a k tomu se snaží vždy absolvovat
čtyři turnaje za rok.

Ke golfu jej před deseti lety přivedla
touha zkusit něco nového a možnost
trávit čas s partnery a kolegy v lepším
prostředí, než je zasedací místnost.
Sám sebe označuje za příležitostného
hráče a vzhledem k handicapu také za
stálého začátečníka, z jehož
golfového umu vyplývá záliba hledat
míčky v keřích, lesích a mokřadech,
kde jej jednou málem „snědli komáři“.

Oldřich Kožusznik

Vojtěch Vavrečka

manažer skupiny nákupu

produktový manažer

handicap: 18,5

handicap: 32,5

S golfem začal před osmi lety
spolu s přítelkyní. Novému hobby
propadli a dnes hodiny na greenu
tráví zejména společně, což bere
jako jeden z největších beneﬁtů
tohoto sportu. Za golfem cestují
nejen po České republice, ale
i do zahraničí. Nemá však příliš
v oblibě hodiny drilovat na
drivingu, raději trénuje v reálných
podmínkách, třeba na malých
hřištích.

Hrát začal před čtyřmi lety,
tréninkem odpalů na fotbalovém
hřišti. Na golfu se mu líbí, že
vypráví příběh o lidech a odkrývá
charakter. Bohužel však podle něj
stále převládá mýtus, že jde
o drahý sport. Jak říká, nemá jen
golfový handicap, ale i výškový.
Díky svým téměř dvěma metrům
a stálého odkládání pořízení
prodloužených holí, je prý sranda
sledovat jej při hře.
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Několik let organizuje golfové akce
eD. Díky nim na greenu stála
poprvé, přeskočila jiskra a hůl
už nepustila. Dle svých slov není
talent od přírody, ale hráč,
u kterého platí „bez práce nejsou
koláče“. Proto se dříve domnívala,
že vyhrát turnaj nikdy nemůže.
Zhruba před třemi lety si první
vítězství odvezla z karvinských
Lipin.
Čím si tě golf získal?
Obecně mám raději individuální
sporty, ale zároveň jsem tvor
společenský. Golf to kombinuje.
Hraji sama za sebe a je dost času
povídat si s ostatními z ﬂightu.
Samozřejmě jsem dělala a dělám
i jiné sporty, ale golf je jiný i svou
kultivovaností. Líbí se mi prostředí
hry a také slušivý dress code.
Kde hraješ?
Nejčastěji na hřištích na Ostravsku
a Karvinsku. Samozřejmě jsem
si zahrála i jinde po republice
a na několika místech v zahraničí.
Máme jedno oblíbené ve Španělsku,
kam se vracíme už několik let.
Spojujeme tak relax na pláži a golf
na krásných hřištích s palmami
a výhledem na moře.
Kolik času tomuto koníčku věnuješ?
Snažím se hrát od jara do podzimu
kdykoliv to čas a počasí umožní.
Občas jezdím hrát i po práci nebo
aspoň trénovat na driving range.
I když je pro mě v posledních
letech golf sport č. 1, beru jej jako
sezonní záležitost. S posledním
spadlým listem odkládám hole
a vytahuji lyže. Indoor tréninky
mě moc nebaví.

více na www.edecko.com

Golfový outﬁt je základ
Móda je nutnost. Některá hřiště vyloženě
zakazují hru v džínech nebo v tričku bez límečku.

Ten je můj!
Jak najít svůj míček na hřišti? Každý z nich
je označen číslem. Stačí si zapamatovat to své.

Jak začít s golfem?
Napadlo vás někdy zkusit si golf? Není to nic složitého.
Na začátek nepotřebujete vůbec nic.

taky natluče základy pravidel, ty jsou v golfu svaté.

Oblékněte se do normálních kalhot, jenom vynechte
modré džíny, vezměte na sebe košili nebo tenisové
tričko, obujte si tenisky a vyražte k nejbližšímu
golfovému zařízení. Jejich seznam najdete na webu
České golfové federace — www.cgf.cz, položka Hřiště.
Pro začátek si vyberte cvičný areál neboli driving range.

Pak už budete stát před branami opravdového golfového
světa zelených hřišť, turnajů a snižování hendikepu,
budete dál poznávat a učit se. Pořídíte si sadu golfových
holí, golfové boty, míče a rukavičku. Velikosti investice
se nebojte. Mocná ruka trhu zařídila, že díky přebytku
nabídky je pořízení golfového vybavení překvapivě
přijatelný náklad. Schválně: zkuste si na Googlu vyťukat
heslo „golfové vybavení”.

Tam si na recepci půjčte za padesátku golfovou hůl
a zaplaťte si kbelíček půjčovacích cvičných míčů, jednu
až dvě kačky za kus. Postavte se na odpaliště a zkuste
to. Když kyblíček postupně odboucháte, nic si nezlomíte,
neotlučete sebe ani okolo stojící osoby, zhodnoťte, jestli
to bylo ono. Jestliže vás to přes velkou námahu míček
vůbec treﬁt, natož ho poslat někam do dálky, nepřestalo
bavit, zeptejte se na nejbližšího trenéra golfu a domluvte
si lekci. Bez toho to raději dál nezkoušejte, naučili byste
se chyby, které se potom pracně odstraňují.
Pokud jste mehlo, mělo by stačit deset půlhodinových
lekcí, abyste mohli vstoupit na opravdové hřiště a hrát.
Pokud jste nemehlo, chce to o pár lekcí víc. Trenér do vás

Vstup do golfového světa přinese zcela nové události,
cestování po hřištích, zážitky a nová přátelství.
Nemine vás setkání s názory o tom, že je golf snobský
sport jenom pro bohaté. Vysmějte se jim. Tenis a lyžování
na tom byly kdysi stejně.
Jediná drahá věc na golfu je pouze váš čas. Na devět
jamek potřebujete dvě a půl hodiny, na projití celého
osmnáctijamkového hřiště čtyři až pět hodin.
Ale čas je váš a ten si v bance půjčovat nemusíte.
Autor článku: Ivan Paggio, šéfredaktor Golf.cz

ZORGANIZUJEME I VÁŠ TURNAJ!
turnaj kdekoliv v ČR i zahraničí
komplexní organizace turnaje na klíč
originální koncepce
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ODMĚNY
ŠAMPIONŮ
POKRAČUJÍ

Hurá do Barcelony!
(Nejen) za zvukem F1
Čtyři zákazníci. Čtyři jejich blízcí. A čtyři obchodníci.
To je dvanáctičlenná posádka, kterou v květnu
eD posadí do letadla na trase Praha—Barcelona. Čím si to
zasloužili? Zapojili se do předvánoční akce, soutěžili,
tipovali a nejvíce se přiblížili správné odpovědi.
„Tipoval jsem podle výsledku z minulého roku. Pamatoval
jsem si, že vloni se správná odpověď pohybovala okolo
čísla 2800. Zároveň jsem si řekl, že když eD roste, bude
to letos určitě ještě o něco více. Tak jsem napsal nějaké
číslo, úplně náhodně, a ono to vyšlo,“ přibližuje, jak ke
svému vítěznému tipu došel jeden z výherců zájezdu
Martin Uherek z Munap Company. Jak dodává, nikdy
tak hodnotnou cenu nevyhrál, zároveň v rámci ní zavítá
i poprvé v životě do Španělska.
To hlavní, co jej společně s ostatními na jihu Evropy čeká,
je účast na prestižním závodu F1. Z tribuny okruhu
Catalunya budou sledovat, jak se ve svých strojích
prohánějí světová jména, která pravidelně plní sportovní
stránky médií z celého světa. Martin Uherek plánuje
fandit stáji Red Bull, jeho obchodník Vlastimil Bajer bude
držet palce jezdcům Ferrari. Oba se shodují, že dříve,
když se F1 vysílala na volně dostupném kanálu, sledovali
tento sport více, bez váhání ale zdůrazňují, že se do
Barcelony samozřejmě těší.

GP3 a Porsche Supercup.
A na koho by to snad byla příliš velká nálož motosportu,
může jí uniknout koupáním v jarním osvěžujícím moři,
návštěvou mořského akvária nebo blouděním ulicemi
katalánské metropole. „Už teď se těším, až Martinovi ukážu
barcelonský Nou Camp. Krom toho určitě vyrazíme na
Gaudího památky,“ těší se obchodní manažer Vlastimil
Bajer na skvosty, jako je Sagrada Familia nebo Park Güell.

?

Soutěžní otázka zněla:
Kolik balíků vyexpeduje společnost eD system a. s.
dne 12. prosince 2018 ke svým zákazníkům z…

... ostravského skladu?
Nedělní odpolední závod bude až vrcholem zážitky
nabitého prodlouženého víkendu. Něž k němu dojde,
prožijí jeho účastníci atmosféru F1 pěkně od počátku.
Co je čeká? Možnost se závodníky prožít i kvaliﬁkaci
a všechny tři měřené tréninky, navštívit závodní trať,
pit lane i showroom jednotlivých týmů, setkat
se s piloty nebo se zúčastnit podpisových akcí.
Nebude to ale jen o formuli 1, součástí prodlouženého
víkendu budou i doprovodné závody seriálu formule 2,
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?

Správná odpověď:

3029 balíků

... bratislavského skladu?
?

Správná odpověď:

448 balíků

Nejbližší tip:

Nejbližší tip:

3014 balíků

444 balíků

Exkluzivní rozhovor s vítězem i produktovým
manažerem čtěte na našem webu

více na edecko.com

MMD představuje technologické
novinky pro letošní rok

Tipy a triky pro práci
s eD SHOPem
Dropshiping. Vy prodáváte, my dodáváme.
eD SHOP, náš internetový obchod, umí spoustu věcí, o kterých často ani nemusíte vědět. Jednou z užitečných
funkcionalit našeho e-shopu je režim nabídka v košíku, který vám jako našemu zákazníkovi umožní vytvořit
nabídku koncovému zákazníkovi a následně prodat zboží z našeho skladu vašim jménem a doručit ho
zákazníkovi bez nutnosti se zbožím cokoliv fyzicky dělat. Jednoduše zvolíte produkt, vložíte jej do košíku
a nastavíte nabídku. Nabídku můžete zákazníkovi sdílet (Možnosti → Sdílet s koncovým uživatelem) anebo
ji rovnou přeměnit v objednávku.

Jak na to?
1. Nastavení číselné řady
Pokud jste nabídku v našem eD SHOPu ještě nepoužili, bude potřeba, abyste provedli jednorázové nastavení číselné řady
dokladů. Číselníky slouží pro generování unikátního označení vašich objednávek a faktur v režimu nabídky.
eD SHOP → Přihlášení → symbol ozubeného kolečka (moje nastavení) → Nastavení B2C
2. Aktivace režimu nabídka
Po nastavení číselníků vyberte na eD SHOPu zboží pro svého zákazníka a vložte jej do košíku. V košíku klikněte na tlačítko
„Přepnout do nabídky“ a nastavte požadovanou marži (v % nebo v Kč). Poté zvolte, zda budete chtít vytvořenou nabídku
vašemu zákazníkovi zaslat, vytisknout, sdílet anebo budete chtít produkty z nabídky rovnou zákazníkovi odeslat.
Pokud zvolíte druhou variantu, nezapomeňte zvolit způsob dopravy a „Dodat mým jménem“. Posledním krokem je vyplnění
adresy koncového zákazníka a odeslání objednávky.
Košík → Přepnout do nabídky → (1 nabídka) marže → (2 objednávka) Dodat mým jménem → Odeslat objednávku

Tipy na závěr:
nezapomeňte do objednávky doplnit e-mail a telefon na koncového zákazníka, aby jej mohla
kontaktovat dopravní ﬁrma
pro odeslání objednávky v režimu nabídka musíte mít nastaven kredit
pokud zboží vložíte do košíku a přepnete se do režimu nabídka, zboží v košíku zůstane, dokud
jej z košíku neodstraníte (smazat položku)

Dostupnosť historických dát o vašom
obchodovaní s eD system Slovakia
Vážení klienti,
rád by som vám pripomenul, ako sa môžete jednoducho dostať k vašim dokumentom z našej
spolupráce pred 16. júlom 2018.
Ku všetkým historickým dokumentom sa dostanete na špeciálnej adrese read.edsystem.sk. Ide
v podstate o obdobu eD SHOPu, ktorá je napojená na dáta našej pôvodnej spoločnosti eD system
Slovakia, s.r.o. a obsahuje všetky historické dáta o vašom obchodovaní (objednávky, faktúry,
dodacie listy, reklamácie, apod.), ale neumožňuje vytvárať ani odosielať objednávky.
Náš eD SHOP, kde realizujete všetky nové objednávky, nájdete už tradične na adrese edsystem.sk.

Vladimír Prinke
obchodný riaditeľ
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V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa neváhajte
obrátiť na Vášho obchodníka, alebo použite kontakty nižšie.
tel.: +421 249 591 020, e-mail: recepcia@edsystem.sk

více na edecko.com

Nejzelenější monitor na světě, 49palcový zakřivený
monitor nebo gamingové monitory pro skutečné herní
nadšence. To jsou novinky značek Philips a AOC pro rok
2019, které nám představil František Koutník, country
manažer společnosti MMD Monitors & Displays pro Česko
a Slovensko.
Trh s monitory v Česku stabilně roste. Jak se společnosti
MMD Monitors & Displays na trhu daří?
Ačkoliv ještě nemáme k dispozici ﬁnanční výsledky
za Q4 2018, tak si dovolím tvrdit, že MMD se daří dobře.
V Q3 2018 náš tržní podíl na českém a slovenském trhu
v případě obou značek dosahoval přes 22 %. Pokud
je rozdělíme na Philips a AOC, pohybujeme se v TOP 5
značkách na českém a slovenském trhu, takže musíme rok
2018 hodnotit velice pozitivně. V uplynulém období jsme
navíc úspěšně zvládli přestěhovat a sjednotit sklad
s našimi monitory, čímž jsme zefektivnili dodávky v ČR
a SR směrem k distributorům.

„Pohybujeme se v TOP 5
značkách na českém
a slovenském trhu.“
V úvodu jsme zmínili představení technologických
novinek. Co tedy společnost MMD přichystala pro své
zákazníky v roce 2019?
Philips je zaměřen na poskytování výkonných technologií,
které kombinují inovace a udržitelný rozvoj. Proto jsme
na trh na začátku letošního roku uvedli nový „zelený"
monitor Philips 241B7QGJEB/00, který je navržen tak,
aby měl nejmenší možný ekologický dopad na životní
prostředí. Monitor
je vyroben z lehkých
plastů s 85% podílem
recyklovaných plastů.
Neobsahuje žádné
olovo, rtuť, halogeny
a PVC/BFR sloučeniny.
Všechny jeho plastové
části, železný rám
a balící materiál jsou
100% recyklovatelné.
Je vybaven Full HD IPS
panelem a dále pak
například technologií
LightSensor, která sleduje okolní osvětlení a automaticky
upravuje jas monitoru. Označení A++ podtrhuje
nesrovnatelnou energetickou efektivitu.
Na trh jsme uvedli také 49palcový zakřivený displej
SuperWide monitor 499P9H s rozlišením 5120 x 1440
při 60Hz a poměrem stran 32 : 9, který nabízí plochu
obrazovky odpovídající dvěma 27“ monitorům. V těchto
modelech s přidanou hodnotou a nabitých technologiemi

magazín eDéčko

vidíme stále prostor k příležitostem pro naše resellery.
Chystáte nějaké novinky i v gamingu?
Co se týká gamingu, tak samozřejmě plánujeme spoustu
novinek. Naše portfolio lze rozdělit na dvě hlavní
produktové linie – AOC gaming (mid-range) a Agon řadu
(high-end). V nižší cenové hladině jsme uvedli na trh
novou modelovou G1 a 90 řadu. U Agon 3 se jedná
už o třetí generaci high-end gamingových produktů a lze
zmínit zakřivený monitor AG273QCG (Nvidia G-Sync)
a jeho brášku AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR).
Přepracované a vylepšené prémiové herní monitory jsou
již v prodeji. Jsou určeny především skutečným herním
nadšencům, kterým nabízí rychlou obnovovací frekvenci
až 165 Hz, dobu odezvy 1 ms a nejnovější technologie
jako AMD FreeSync 2 HDR. Model AG273QCG navíc
získal, díky svému exkluzivnímu designu, ocenění Red
Dot Design Award 2018.
Mohou se na něco nového těšit také reselleři?
Ano. V první řadě bych zmínil fakt, že jsme připravili
novou segmentaci a rozdělení zákazníků. Tímto krokem
chceme lépe cílit na jednotlivé skupiny zákazníků
a zároveň resellerům nabídnout vyšší marži, která
je bude motivovat prodávat naše monitory.
Jaké jsou plány společnosti MMD do budoucna?
I nadále chceme na trh přinášet inovativní produkty
vybavené novými technologiemi s vysokou kvalitou,
prvotřídním servisem a atraktivním vzhledem. Pevně
věříme v to, že koncovým zákazníkům to přinese
komfortní prostředí nejen v kanceláři, ale i v domácnostech, a to vše s ohledem na životní prostředí.

František Koutník
country manažer společnosti
MMD Monitors & Displays
pro Česko a Slovensko

Rozhovor
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„I když sám nezávodím, nemám
čas vychladnout,“
popisuje roli manažera Lukáš Bauer
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Flipchart, jak ho ještě neznáte!
Interaktivní digitální ﬂipchart pro tvůrčí a inovativní myšlení
Dejte svým nápadům reálné obrysy

Zaujměte publikum

Digitální ﬂipchart umožňuje přirozený
a plynulý způsob psaní i kreslení.

Citlivý displej s vysokým UHD rozlišením přináší
zcela nový způsob prezentace.

Jednejte na úrovni

Tvořte společně

Flip zefektivní vaše meetingy, zatraktivní prezentace
a je přímo stvořený pro kreativní brainstorming.

Až čtyři osoby současně mohou na displeji psát
a kreslit, zkrátka společně tvořit.

Spojte se

Sdílejte myšlenky

S ﬂipchartem lze bezdrátově synchronizovat
další zařízení s přenosem dat v reálném čase.

Jediným dotykem obrazovky vyberete, zda chcete
obsah uložit, sdílet nebo odeslat.

Chraňte vaši originalitu

Buďte inovativní

Uzamkněte své myšlenky před zraky nepovolaných
osob díky individuálnímu heslu.

Skoncujte s nudnými prezentacemi.
Let´s Flip!

Pro více informací kontaktujte produktového manažera
Vojtěch Vavrečka | +420 775 199 268 | vvavrecka@edsystem.cz

Videorecenze
interaktivního panelu
Samsung Flip.

V listopadu odstartovala nová série závodů v běhu
na lyžích VISMA Ski Classics 2018/2019. Z pohledu
bývalého českého reprezentanta Lukáše Bauera v sobě
nesla spoustu premiér. Nová role manažera, nová
spolupráce, nové složení týmu. Se startem lyžařské
sezony poprvé vyrazil do boje eD system Bauer Team.
A jak se tato série vyvíjela?
Hned v úvodu členové ukázali parádní formu, když
společně vybojovali třetí místo během prvního,
týmového závodu. I nadále se pravidelně umisťovali
na předních příčkách. V individuálním prologu si z mužů
nejlépe vedl Alexis Jeannerod na 14. místě, ženy
perfektně zastoupila Kateřina Smutná ze 4. příčky. Další
závody se vyvíjely v podobném duchu. Alexis Jeannerod
v italské Marcialonze obsadil 7. místo, Roxane Lacroix
skončila 12. Velký úspěch slavil tým v La Diagonela, když
Ilja Chernousov téměř dosáhl na stupně vítězů a Kateřina
Smutná dojela jako první. I přes zdravotní potíže tak
úspěšně zopakovala vítězství ze stejného závodu před
dvěma lety.
„Den před závodem jsem se necítila vůbec dobře.
Dokonce jsem zvažovala, že vůbec nenastoupím. Bylo asi
-17 °C, takže prvních 15 km jsem jela na špici jen proto, že
mi byla opravdu zima. Postupně jsem zjišťovala, že mám
super rychlé lyže a začala věřit, že by to mohlo vyjít. To,
že jsem vyhrála, mi došlo zhruba hodinu po dojetí do
cíle,“ okomentovala své vítězství Kateřina.
Katka jako stálice týmu pravidelně obsazovala top příčky,
a ani na Jizerské 50 nezklamala. Závod dokončila jako
druhá a skvěle se dařilo i ostatním členům týmu. Roxane
Lacroix vybojovala 9. místo, Alexis Jeannerod uzavřel
první desítku.

magazín eDéčko

Celkové výsledky Lukáš poprvé svými výkony ovlivnit
nemohl. Na vše dohlížel z role manažera a servismana.

Lukáš Bauer se letos poprvé nepostavil na start a vše
sledoval z pozice manažera. Jak mu role sedí a co říká na
výsledky týmu? „S výsledky jsem velmi spokojen. Jsou
věci, které mohly vyjít lépe, ale když občas jdete do
rizika, může to dopadnout jakkoliv. Role manažera mi
sedí. I když sám nezávodím, nemám čas vychladnout.
S přípravou lyží začínáme již několik hodin před startem,
později vyrážíme na trať občerstvovat závodníky, po
dokončení závodu je odvezeme na hotel a potom zase
pracujeme na lyžích,“ vyjádřil se v průběhu série držitel
tří olympijských medailí.

Další průběh série a výsledky ostatních
závodů můžete sledovat na stránce
www.edecko.com/bauer

Reportáž
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Data Storage
Z malé značky velkým hráčem na poli spotřební elektroniky

Světová jednička na trhu optických diskových jednotek

Výrobce Evolveo se specializuje na produkty pro oblast
digitálního domova, osobní elektroniky a herních produktů.
Příběh značky se začal psát v roce 2005 a během krátké
doby se stala synonymem pro technologicky vyspělé,
vzhledově atraktivní a cenově dostupné produkty. Evolveo
působí v celé střední Evropě a o jeho rozvoj a distribuci se

Přední světový výrobce optických mechanik a optických
disků společnost Hitachi-LG Data Storage (HLDS) vznikla v
roce 2000. Technologický gigant se sídly v Tokiu a Soulu
byl založen dvěma významnými výrobci elektroniky,
japonskou společností Hitachi a jihokorejskou společností
LG Electronics. I devatenáct let po svém vzniku patří

stará mezinárodní tým ve více než deseti zemích.
Významnou pozici si značka vybudovala také v portfoliu
eD, ve kterém je nyní zastoupeno přes 250 produktů, jako
jsou robotické vysavače, DVB-T2 přijímače, mobilní
telefony, chytré hodinky či řada herních počítačů.

RoboTrex H6

SupremeSound E9

Inteligentní robotický vysavač
s možností mokrého vytírání
je ideálním pomocníkem pro úklid
v domácnosti. Na jedno nabití funguje
téměř dvě hodiny, disponuje dvěma režimy
sacího výkonu, senzory proti
nárazu i dálkovým ovladačem.

Designová bluetooth sluchátka mají
celou řadu technických vychytávek.
Lze je použít jako klasická sluchátka,
FM rádio, Handsfree a jediným otočením
také jako reproduktory. Nechybí
dotykové ovládání, NFC či možnost
vložení Micro SD karty.

značka HLDS stále k technologické špičce na trhu. V jejím
portfoliu najdeme kromě optických mechanik, DVD a Bluray disků také například doplňky k brýlím pro rozšířenou
realitu či bezdrátové nabíječky pro smartphony.

Slim Portable DVD Writer

15W Fast Wireless Charger

Ultra tenká externí vypalovací mechanika podporuje
čtení i zápis všech běžných CD i DVD formátů. Vystačí
si s napájením ze slotu USB 2.0, je kompatibilní s Mac
zařízeními a podporuje technologii M-DISC.

Vysokorychlostní bezdrátová
nabíječka je určena pro rychlé
nabíjení smartphonů se systémem
Android i iOS. Telefon lze dobíjet
ve třech různých polohách a stav
nabíjení indikuje barevná LED
kontrolka.

„Ve spolupráci s Hitachi-LG Data Storage vidím zajímavou
příležitost v doplnění našeho portfolia o známé produkty,
které byly dříve dodávány pouze pod značkou LG.“

„Evolveo ponúka kvalitné produkty za rozumnú cenu
s lokálnym ovládaním a maximálnou možnou podporou.“

Michal Útrata ‒ manažer skupiny nákupu | t: +420 724 611 524 I e: mutrata@edsystem.cz

Filip Zúber – produktový manažer | t: +420 724 222 099 | e: fzuber@edsystem.sk

Znovuzrození legendy jménem Polaroid

Inovátor určující budoucnost ukládání dat

Historie značky se začala psát v roce 1937. Otcem
legendární značky je americký vědec Edwin H. Land, jehož
k nápadu výroby instantních fotoaparátů přivedla jeho
tehdy 3letá dcera, která zatoužila vidět fotky z dovolené
hned po jejich vyfocení. První model instantního
fotoaparátu Polaroid 95 se na trh dostal pět let poté, v roce

1948, a vynesl společnost na technologickou špici, kde se
udržela až do nástupu digitálních fotoaparátů. Výrazný
pokles zájmu však společnost ustála a dnes nabízí široké
portfolio produktů, ve kterém najdete kromě ikonických
fotoaparátů také ultratenké kapesní tiskárny či 3D pera.

Společnost Western Digital je předním poskytovatelem
řešení v oblasti datových úložišť, pevných disků a síťových
úložišť. Produkty značky WD umožňují uchovávat digitální
informace v celé řadě zařízení a v otázce správy dat jí
důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Firma vznikla
v roce 1970 v Kalifornii jako výrobce polovodičů, tehdy

ještě pod názvem General Digital. Založil ji průkopník v této
oblasti a bývalý zaměstnanec společnosti Motorola inženýr
Alvin B. Philips. Dnes Western Digital zaměstnává
sedmdesát tisíc lidí a s ročním obratem přes 20 miliard
dolarů se řadí k nejhodnotnějším značkám světa.

PLAY 3D - 3D pero

Originals One Step 2 Vf

WD Ultrastar – 12TB

WD Ultrastar – 14TB

S 3D perem od Polaroidu snadno a rychle vytvoříte
3D modely bez nutnosti použití speciální tiskárny.
Pero je velmi lehké a díky speciální ergonomii
je vhodné pro praváky i leváky.

Dvoupalcový objektiv, automatická
expozice, vestavěný blesk a navíc
intuitivní ovládání i skvělý retro design.
To vše patří k výbavě instantního
fotoaparátu Polaroid Originals.

Pevný disk WD Ultrastar s rozhraním SATA
je koncipován až na 10x větší zátěž než disky
pro stolní počítače. Disponuje kapacitou 12 TB
a rychlostí otáčení 7 200 otáček za minutu.

Extrémně robustní 14TB úložiště od WD
využívá technologii HelioSeal, která umožňuje
využívat vyšší kapacity a zajišťuje menší
turbulenci ve velkých polích úložných disků.

„V naší nabídce najdete stovky modelů HDD i SSD disků s rozhraním
SAS nebo SATA a také modely HDD s rychlostí otáčení 10 000
a 15 000 otáček za minutu určené zejména k použití pro servery.“

„Spoluprací se značkou Polaroid jsme naše portfolio rozšířili o téměř
stovku produktů z oblasti tiskových zařízení. Doporučit mohu nejen
instantní fotoaparáty, ale například i ultratenké kapesní tiskárny.“
Václav Sedmík ‒ produktový manažer | t: +420 724 222 085 | e: vsedmik@edsystem.cz
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Tomáš Zapletal ‒ produktový manažer | t: +420 603 836 595 | e: tzapletal@edsystem.cz
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WorkForce Pro RIPS

Rychlý a efektivní tisk
s nejnižšími náklady
Až 86 000 stran*
nepřerušovaného tisku
- Extrémně nízké tiskové náklady pro
modely A3 a A4
- Nejnižší celkové náklady (TCO)
- Komplexní řešení pro barevný
a černobílý tisk
- Komplexní software pro management
tiskáren a správu uživatelů

* Až 86 000 stran s jednou inkoustovou jednotkou.
Další informace najdete na adrese
www.epson.eu/rips

