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Petr Slouka: Jsme připraveni
na další konsolidaci IT trhu

opravdu pozoruhodnou práci. Jenže jak už to bývá, nic

nejde úplně hladce a ani nám se nevyhnuly komplikace.

Jelikož jsme začali posílat více palet a balíků, zpočátku

klesla kvalita doručování do některých slovenských

regionů. To bylo samozřejmě nepřijatelné – ze svých

měřítek neustupujeme! Už několik měsíců je ale situace

v pořádku. Sledovaný parametr kvality doručení se ustálil

nad hodnotou 98,5 % a tři čtvrtiny zásilek jsou dodány

před polednem.

Citelným přínosem je i zrychlení reklamačního procesu.

„ ,Každý jsme zároveň spotřebitelem a nikoho z nás netěší

pokud reklamaci vůbec musíme řešit. Touto optikou

jsme hledali cesty, jak našim slovenským zákazníkům

nepříjemné období alespoň zkrátit,“ uvádí P. Slouka.

Zmiňujeme-li širší portfolio, podívejme se v krátkosti na

značky. Díky spojení dodáváme na Slovensko mimo jiné

odolné telefony RugGear a CAT, stylové smartphony

Meizu, kamery Yi Technology, telefony a tablety Archos

nebo mobily, chytrou elektroniku a příslušenství Cubot.

K tomu připočítejte produkty pro profesionální

Oproti fiskálnímu roku 2018 klesla průměrná doba

od přijetí reklamace po její vyřízení na 6 dní, tedy téměř

na polovinu.
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Podle slavného citátu básníka Jana Nerudy „Kdo chvíli

stál, již stojí opodál”. To rozhodně není náš případ.

Prostředí, ve kterém podnikáme, je náročné a vysoce

konkurenční. Mění se očekávání zákazníků i požadavky

a podmínky dodavatelů. V některých segmentech je už

patrné ochlazování poptávky. Zvyšují se náklady na

distribuci i na financování, rostou personální náklady,

obtížně se hledají lidé. Vyšší výdaje ovšem nelze

promítat do marže. Abychom si udrželi přední postavení,

musíme být neustále v pohybu. Musíme jako distributor

hledat úspory uvnitř a být efektivnější.

Máme za sebou další rok. Nejen kalendářní, ale v eD jsme

s obratem 10,6 miliardy korun uzavřeli i uplynulý rok

fiskální. Pro naši společnost byl zlomový – změna na

sjednocený způsob řízení pro český i slovenský trh

působila na mnoho zákazníků i partnerů až radikálně.

Když jsme spojení oznamovali, měli jsme jej dobře

promyšlené. Znamenalo pro nás důležitý milník

v přípravě na budoucnost. Věříme totiž, že se v následují-

cích letech český a slovenský IT trh znovu konsoliduje.

Jak jsme se tedy za posledních 12 měsíců připravili,

hodnotíme s výkonným ředitelem eD Petrem Sloukou.

Dynamika je klíčová v našem uvažování i v procesech.

Změna způsobu řízení tak zdaleka nebyla jedinou

novinkou, ale spíše nástrojem, který nám umožnil

zlepšovat stávající služby a zavádět další. Včera, dnes

i v dlouhodobém horizontu.

„Před samotným sjednocením řízení z července jsme

průběžně prováděli řadu dílčích opatření ke zvýšení

efektivity. Chtěli jsme se po všech stranách vyvarovat

dojmu velkého třesku. Teď máme za sebou v novém

schématu první pololetí, kdy se zřetelně projevily výhody.

Procesy obchodu, nákupu, logistiky i marketingu jsou

kompletně sloučeny. Fungujeme v jednom informačním

systému. Posledním krokem bylo jmenování obchodního

ředitele pro Slovensko. Tím se od dubna stal Daniel

Žilinský. V eD pracuje přes deset let a nyní bude kromě

prodeje dealerům zodpovídat i za prodeje retailovým

partnerům, kterým jsme tak vyšli vstříc,“ říká Petr Slouka.

Velmi rychle se projevilo například sdílení skladových

zásob a jejich přerozdělení mezi ostravskou

a bratislavskou pobočkou. Naši zákazníci získali přístup

k pestřejšímu portfoliu zboží segmentu mobilit, většinou

při zachování nebo zlepšení jeho dostupnosti díky

modernizaci hlavního skladu. Logistický tým odvádí

Širší a dostupnější sortiment, rychlejší servis

„První pololetí, kdy se zřetelně
projevily výhody sjednocení.“

Šebestová Kateřina
Tulinger Martin
Vaculík Jiří



dropshippingu. „Alza si nás vybrala za partnera, který

rozšíří její nabídku a bude jejím jménem doručovat

vybrané zboží. Koncový spotřebitel nebude a nesmí

vnímat žádný rozdíl – pořád nakupuje u Alzy. My tak

musíme mít de facto online synchronizované sklady

s jejich systémem, umět okamžitě zablokovat objednaný

sortiment a po určitou dobu jej držet rezervovaný. Zásilku

musíme i patřičně zabalit a dodat,“ popisuje Petr Slouka.

Službu jsme připraveni nasadit i dalším zákazníkům.

Bez ohledu na to, kolik inovací zavedeme, bude vždy

výsledný dojem a výkon naší společnosti záviset na

lidech. O to víc, že sám trh už neroste. Přesto nám

stoupá počet aktivních zákazníků. Na Slovensku

v meziročním srovnání dokonce výrazně.

I v IT je vše o lidech

„Snažíme se budovat a udržovat ten nejlepší tým lidí,

s odborností a zkušenostmi. Je to naše rodinné zlato.

Vnímáme impulzy přicházející od zákazníků, aby

spolupráce byla co nejhladší. Rád bych poděkoval

zaměstnancům za veškerou vynaloženou energii. Trh ji

odměňuje nejen dobrým hospodářským výsledkem, ale

i řadou trofejí od našich partnerů. I těm děkuji za důvěru,

kterou nám přes tak velkou organizační změnu

zachovali,“ vyjadřuje uznání Petr Slouka.

Z výčtu oficiálních ocenění připomeňme alespoň HP

Partner roku 2018, nejlepší distributor periférií Canon za

rok 2018 a nejlepší distributor OKI na Slovensku za rok

Dařilo se nám se značkou Dell, a to včetně velkých

IT projektů. Náš podíl na jejích slovenských prodejích

v kategorii „Commercial“ dosáhl na 50 % a v kategorii

„Consumer“ na 40 %.

komunikaci Polycom a Jabra a profesionální řešení

pro sdílení dat Barco. Brzy je doplní sortiment chytrého

osvětlení značky Yeelight.

Bez důvěry by to nešlo

Ze své podstaty nejsou změny snadno „stravitelné“ pro

každého. I my jsme věděli, že budeme čelit u některých

pracovníků, dodavatelů a zákazníků obavám. Nejistota

a nedůvěra vůči neznámému je přirozená. Vyústila

v odchod několika zaměstnanců a ukončením spolupráce

s částí partnerů. V obou případech jsme si ale důvěru

dokázali získat zpět. Potvrdilo se nám, že sjednocená

společnost je silnější. Po krátké pauze jsme přivítali

mnohé zkušené staronové kolegy a potěšující je, že se

o místo u nás hlásí i zástupci konkurence. Obdobně jsme

uzavřeli nové distribuční smlouvy, třeba pro značku

tiskáren Lexmark. Ta si vybírala pro česko-slovenský trh

dva komplexní distributory a eD je jedním z nich.

Důvěra je základem všech pevných vztahů. Tím spíše,

pokud dáváte do hry své jméno. Vyjádřením důvěry

nejznámějšího e-shopu Alza vůči eD je pilotní projekt

„Alza si nás vybrala
za partnera, který rozšíří
její nabídku.“

„Rozšíření statusu
autorizovaného distributora
Lenovo vedle Slovenska také
pro Česko vnímáme coby
potvrzení stability.“

Petr Slouka
výkonný ředitel eD
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2018. K úspěchům patří i rozšíření distribuce například

o značku SanDisk nebo sortiment optických diskových

jednotek Hitachi-LG Data Storage, který nabízíme

v Česku a na Slovensku jako vůbec první.

Ještě větší radost máme, že se naše dlouholetá důsledná

práce a dosažená obchodní čísla pro značku Lenovo

v Česku přetavila v povýšení ze subdistribučního

partnerství do pozice autorizovaného distributora.

Od 1. července tedy máme klíčový status pro oba trhy

(na Slovensku jej držíme už delší dobu). Lenovo je známé

výběrem pouze velmi stabilních a silných partnerů. Jejich

počet na lokální úrovni striktně omezuje a jen zřídkakdy

je mění.

„Rozšíření statusu autorizovaného distributora Lenovo,

vedle Slovenska také pro Česko, vnímáme coby potvrzení

stability a posílení eD sjednocením řízení, ale zároveň

i jako skutečnou poctu od jedné z předních světových

IT společností. Zákazníkům navíc přinese i praktické

výhody, především větší skladovou zásobu a širší nabídku

zboží. Také je to důležité pro budoucnost, protože

předpokládáme, že během dalších dvou let by se mohl

česko-slovenský IT trh dále konsolidovat. Na to jsme

se vloni dobře připravili a průběžně v přípravách

pokračujeme. Mimo jiné investujeme do vlastní značky

LYNX. Pro ni kromě nových produktů analyzujeme

i možnosti expanze do Polska. Především ale budeme

našim zákazníkům a partnerům více nablízku, třeba

formou menších regionálních akcí. Naším úkolem

je obnovit důvěru i u těch partnerů, kteří se k nám

po sjednocení zatím nevrátili. Osobně věřím, že se nám

to podaří velmi brzy,“ uzavírá téma Petr Slouka.

eD rok v číslech

10,6 miliardy Kč

roční obrat společnosti

7% meziroční růst
obratu eD v ČR

36% meziroční růst zákazníků
v kategorii resellerů

33% meziroční růst zákazníků
v kategorii projektového obchodu

Více než značek v eD portfoliu500



eD system oficiálním distributorem
značky Lenovo pro Českou republiku

Výhody pro vás

širší nabídkaproduktová

lepší skladová

prodejní

profesionálního

více motivačních obchodních akcí

dostupnost

maximální podpora

rozšíření týmu

Náš Lenovo tým

Jan Nábělek
Manažer Lenovo týmu

e: jnabelek@edsystem.cz
t: +420 724 222 031

Lukáš Hrubý
Produktový manažer

e: lhruby@edsystem.cz
t: +420 724 222 087

Milan Štábl
Produktový specialista

e: mstabl@edsystem.cz
t: +420 724 611 556
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Podívejte se na
dvě nová videa

Ta nám jako vášnivá cyklistka, s nájezdem mnoha tisíců kilometrů ročně, pomohla otestovat cyklo navigaci MIO.

Otestováno eDéčkem úspěšně zahájilo druhý rok své existence a my vám tak symbolicky přinášíme dvě nová videa.

Kolega Roman musel absolvovat operaci kolena, a proto jsme do týmu Otestováno přizvali kolegyni Markétu z HR oddělení.

O druhou recenzi, zaměřenou na drsné outdoorové představení odolného telefonu iGET, se postarala naše druhá Markéta.

Ta sice kolo nevlastní, zato v mobilech se vyzná skvěle.

OTESTOVÁNO

Praktická navigace na kolo s 3,5“
dotykovým displejem a mapami,
které pokrývají 38 zemí Evropy.
Senzory tepové frekvence a kadence
šlapání v balení.
Podpora ANT+ technologie.

Cyklonavigace MIO 215 HC

certifikace IPX5

výdrž 10 hodin na baterii

REC

00:11:48 3..2..1.. ..1..2..3

Přehrát video

Posledních pár dní bylo venku opravdu krásně, teploty okolo dvacítky,

ideální počasí na projížďku na kole. Dnes však s kolegyní Markétou

natáčíme nový test cyklonavigace MIO, a tak se pořádně zatáhlo

a teploty klesly k 7 stupňům Celsia. Paráda. Markéta navigaci testovala

celý víkend a na svém kole ji přivezla do práce i toto pondělí. Naposled

si zopakujeme připravený scénář a zamíříme do nedalekého lesoparku,

kde bude natáčení probíhat…

Ze zákulisí Otestováno eDéčkem

Pokračování na edecko.com

Dual SIM odolný mobil s Androidem
a 6,24“ Full HD+ AMOLED displejem.
Odolnost proti vodě a prachu. Baterie
s vysokou kapacitou 5580 mAh.
Duální fotoaparát.

Odolný telefon iGET Blackview GBV9600 Pro

Přehrát video

certifikace IP68

vojenský certifikát MIL-STD-810G

magazín eDéčko 07více na06 Otestováno eDéčkemTéma
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V poslednom vydaní eDéčka Jarda Čerbák spomínal,

že dnes je v porovnaní s minulosťou oveľa ťažšie udržať

si zákazníka. Vnímaš to rovnako?

Áno. Prirovnal by som to k majstrovstvám sveta v hokeji.

V ich priebehu máme na Slovensku naraz tisíc trénerov.

To sa deje aj v našej brandži. Všetci predávajú, lebo majú

pocit, že to vedia. Nastavia feed na 2 % a idú. V biznise

nie je miesto pre také obrovské množstvo hráčov. Preto

tí seriózni hľadajú spôsob ako priniesť konečnému

na Slovensku. Chceme vyslať zákazníkom signál, že sme

tu pre nich. Rozšírili sme portfólio, zväčšili skladovú

dostupnosť a neustále zlepšujeme dopravu. Akékoľvek

komplikácie pri prevoze tovaru ovplyvňujú výsledok

aj vnímanie našej firmy. A my chceme dať najavo, že sme

spoľahliví.

Daniel Žilinský novým
obchodným riaditeľom pre eD SK

V tomto odbore som od doby, čo si pamätám. Začalo

to štúdiom strednej priemyselnej školy elektrotechnickej

Daniel nie je v odbore žiadnym nováčikom. Segmentu

IT a obchodu sa venuje už viac ako 20 rokov a behom

tohto obdobia nazbieral veľa skúseností. Detailne

sa zoznámil so vzťahovým obchodom na Slovensku

a úspešne sa podieľal na integrácii jednotného riadenia

spoločnosti. Práve tieto skúsenosti a znalosti rozhodli

o nedávnej zmene jeho pozície. Daniel bol menovaný

za nového obchodného riaditeľa pre slovenský trh.

Slovami vedenia firmy ide o potvrdenie kontinuity a vízie

rozvoja firmy na Slovensku. Predovšetkým ide však

o potvrdenie faktu, že kvalitných ľudí netreba hľadať

„vonku“. Máme ich v tíme.

Čo nové vo funkcii Dana čaká a ako sa zmení jeho denný

program? O zmenách v IT segmente aj o pocitoch

z novej funkcie sa s nami podelil v rámci rozhovoru.

Ako dlho pracuješ v oblasti IT a čo ťa baví na práci

obchodného oddelenia?

v Banskej Bystrici, odbor rádiokomunikácie. Vtedy mali

počítače ešte iné rozmery a programy sme do nich

nahrávali z magnetofónových kaziet. Bolo to krásne

obdobie, kedy technologické skoky prichádzali pomaly

každý mesiac. Čo sa týka práce na obchode, mám veľmi

rád kontakt s ľuďmi. Baví ma hľadať riešenia tak, aby

na konci prišla situácia win-win, aby boli na konci dňa

spokojné obe strany, zákazník a aj my.

V eD som od apríla 2009, teda cez 10 rokov. Začínal som

ako obchodný manažér. Predtým som pôsobil vo firme

BGS a v rámci týchto firiem som prešiel snáď každým

oddelením. Z každého som si odniesol rovnakú

Kedy a na akú pozíciu si nastupoval do eD?

skúsenosť a to, že osobný kontakt so zákazníkom je

nadovšetko. Nie všetko dokážete vybaviť od stola. Ten

„feeling“ od zákazníka jednoducho musíte cítiť a na

základe toho nastaviť spôsob spolupráce.

Najpodstatnejšou zmenou sú marže. Tie sú ovplyvnené

tým, akým smerom sa celkovo pohol segment IT

a obchod. Hovorím o obrovskej konkurencii naprieč

Vnímaš za tú dobu nejaké zmeny, ako sa obchod

a celkovo IT svet zmenil?

Aktuálne si zvykáš na novú funkciu obchodného riaditeľa.

V čom sa zmenila tvoja práca?

Posledné dva roky som pôsobil na obchodnej pozícii

a po novom mám na starosti aj retail a etail. V tejto

oblasti sa snažím za pomoci kolegov a zákazníkov

čo najrýchlejšie zorientovať. I keď nie som z Bratislavy,

pravidelne obchádzam pobočky. Pondelky a piatky

trávim na pobočke v Banskej Bystrici, utorky až štvrtky

pôsobím v bratislavskej kancelári. Behom týchto troch

dní sa snažím absolvovať čo najviac stretnutí.

všetkými obchodnými kanálmi, násobne sa rozšírila

veľkosť portfólia. Pamätám si časy, kedy mal cenník

v Exceli tri strany A4... dnes máme zalistovaných

približne 50 tisíc položiek, a s tým súvisí nákladnejší

servis na obsluhu logistiky alebo dopravy. Je na nás

všetky procesy neustále optimalizovať a držať náklady

v rozumných hraniciach aby sme boli profitabilní.

Byť u zákazníka v čase, kedy tvorí obchodnú myšlienku,

aby o nás pri realizácii uvažoval ako o dodávateľovi.

A presne kvôli tomu je dôležitý pravidelný kontakt, aby

sme boli neustále v obraze. Jednoznačne tvrdím, že i keď

v dnešnej dobe veľa vecí riešime cez e-mail, nikdy tak

nenahradíme osobné stretnutie. A ako si získať lojalitu

zákazníka? Slušnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

V kombinácii s modernými nástrojmi, ako sú marketing

alebo CRM evidencia, potom dosiahneme želaný

výsledok.

Je niečo konkrétne, na čo by si sa rád zameral na novej

pozícii?

V obore máš bohaté skúsenosti. Napadá ti niečo

konkrétne, na čo si prišiel časom?

S kolegami je našim hlavným cieľom stabilizovať procesy

V tejto chvíli je to určite skladová dostupnosť a objem

portfólia. Zároveň tvrdo pracujeme na včasnom

odovzdaní informácií zákazníkovi. K tovaru, ktorý máme

skladom, sa zákazník spravidla dostane sám. Objedná,

vyzdvihne, prípadne dodáme. Problém ale nastane

vo chvíli, kedy požadovaný tovar nie je skladom. Vtedy

sa snažíme podať informácie obratom. Hovorím

o minútach, maximálne hodinách. Čas zákazníka je drahý,

a pokiaľ máme otáľať, zvíťazí konkurencia. Cieľom je teda

nastaviť procesy tak, aby bol posun informácií čo

najkratší.

Akú hlavnú pridanú hodnotu podľa teba prináša

spoločnosť eD?

zákazníkovi pridanú hodnotu. Našim cieľom je vytvoriť

niečo, prečo sa k nám zákazník rád vráti. Nie vždy je to

iba o cene.

„Pamätám si časy, kedy mal
cenník v Exceli tri strany A4…“

„Hľadáme spôsob ako
priniesť pridanú hodnotu“

Přečíst pokračování rozhovoru
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počítačů Microsoft Surface nebo brýle pro rozšířenou

realitu Microsoft HoloLens jsou toho důkazem.

I Gates ale dokázal, že není jen troufalý snílek

a z firmičky o dvou lidech píšících programy na koleně

vytvořil celosvětového giganta, jehož rukopis chybí

opravdu jen v málokteré domácnosti. Jen operační

systém Windows 10 v současnosti běží v různých

podobách na více než 800 milionech zařízení po celém

světě. A firma s loňským ročním obratem 110 miliard

dolarů proslulá softwarem Windows a Office to umí

i s hardwarem. Herní konzole Xbox One, rodina

Když spolu s Paulem Allenem zakládal v roce 1975 Bill

Gates společnost Microsoft Corporation, měl sen. Přál

si, aby jednou nastala doba, kdy bude počítač stát na

každém stole v každém domě.

Jeho „I have a dream” tehdy nerozechvělo společnost

jako o dvanáct let dříve v podání Martina Luthera Kinga.

Microsoft vyhlíží miliardu
počítačů s Windows 10

špičkové vysoké školy a k tomu nové, moderní

pracoviště Microsoftu, včetně filozofie práce

odkudkoliv. To jsou jen některé z důvodů, proč jsme

se strategicky rozhodli umístit jedno z našich vývojových

center Dynamics CRM do České republiky,“ citovaly

firemní webové stránky tehdejší generální ředitelku

Microsoftu pro Českou republiku a Slovensko, Biljanu

Weber.

Jí zmíněná filozofie práce odkudkoliv je jedním z pilířů

společnosti. Kancelář týmu Aleše Petra je rozlehlá

desítky tisíc čtverečních kilometrů. Ne, není to překlep.

Kolegy má rozesety v několika zemích. A setkává se

s nimi, jak asi není v Microsoftu takovým překvapením,

za pomoci moderních technologií. „Jsme v kontaktu

pomocí rychlých zpráv (IM), videohovorů a sdílení

obrazovky. Pro brainstorming také často využíváme

zařízení Surface Hub. V nástroji Microsoft Teams máme

založené virtuální týmy a z jednoho místa můžeme

hardwarové portfolio našich distributorů. Vždy je totiž

našim cílem připojit naše produkty k zařízením

co nejdříve v prodejním řetězci,” vysvětluje zkušený

teamleader. A v tom nachází Microsoft v eDéčku

důležitého partnera. „eD pro nás představuje atraktivní

mix kontraktů nadnárodních výrobců, lokální produkce

i komponentového portfolia,” pochvaluje si Petr.

V Microsoftu ví, jaké to je, když se v jeden spojí dva

týmy, které nedělí jazyková bariéra. Spojením české

a slovenské pobočky si prošli v roce 2016 a poté

s nadšením sledovali stejné směřování eD. „Integrace

eD system nám výrazně usnadňuje komunikaci,

administrativu a možnosti řízení prodejního kanálu,”

pochvaluje si Aleš.

Jako další z řady vedoucích pracovníků prestižních firem

oceňuje Aleš pravidelné akce, které eD organizuje. „A to

ať už se jedná o velké akce typu eD Expo, kde můžeme

oslovit široké spektrum partnerů, nebo o menší

specializované workshopy určené k prohloubení

technických a licenčních znalostí,” říká.

Device Sales Lead
CZ / SK / HU at Microsoft

Aleš Petr

snadno přistupovat ke všem důležitým souborům,

reportům i poznámkám ze schůzek,“ vysvětluje manažer.

Poplácat kolegy po zádech nebo si s nimi zajít na kávu

ale zatím žádná aplikace na dálku zprostředkovat

nedokáže. Aleš Petr ví, že i osobní kontakt je důležitý

a proto minimálně jednou měsíčně své partnery,

zákazníky a spolupracovníky ve svěřených státech

navštěvuje.

Daří se i týmu pro region Česko-Slovensko-Maďarsko.

Každoročně udržuje na lokálním trhu dvojciferný

meziroční růst a do společné hromádky přihazuje zhruba

1,7 miliony prodaných počítačů ročně. Dvoumilionová

hranice není daleko, zvlášť, když se lokální pobočka firmy

může spolehnout na své distributory. „eDéčko má

erudovaný tým obchodníků a zkušený tým produktového

marketingu. Jako softwarového prodejce nás zajímá

„ ” věří

Aleš Petr.

Tu překročíme v horizontu jednoho až dvou let,

„Změna přinese na základě zpětné vazby uživatelů

mnoho drobných vylepšení,“ věří šéf oddělení. Firma také

vkládá velké úsilí do své další vlajkové lodi, Office 365,

a jejího nasměrování k maximální uživatelské

spokojenosti. A to napříč všemi platformami – Windows,

mac OS, iOS, Android a webového prohlížeče.

Microsoft ví, že jen se spokojenými zákazníky může

pokračovat v naplňování smělých cílů. A ty jsou

velkolepé. Z celosvětového hlediska je nejbližší metou

hranice 1 miliardy počítačů s „desítkovými“ Windowsy.

Ať už na dálku, nebo osobně, v Microsoftu je pořád

co řešit. Aktuálně například jarní aktualizaci Windows 10.

Microsoft se řídí heslem: „Naší misí je umožnit každému

člověku a každé organizaci na světě dokázat více“. Své o

tom ví Aleš Petr. Ve firmě začínal před patnácti lety coby

operátor zákaznického centra a postupně se vypracoval

v šéfa šestičlenného týmu zodpovědného za spolupráci

s distributory a lokálními i nadnárodními výrobci

počítačů v Česku, Slovensku a Maďarsku.

V těchto zemích jsou velice kreativní lidé a celosvětové

vedení Microsoftu našemu regionu důvěřuje v pilotování

různých projektů. Tento status je velice důležitý a je třeba

si ho udržet,“ ví šéf oddělení pro prodej spotřebního

zboží Aleš Petr.

„Jsme součástí regionu střední a východní Evropy.

Důkazem důvěry centrály právě v region v srdci Evropy

je například otevření vývojového centra Microsoft

Dynamics v Praze v roce 2016. „Výhodou Prahy není jen

její centrální poloha, atraktivita a výborná reputace

velkého vývojářského týmu Skype (Microsoft koupil

Skype v roce 2011 – pozn. autora). Je tady navíc velká

dostupnost silného technologického talentu, jsou zde

„Naší misí je umožnit každému
člověku a každé organizaci
na světě dokázat více“

„Mícháte nám atraktivní mix,“
vzkazují eDéčku z Microsoftu

Přečíst pokračování článku

Mimo práci se snaží Aleš Petr trávit volné chvíle s rodinou. Je hrdým otcem dvou synů a společný čas tráví mimo jiné
sportem, který se pro ně stal velkým rodinným koníčkem.
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Doporučujeme tyto produkty EPSON

Jasný a pestrý obsah na velké škálovatelné projekční ploše
Promítejte obsah jako nikdy dříve s těmi nejjemnějšími detaily a ostrým obrazem s úhlopříčkou až 300 palců.
Kombinace vysokého jasu, vysokého kontrastního poměru 15 000:1 a rozlišení Full HD zajišťuje špičkovou kvalitu
obrazu a vynikající viditelnost i za silného okolního osvětlení.

Celé roky ničím nerušených schůzí
Dlouhá výdrž vzduchového filtru a životnost lampy 10 000 hodin v úsporném režimu znamená,

tže se o údržbu až 5 let nemusíte stara .

Snadná montáž a umístění
Automatická svislá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí úžasnou svobodu umístění
projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Širokoúhlý optický zoom projektoru přidává další flexibilitu.

Stylový projektor pro
kancelář i domácnost

V současné době toho Epson nabízí mnohem více a pravidelně přináší na trh inovace nejen z oblasti nositelného příslušenství,

ale i tisku, vizuální komunikace a robotiky. Je také jedním z předních dodavatelů na poli automatizace a pomáhá svým klientům

snižovat náklady a optimalizovat procesy.

Hodinky. Produkt, na kterém jsou postaveny základy koncernu Seiko Epson. Firmu založil na počátku 20. století úspěšný

hodinář Kintaro Hattori a vybudoval pro ni pozici předního inovátora na trhu nositelného příslušenství. Roku 1968 uvedla

společnost na trh převratnou technologii Quartz, která přinesla díky novému typu strojku zcela odlišný pohled na přesnost při

měření času. Touto inovací navždy změnila svět hodinářství a zapsala se jako průkopník do světa technologií.

V eD portfoliu můžete najít více než 400 produktů Epson zahrnujících tiskárny, skenery, projektory, tisková média

a příslušenství k nim. Značka je dlouhodobým partnerem eD a již řadu let se nám společně daří posilovat její jméno. Opakovaně

u návštěvníků boduje také na konferencích eD Expo a eD World.

Představení značky

81 000 + 400 + 100
Zaměstnanců

po celém světě
Denní investice

pro výzkum
Produktů

v eD portfoliu
1 ze 100 nejlepších

inovátorů světa

V vnání s obdobnými laserovými modely přinášísro
tato tiskárna minimálně 50% úsporu nákladů

na barevný tisk. Zařízení je určeno pro pracovní
skupiny, a proto se vaše firma může vyhnout skrytým

nákladům spojeným s centralizovaným tiskem.

Vysoká produktivita a nenáročná údržba
V porovnání se srovnatelnými laserovými modely dosahuje tiskárna nejkratšího času výstupu.

Kromě toho se vyznačuje nejvyšší rychlostí barevného skenování v segmentu – 24 obr./min.
Vytiskne až 5 000 stran černobíle a barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu.

Úspora peněz

Epson EB-U42

Snižte dopad na životní prostředí
Díky nízkému příkonu, který nijak nesnižuje maximální ostrost výstupu, můžete oproti podobným

laserovým modelům dosáhnout nejméně 90% úspory energie.

inzerce

V únoru začal můj 5. rok
v eD a od počátku jsem
na pozici produkťáka
pro Epson. Práce na této
značce mě baví, jedná
se o velmi úspěšnou
firmu a dlouhodobě
se nám daří posilovat
její jméno na CZ i SK trhu.

Michal
Bernacik

t: +420 736 181 559
m: mbernacik@edsystem.cz

produktový manažer
pro CZ a SK

V eD pracuji od srpna
2016 a od ledna letošního
roku působím na pozici
produkťáka pro Epson.
Značka je mi velmi
sympatická, jelikož se i přes
svou bohatou historii nebojí
být průkopníkem nových
technologií.

t: +420 724 222 041
m: mpuff@edsystem.cz

Profesionalita, inšpirácia
a kreativita - to je len
zlomok radosti, ktorú mám
možnosť vychutnávať
si 8,5 roku s Epsnom.
Je mi nielen cťou, ale
i obrovským potešením,
že sa naše profesné
cesty stretli.

Martina
Štiaková

t: +420 724 011 553
m: mstiakova@edsystem.cz

marketingový manažer
pro CZ a SK

O portfolio Epson se v eD starají:

Michal
Puff
produktový specialista
pro CZ a SK

Budú to 4 roky, čo som
nastúpila do eD ako
asistentka HP tímu. Neskôr
som sa stala produktovým
manažérom pre niekoľko
značiek. O Epson sa starám
od júla 2018, na starosti
mám SK zákazníkov
a primárny kontakt s nimi.

Lucia
Takáčová

t: +421 905 609 320
m: ltakacova@edsystem.sk

produktový manažer
pro SK trh

Epson WorkForce
WF-C5710DWF

Rychlé multifunkční
zařízení

1,2 mil. €

1
1

Flexibilní možnosti připojení ke sdílení obsahu
Integrované rozhraní Wi-Fi umožňuje snadný a intuitivní přístup k projektoru z kompatibilních chytrých zařízení

.pomocí aplikace iProjection Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítání obsahu z více zařízení
současně bez potřeby dvou samostatných zobrazovacích zařízení.



eD Střípky
Stručný přehled zajímavostí

Celkem 24 hráčů z řad našich kolegů

i zákazníků se sešlo v sobotu 30. března

na druhém ročníku eD Ping-pong Cupu.

Utkání to bylo dechberoucí a v silné

konkurenci se nejlépe prosadil náš

obchodní manažer Honza Čep.

Nezbývá než vítězi pogratulovat.

Sportu zdar a ping-pongu

zvláště!

LYNX
představuje
oficiální sestavu
Majstrovstvá SR
v elektronických športoch

Sportovci tělem i duší

z ostravské pobočky, za což jim

kytičku. Do sbírky se zapojilo přes 90 kolegů

velmi děkujeme.

Dne 15. května se konal již 23. ročník Českého dne proti

rakovině, v rámci kterého probíhala po celé republice sbírka

na pomoc onkologickým pacientům. Abychom projekt

podpořili, uspořádali jsme sbírku přímo v sídle eD, kde si

všichni kolegové mohli zakoupit symbolickou žlutou

Společně proti rakovině

To a mnohem více se dozvěděli studenti Ekonomické fakulty VŠB-TUO

během přednášky, kterou si pro ně připravil šéf digitálního marketingu

eD Martin Tulinger. Přednáška se nesla v duchu praktických ukázek a cílem

bylo nejen předat studentům znalosti z praxe, ale také najít vhodné kandidáty

do studentského programu eD Student.

V úterý 16. dubna proběhla

ve studiu Chefparade v Praze škola

vaření, kterou jsme pořádali pro

naše obchodní partnery CZC

a MALL. Za dohledu profesionálních

šéfkuchařů účastníci uvařili šest

vynikajicích jídel a v soutěžích

si vyzkoušeli nejen své znalosti

ze světa gastronomie, ale také svou

kuchařskou zručnost. Děkujeme

všem za skvělou spolupráci

a příjemně strávený večer.

Jak na efektivní rozesílku
reklamních e-mailů?

přístup k práci.

Společnost C ogis již tradičně vyhlásila

nejlepší zaměstnance kvartálu. Těmi se

stali pro první čtvrtletí roku 2019 Lukáš

Malch rek z oddělení reklamací a Tomáš

Do z oddělení expedice. Lukáš si ocenění

vysloužil díky vynikající úrovni řešení

reklamací a ochotě pomoci i nad rámec

svých pracovních povinností. Tomáš byl

EL

a

oceněn za zodpovědný a spolehlivý

Škola vaření
s eDéčkem

Logistika
eD ocenila
své zaměstnance

Den Země v Kovozoo s počítači LYNX

U příležitosti oslav Dne Země jste nás mohli potkat v sobotu 27. dubna v areálu

Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Na stánku LYNX jsme

poprvé představili oficiální počítač pro Mistrovství světa SR

v elektronických sportech a návštěvníci si navíc mohli

vyzkoušet největší herní pecku na poli virtuální

reality - Beat Saber od českého vývojářského

studia Beat Games.

Nezisková organizace Cesta domů pomáhá lidem

na konci života plnit přání zemřít doma mezi blízkými.

Společně s firmou APC jsme se rozhodli této organizaci

pomoci zkvalitnit technické zázemí a věnovat jim záložní

zdroj APC v hodnotě přes 15 tisíc Kč. Věříme, že dobře

poslouží svému účelu.

Spolu
s APC jsme

podpořili dobrou věc

Jedná se o mainstreamovou sestavu s cenou pod magickou hranicí 1 000 €

(přibližně 26 000 Kč). Sestava disponuje procesorem Intel Core i5 9400F,

grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC, operační pamětí

16 GB RAM, SSD diskem o kapacitě 240 GB a pevným diskem o velikosti 2 TB

a je vhodná pro hraní v rozlišení Full HD na vysoké detaily s maximální plynulostí.

Na základě unikátního partnerství mezi značkou LYNX a mediální

agenturou Yvents pořádající největší herní události na Slovensku (Y-Games

a Majstrovstvá SR v elektronických športoch) představume zcela novou řadu

herních sestav MSR. První sestavou této řady je LYNX MSR CHAMPION.
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Ocenění pro nejlepšího zaměstnance eD za první tři měsíce letošního roku

získala Viola Fehervary, která svým vysokým pracovním nasazením dokázala

na úseku financí zvládnout nejen zástup dlouhodobé nemoci, ale současně

i zaškolení nové kolegyně a převzetí kompetencí spojených s posunem

na pozici hlavní finanční manažerky. I napříč těmto náročným změnám Viola

zajistila hladký průběh finančních operací, za což ji patří velké díky.

Viola Fehervary
zaměstnancem kvartálu

ve kterém pracujeme a ve kterém se s vámi setkáváme při obchodních

jednáních. V rámci plánovaných rekonstrukcí se můžete těšit nejen na novou

a designovou podobu vstupního prostoru, ale i na zbrusu novou recepci eD.

vylepšit a zmodernizovat prostředí,

Neustále pro vás zkvalitňujeme naše

služby. Nyní jsme se také rozhodli

Nová recepce eD
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První věcí, co po vybalení z krabice zaujme asi každého,

stejně tak jako mě, je zkosený kompaktní design

samotného počítače. Zpracování zařízení je prvotřídní

a důraz na design v tomto případě naštěstí nezastínil

praktičnost provedení ani odolnost materiálů. Svým

vzhledem tak Z2 obohatí každý monitor, na který jej

umístíte. Připevnit ho můžete pomocí standardního

VESA uchycení.

HP patří mezi tradiční výrobce notebooků, počítačů

a tiskáren. Pravidelně zásobuje svět IT svými inovacemi

a novinkami, a my si dnes představíme jednu z nich.

Novinka z Palo Alto, přímo ze sídla firmy. Mini počítač

Z2 Mini G4 ve verzi Performance, který se chlubí tím,

že i ve svém malém balení přináší hromadu výkonu.

Kromě monitoru lze Mini PC samozřejmě umístit i na stůl

nebo pod něj. I tak celé zařízení zabere jen minimum

místa. Úspora prostoru je zásadní a bude jedním

z hlavních argumentů pro pořízení tohoto počítače.

V těle o rozměrech 21,6 x 21,6 cm získáte výkon, který

obvykle najdete jen u velké pracovní stanice. A tu za

monitor rozhodně nepřipevníte ☺.

Když už jsme

u hardwaru, pojďme se

podívat na vnitřnosti

zapůjčeného PC. Stroj

pohání plnohodnotný

6jádrový procesor

i7-8700, Intel Core 8.

generace, který je

doplněn operační

pamětí o velikosti 16 GB

a 512GB M.2 SSD

diskem. O grafiku se pak

postará Quadro P1000

od Nvidia, díky které

můžete k PC připojit až

6 monitorů.

Výkonu je tedy více než

dost, a i v případě

A pro ty, co nepotřebují výkon externí grafiky nabízí HP

navíc i verzi Entry, která umí stejný výpočetní výkon, ale

spoléhá na integrovanou grafiku procesoru i7.

Ve srovnání s konkurenčními přístroji, které jsou často

zaměřeny na méně náročné použití v kanceláři nebo

třeba na hry, přichází Z2 Mini G4 Performance od HP

s výkonem, který nahradí klasickou velkou CAD stanici.

Přitom stojí obdobné peníze. Pokud tedy pro sebe nebo

pro své zákazníky potřebujete výkonný stroj v malém

balení, tento mini PC značky HP by rozhodně neměl

chybět ve vašem finálním výběru.

Z2 v naší testovací konfiguraci obsahuje řadu konektorů

k propojení se sítí (LAN, Wi-Fi) a připojení potřebného

příslušenství (4 x USB 3.0, 3 x USB 3.1 Typ USB-C,

3 x DisplayPort). S konektivitou tedy problém rozhodně

mít nebudete.

potřeby navýšení lze do budoucna snadno upgradovat

disk, paměť a dokonce grafickou kartu. Výměna

komponent je snadná a to i díky bočnici, kterou otevřete

bez potřeby šroubováku. Hardware doplňuje Pro verze

Windows 10 64-bit s podporou šifrování disku skrze

Bitlocker. Vše je tedy připraveno pro firemní použití.

5k čových vlastností podlí le ď a aLu k Zimmer

Velký výkon v malém provedení

Možný provoz 24/7

Možnost upgradu (SSD, HDD, RAM, GPU)

Uchycení na monitor skrze VESA

Zajímavý design

Oč mi a
produkťáka:

HP Z2 Mini
G4 Performance

USBIntel Core i7
8th Gen

Nvidia
Quadro

Windows 10
Pro

12. 9. 2019
čtvrtek

Clarion Congress Hotel Prague

!

Ahoj, myslíš eD WORLD?

Zobrazit kalendář akcí eD
(on-line)

Ahoj, prosím kdy máte tu vaši akci na podzim?

Tomáš

ÚT V 10:45

Martina

JOO ... nějak jsem si to zapomněl zapsat

Tomáš

NP ... tak si poznač:

Martina

THX      hned si to píšu ... prosím a termíny těch dalších eventů od eD?

Tomáš

tak to máme:

Martina

26. září - eD FORUM .... je to v Bratislavě

3. října - eD workshop Ostrava ... tam jezdíš pravidelně

10. října - eD workshop Pardubice

17. října - eD workshop Brno

24. října - eD workshop Praha

5. listopadu - eD PROFI .... a to je vše.

Moooc dík      jsi zlato

Tomáš

Nezapomeň sledovat naše upřesňující maily

Martina

… protože ti pošleme konkrétní info s adresou

OK a proč?

Tomáš

Martina

EVENT
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UV500 SSD
Šifrované řešení pro

každého uživatele

OKÉNKO
OKÉNKO

305 Ramac, první pevný disk vůbec. Roku 1954 jej představilo IBM. Měl kapacitu 4,4 MB, přenosovou rychlost 9 KB/s

a vážil něco málo přes tunu. Využitelný byl pouze u sálových počítačů, stejně jako ostatní zařízení té doby. Zlom přišel

až roku 1980, kdy značka Seagate uvedla na trh model ST-506. První model dostupný pro firemní i domácí počítače měl

5,25“ a kapacitu 5 MB. Časem se přidávali další výrobci, výkonnost rostla a cena i rozměry se zmenšovaly.

Dnes je již standardem 3,5“ zařízení se 7 200 otáčkami za minutu a pamětí i několik TB. Trend se však mění. Otěže

technologických leaderů převzaly SSD disky. Na rozdíl od pevných disků nevyužívají magnetické indukce, ale fungují

na principu flash paměti. Jsou tak odolnější vůči poškození a mají nižší poruchovost. Navíc nejsou hlučné, mají nižší

spotřebu a co je nejdůležitější, několikanásobně zrychlily dobu čtení i zápisu. Kingston SSD UV500 například slibuje

dramatické zrychlení startu počítače, rychlost přenosu  500 MB/s a navíc kompletní řešení zabezpečení dat. To vše

nabízí zařízení o velikosti 2,5“ a váze pouhých 52 gramů.

Ukládání dat v čase.
Od HDD k SSD diskům.

Zjistěte, kolik toho ještě umí…

rozměry

rychlost
přenosu dat MB/s

palce

kapacita
megabyte

500

2,5

20191985

váha
gramy

MAXTOR XT1085 KINGSTON SSD UV500

2 260

5,25

0,625

85 1 920 000

ochrana dat
zabezpečení

x šifrování dat

52

Společnost STEELMET nabízí komplexní služby v oblasti

zpracování elektroodpadu. Co vše si pod těmito službami

můžeme představit?

Jaké výhody přináší likvidace elektroodpadu

u společnosti STEELMET?

Výhod je celá řada. Počínaje již zmiňovanou

komplexností služeb, přes jistotu, že s veškerým

elektroodpadem je nakládáno zcela dle nejpřísnějších

legislativních požadavků až po sociální rozměr, který

v případě naší společnosti vychází z toho, že při

zpracování elektroodpadu zaměstnáváme osoby se

zdravotním postižením. Momentálně pracuje v naší

společnosti 100 zaměstnanců, z toho přes 80 jsou OZP.

Díky této skutečnosti jsme schopni nabídnout našim

zákazníkům i další přidanou hodnotu, kterou je tzv.

náhradní plnění. Při spolupráci s námi tedy může naše

klienty hřát u srdce, že se chovají zodpovědně nejen

ekologicky, ale i sociálně.

Odpověď je jasná. Nejefektivnějším řešením je svěřit

elektroodpad profesionálům, kteří se jeho likvidací

zabývají. Společnost STEELMET se likvidací

elektroodpadu zabývá již 19 let a patří k největším

zpracovatelům elektroodpadu v České republice. Ročně

jej firma vytřídí a zlikviduje přes 5 000 tun. Zajímá vás co

se s elektroodpadem při likvidaci děje, kdo se na ní podílí

a co vše je k likvidaci zapotřebí? Přinášíme vám rozhovor

s Milanem Burešem, jednatelem společnosti STEELMET.

Za komplexní službu v našem oboru považujeme

to, že poskytneme našemu zákazníkovi servis

nepřinášející mu žádné starosti s elektroodpadem, který

buď vyprodukuje sám anebo jej obdrží od svých

zákazníků. Po navázání spolupráce zařídíme vše

potřebné, tedy svoz, recyklaci, odstranění nebezpečných

látek a předání druhotných surovin k jejich opětovnému

materiálovému využití. V případě, že odebereme od

klienta elektroodpad v režimu tzv. zpětného odběru,

odpadá pro něj navíc i nutnost starat se o výkaz tohoto

materiálu v režimu odpadů.

plasty, desky tištěných spojů, kabely apod. Všechny

materiály nezpracováváme až do podoby jedno

druhových čistých materiálů, protože by to nebylo

efektivní, takže je předáváme v některých případech

specializovaným finálním zpracovatelům – typicky jde

např. o desky plošných spojů, ze kterých finální

zpracovatelé získávají barevné a drahé kovy.

Kromě likvidace elektroodpadu nabízíte také další služby,

jaké to jsou?

Jelikož se snažíme neustále hledat další příležitosti

pro uplatnění zaměstnanců se zdravotním postižením,

zahájili jsme postupně další činnosti. Provozujeme

prádelnu, která provádí praní a opravy zejména

pracovních oděvů. Na dalším samostatném pracovišti

se věnujeme výrobě obalů. Další ze skupiny našich

činností jsou drobné montážní práce dle požadavků

našich zákazníků.

Vaše společnost elektroodpad nejen likviduje, ale některé

jeho části, zejména ty kovové, naopak opět přivádí k

životu, je to tak?

Ano, společně s některými kolegy z ostatních

společností ve skupině REC Group se v podstatě v rámci

našich volnočasových aktivit věnujeme výrobě zvířat pro

Kovozoo, jedinou kovovou ZOO v Evropě. To, co začalo

před cca 10 lety trochu jako legrace a příležitost scházet

se s kamarády, nyní považujeme za plnohodnotnou

součást naší skupiny. V areálu Kovozoo, který je

celoročně přístupný veřejnosti, máme nyní přes

250 zvířat a v loňském roce jej navštívilo přes 90 tisíc

návštěvníků.

Jak na ekologickou
likvidaci elektroodpadu?

Přečtěte si pokračování článku
na edecko.com

Můžete nám přiblížit, jak se elektroodpad u Vás ve firmě

zpracovává?

Při převzetí elektroodpadu do naší společnosti je veškerý

elektroodpad přetříděn podle druhu. Během samotného

zpracování, které probíhá u tzv. drobného elektroodpadu

výhradně ručně, jsou přednostně vyjmuty ze zařízení

komponenty, které obsahují nebo mohou potenciálně

obsahovat nebezpečné látky – např. baterie, zářivky,

kondenzátory apod. Následně probíhá již zmíněná ruční

demontáž s cílem získat co nejčistší materiály – kovy,

„Po navázání spolupráce
zařídíme vše potřebné“

www.steelmet.cz
jednatel společnosti STEELMET

Milan Bureš



EXPO
Přečíst reportáž z akce

UV light show
rozzářila VIP party

26. března 2019
Clarion Congress Hotel Prague

„Letošní již 19. ročník jarní konference eD EXPO navštívilo přes 700 IT odborníků. Ve 3 sálech proběhlo

celkem 24 tematických přednášek, které navštívilo na 1 550 posluchačů. Své novinky na výstavní ploše

1 200 m představilo 53 nejvýznamnějších IT značek2 ."

Martina Brauner - event manažerka

Setkánímagazín eDéčkoSetkání více na20 21

VIP party se letos odehrála
v prostorách Galerie
a Art restaurantu Mánes.

Energické vystoupení a skvělou
náladu přinesla mezi hosty Olga
Lounová.

Na simulátoru Formule 1 změřila své
síly velká část účastníků.

eD EXPO 2019
Setkání šampiónů

Hosty akcí provedla moderátorka
Laďka Něrgešová. Tentokrát se
konference nesla v duchu „Setkání
šampionů“ a speciálním hostem
nebyl nikdo jiný než olympijský
medailista Lukáš Bauer.

Desítky zajímavých produktů, stovky
odborníků z branže a pořádnou nálož
zábavy. To vše našli návštěvníci
na výstavních stáncích těch největších
IT výrobců.

O odborné přednášky a diskuze
se postarali zástupci jednotlivých
značek. Novinky, zajímavosti, tipy
a triky si odnesli téměř všichni
zúčastnění.

Hlavní téma vévodilo i večerním hodinám, a tak se

návštěvníci i během večírku mohli stát šampiony hned na

několika stanovištích. Zasoutěžili si na virtuální realitě

okruhu Formule 1 v Barceloně nebo autodráze.

Formální část konference volně přešla ve VIP party.

Oficiálního zahájení se ujal Petr Slouka, výkonný ředitel

společnosti. Všem přítomným poděkoval za účast na akci

a zároveň i za důvěru, kterou do eD vkládají.

V průběhu večera hosty čekala impozantní světelná

UV show a uvolněnou atmosféru svým energickým

vystoupením rozproudila také zpěvačka Olga Lounová.

Ta má jako rallye závodnice k tématu velmi blízko,

a tak se po své show k hostům připojila a užila

si společně s nimi VIP party.

Prohlédnout fotky z akce

EXPO



RPD

„ -Regionálne partnerské dni majú svoje stabilné miesto medzi konferenciami, organizova

nými na Slovensku, čo sa znovu potvrdzuje aj na tohtoročnej roadshow. Účastníci Košíc

a Bystrice si vypočuli v každom meste 13 a 14 odborných prednášok, takmer všetky značky

zároveň vystavovali produkty. Rovnaký trend nás čaká aj v Žiline a Bratislave, do ktorej

zavítame v rámci partnerských stretnutí po prvý raz. Doterajšie ohlasy na naše stretnutia

sú pozitívne. Na každom bolo cez 100 ľudí, z čoho sa môžeme len tešiť.”

Katarína Mišíková - event manažerka

Regionálne
partnerské dni

O 2 týždne sme sa presunuli na Sliač,
kde už tradične organizujeme
RPD-čka v hoteli Kaskády. Nádherné
prostredie ako stvorené na obchod
né partnerské stretnutia.

-

HP, DELL, Lenovo, Xerox, Microsoft,
NEC, Epson, Lexmark, oL , OKIYNX

konferencie v Banskej Bystrici.
a iní boli súčasťou a pevnými piliermi

Večer sme opäť nahliadli do minulosti.
Oprášili sme staršie filmové zvučky
a zazneli známe svetové hudobné
hity, príznačné pre 80. roky.

Setkánímagazín eDéčkoLidé v eD více na22 23

3. apríl Košice

Tretieho apríla sa v metropole
východu stretlo cez sto účastníkov
odbornej IT konferencie Regionálne
partnerské dni.

Okrem našich stabilných obchodných
partnerov sme IT verejnosti predstavi
li portfólio našej partnerskej siete

-

eD Profi. Popoludňajší prednáškový
maratón zakončila tombola.

S ôsmou hodinou prichádzal na rad
večer v štýle 80. rokov spolu
s moderátorkou a herečkou Barborou
Chlebcovou. Nechýbal písací stroj,
filmové zvučky a hudba osemdesiatok.

17. apríl Banská Bystrica

Do práce na kole!

V roce 2018 naše týmy najezdily kilometrů ještě více.

Do projektu jsme se jako firma poprvé zapojili v roce

2017. Tehdy vzniklo sedm týmů a celkem 23 sportovců

začalo plnit své sportovní deníčky. Kilometry den za

dnem naskakovaly, až se zastavily na skvělých 5 550

kilometrech!

A jak nám to šlape?

Už třetím rokem se naši kolegové zapojují do

celostátního projektu s názvem Do práce na kole. Cílem

každoroční „ekofriendly“ výzvy je motivovat co nejvíce

lidí, aby v průběhu jednoho měsíce používali jako

dopravní prostředek po městě jízdní kolo nebo jakoukoli

bezmotorovou formu dopravy.

Soutěžící mohou při dojíždění do práce využívat kolo,

koloběžku, skateboard nebo kolečkové brusle, ale také

chůzi, běh či kombinaci všech uvedených možností.

Systém zápisu jízd je díky aplikaci soutěže velmi

jednoduchý a týmy i jednotlivci si v ní mohou kdykoli

zkontrolovat, jak si v rámci své firmy vedou nebo

se porovnat s jinými společnostmi či městy

v celostátním měřítku.

Sestaveno bylo

se rozšířila na 30. Společnými

cyklistů, pěšáků a běžců

celkem 9 týmů a flotila

a nachodili neuvěřitelných 6 629 kilometrů.

Na to, jaké množství kilometrů najezdíme letos

si budeme muset ještě chvíli počkat. Sami jsme zvědaví,

jaké počty nám rok 2019 přinese. Již nyní je do výzvy

přihlášeno 25 účastníků. Držte nám palce!

silami všichni našlapali, naběhali

„Do výzvy se jako firma zapojujeme každoročně a rádi. Podporovat zdravý životní styl

i týmového ducha našich kolegů a ještě tím přispívat ke zlepšení životního prostředí nám

zkrátka dává smysl. Abychom k zapojení do projektu motivovali co největší počet kolegů

z našich řad, zřídili jsme ve firmě zabezpečenou kolárnu, soutěžící dostávají startovní

fitness balíčky a výherce stanovených soutěží vždy odměníme. Už nyní se těšíme

na průběžné sdílení zážitků z cest a na vyhodnocení letošního ročníku. Všem kolegům

zapojeným do projektu tímto přejeme mnoho šťastných kilometrů.“

Markéta Giergielová - HR specialista

počet
týmů

počet
soutěžících

počet
„ujetých“ km

2017

2018

2019

23

30

25

5 550

6 629

?

7

9

9



Nástroje pro a2D kreslení 3D modelování

Standardní souborůkompatibilita

.DWG, .STL, .PDF a .CDR

Efektivní spolupráce a sdílení projektů

Volitelná automatizace a přizpůsobení

Dostupný také pro školy (15 žáků a 1 učitel)

Možnost ze starší verze CorelCadvýhodného upgradu

Představujeme vám

pro

Pro více informací a

kontaktujte produktového manažera eD

uplatnění 10% slevy Michal Burkowicz
t: +420 724 222 081, e: mburkowicz@edsystem.cz

Part No: LCCCAD2019MLPCM1

Exkluzivní
pro čtenáře magazínu eDéčko

*

*
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Chybělo jen
trochu štěstí
1 250 bodů, 5. místo v umístění týmů a celkově skvěle

ukončená série Vissma SkiClassics. Spokojenost

na straně trenéra i ze strany jednotlivých závodníků.

To jsou výsledky eD system Bauer teamu po dokončení

posledního závodu letošní sezony, Ylläs-Levi ve Finsku.

Úspěšný seriál závodů za sebou mají všichni členové

týmu. K nejrychlejším mužům patřil Alexis Jeannerod

na 11. a Ilya Chernousov na 18. místě, mezi ženami pak

vynikala Roxane Lacroix, která obsadila 11. příčku

v celkovém hodnocení.

Kateřina Smutná zazářila téměř v každém ze závodů.

Vítězka La Diagonela, stříbrná na Jizerské 50 a bronzová

ve Vassalopet. Téměř pokaždé se umístila v TOP 10

Letní kolekce
eD system Bauer teamu
Přestože sezona běhu na lyžích již skončila, naše spolupráce s týmem Lukáše Bauera pokračuje! Již nyní pro vás

připravujeme speciální edici reklamních předmětů s Lukášovým podpisem a originálním logem teamu.

Multifunkční

sportovní šátek

z mikrovlákna.

Triko/polotriko

v několika barevných

provedeních.

Antibakteriální

a rychleschnoucí

ručník v pouzdře.

5.
místo

v celkovém
hodnocení týmů

3.
místo

Kateřina Smutná
v celkovém

umístění žen

Pro Team
Director 2019

5

Lukáš Bauer
vyhrál ocenění

do sezony s tím, že chci

série pomýšlel na 3. místo,

a celkově obsadila 3. místo

spokojen. Před začátkem

že se to povedlo,“ vyjádřila

dostat se do TOP 5. „Byť by se mohlo na první pohled

zdát, že sezona byla slabší než ta předchozí, jsem

s 5. místem spokojen. Umístění v TOP 5 v pořadí týmů

je výborné a není snadné ho dosáhnou. V porovnání

s loňským rokem nám chybělo jen trochu štěstí,“

okomentoval sérii Lukáš.

mezi ženami. „Vím, že jsem

se poctivě připravovala a šla

Manažer týmu Lukáš Bauer

bojovat o stupně v každém

je s celkovým umístěním také

závodu. Jsem spokojená,

se k výsledkům Katka.

cílem však pro něj bylo

Přečíst rozhovor s Lukášem Bauerem
a Kateřinou Smutnou

Elegantní kšiltovka

s UV filtrem 30.

Ergonomicky

tvarovaná,

BPA-free

plastová láhev.
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Kromě pater a přidání platební brány dojde v nové verzi

také k řadě „kosmetických“ úprav designu a rozložení

některých prvků. Změny nastanou hlavně v hlavičce eD

SHOPu (rychlé volby, nastavení, konfigurátory). Celý

layout webu se pak roztáhne tak, aby se na stejnou

obrazovku vešlo více informací.

Můžeš uvést nějaký časový plán? Do kdy bychom tyto

úpravy mohli vidět na ostré verzi eD SHOPu?

Plánované úpravy jsme si z důvodu velké časové

náročnosti interně rozdělili do dvou etap. V první etapě

uvidíte změny týkající se designu, rozložení webu

a přidáme funkci platební brány. Tyto úpravy plánujeme

nasadit v průběhu června/července.

Do budoucna navíc plánujeme do eD SHOPu přidat

další nové produkty a prodávat je formou „skladem

u dodavatele”. Naši zákazníci tak získají výběr ze stovek

nových produktů.

Druhá etapa přinese samotné rozdělení produktů

do nových pater. Bude s tím hromada práce, protože

je třeba přeuspořádat spoustu dat. Letošní prázdniny tak

budou pro náš IT tým docela krušné . Předpokládáme,

že se patra na eD SHOPu objeví během prázdnin tak,

abychom nasazení verze 4.0 dokončili s předstihem před

začátkem sezony.

☺

O konkrétních termínech nasazení jednotlivých etap

budeme naše zákazníky samozřejmě včas informovat.

Držte nám palce!

V nové verzi našeho e-shopu tak přibydou nová patra

(např. Sport, Hobby), do kterých na základě analýzy

rozdělíme současné produkty. V rámci našeho businessu

se jedná o dost zásadní krok s návazností i na další

projekty eD (například datová výměna, eD Markety).

produktů, a proto musíme logicky upravit jejich zařazení

v eD SHOPu. Aktuálně máme jedno „patro (oddělení)“

s názvem produktů a v něm najdeš všechno od

zmiňované sekačky až po Blade servery. Tento stav není

dlouhodobě udržitelný, na tom se asi shodneme…

Rozdělení produktů do pater přispěje mimo jiné k tomu,

že zákazníkům například v patře IT a elektronika

nebudeme zobrazovat bannery a speciální nabídky na

sportovní potřeby. Zkrátka jednotlivé kampaně, bannery

a konfigurátory budou cíleny jen pro konkrétní patro.

Pokud tě nezajímají sekačky a navštívíš patro IT,

nebudeme tě otravovat s akcí na výhodný nákup

náhradních strun .☺

eD SHOP nabídne více produktů
a snadnější nakupování

Michale, proslýchá se, že v eDéčku pracujete na několika

zásadních novinkách, které se na vašem e-shopu objeví

už během prázdnin…

Je to tak, připravujeme novou verzi našeho eD SHOPu

(verze 4.0), kde představíme řadu novinek. Jako příklad

uvedu platební bránu, která vybraným zákazníkům

umožní za objednávky na e-shopu platit kartou nebo

rychlými platbami v bankovnictví. Jde o funkcionalitu,

která byla hodně žádaná, a já jsem rád, že jí od nové

verze budeme mít k dispozici.

Přesně tak. Nosnou myšlenkou vzniku verze 4.0 je

především snaha o logičtější rozdělení produktů v našem

eD SHOPu s cílem usnadnit našim zákazníkům orientaci

v e-shopu a zjednodušit vyhledávání produktů.

Souvisí to s neustále rostoucím počtem produktů

v nabídce a rozšiřováním našeho portfolia o nové

segmenty mimo tradiční IT odvětví.

Když se podívám na eDéčko dnes a před 5 lety,

prodáváte spoustu nových věcí jako třeba pračky nebo

zahradní nářadí…

Platební brána ale asi nebude tou nejvýznamnější

změnou, že?

To je pravda . Do nabídky jsme přidali tisíce nových☺

e-commerce ředitel eD

Michal Pavlorek



Krásná a ohlušující.
Taková byla naše návštěva F1 v Barceloně.

od čtvrtku do soboty měli možnost vidět, nastal den D.

Na okruh Catalunya jsme vyjížděli už v neděli brzy ráno

a jako předkrm nám pořadatelé motoristického svátku

naservírovali závody Formule 2 a Porsche Supercup.

Krátce po třetí hodině odpolední už ale přišel vrchol

pětidenního výletu – závod Formule 1.

Mého parťáka Martina zajímal hlavně tým Red Bull, jehož

je fanouškem. Já jsem zase nejvíce fandil mým

oblíbencům ze stáje Ferrari. Nakonec jsme přihlíželi

spanilé jízdě Mercedesu, což ale neubralo na jedinečnosti

zážitku. Ten ještě umocnil výhled, který by nám většina

Vlastimil Bajer
obchodní manažer eD

Když si mě obchodní ředitel ostravské pobočky Jarda

Čerbák pozval do kanceláře a řekl mi, že v květnu letím

se svým klientem a dalšími deseti šťastlivci do Barcelony,

hned jsem věděl, že chci zase vidět Nou Camp. Jako

fanda míčových sportů jsem tenhle chrám fotbalu ve

španělské metropoli už jednou navštívil. Tušil jsem, že

můj klient a vítěz předvánoční tipovací soutěže Martin

Uherek z Munap Company se ke mně rád přidá, vždyť už

i svou výhru hrdě přebíral v dresu fotbalového boha Lea

Messiho.

Nou Camp jsme si samozřejmě nenechali ujít, ale hlavní

cíl našeho pětidenního výletu byl od stadionu několik

desítek kilometrů vzdálen. Okruh Catalunya ve druhém

květnovém víkendu hostil nejrychlejší, nejslavnější

a určitě i nejbohatší jezdce světa reprezentující sérii F1.

A nás dvanáct šťastlivců z řad klientů, jejich blízkých

a obchodníků bylo u toho.

Nebyla to jen klasická divácká účast na Grand Prix,

kterou nám eD přibalilo k letenkám. Už v den příletu

jsme podle původních plánů měli navštívit zázemí

jednotlivých týmů formule, setkat se s piloty a získat

cenný podpis. K naší smůle nás ale zdržela stávka na

letišti a do katalánské metropole už jsme přiletěli příliš

pozdě. V dalších dnech už šlo vše jako po drátkách.

Za dobrodružstvími jsme vyráželi ze čtyřhvězdičkového

hotelu Caprici v nedalekém letovisku Santa Susanna,

který nám sloužil po dobu pobytu ve Španělsku jako

základna. Hotel nám nabídl veškerý komfort, který jsme

si mohli přát. Restauraci, bar, fitness centrum, saunu

s venkovním bazénem a terasou a pokoj s výhledem

Park Güel, Sagrada Familia, mořské akvárium, či již zmíněný

fotbalový stadion. Barcelona má turistům toužícím

po neopakovatelném zážitku opravdu co nabídnout

a my měli dostatek času její krásy prozkoumat.

Po všech těch trénincích a kvalifikacích, které jsme

na moře. Mimochodem, k pláži jsme to měli doslova pár

kroků. Ale trávit příliš času v hotelu a jeho okolí,

to by muselo být v krásném Katalánsku považováno

za rouhání.

do šedesátitisícového kotle stadionu Nou Camp. Tady

už to skončilo podle našich fanouškovských preferencí,

Barcelona vyhrála s Getafe 2:0.

V pondělí už mělo naše dobrodružství před sebou jen

poslední zastávku – letiště. Do Česka jsme si z paluby

letadla přinesli pár suvenýrů, ale hlavně spoustu zážitků

a utužená i nová přátelství.

A protože jsme toho neměli v neděli ještě dost,

s Martinem a dalšími jsme se rychle přesunuli

z osmdesátitisícových ochozů Catalunye

fanoušků motosportu mohla závidět. Z míst v cílové

rovince jsme viděli dojezdy kol, nájezd do první zatáčky

i finiš formulí.
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Chtěli byste prožít podobný zážitek jako naše skupinka

výherců v Barceloně? Chystáme pro vás podzimní

překvapení! Kam to bude tentokrát?

Pečlivě nás sledujte…



Očima produkťáka

Licence AVG Internet
Security
Zajišťuje nejen základní ochranu
proti virům, ale také chrání váš
počítač před malwarem a útoky
hackerů. Na sociálních sítích navíc
zajišťuje bezpečnost tím, že
kontroluje každý sdílený odkaz. Vás
i vaše přátele tak ochrání na
Facebooku, Twitteru i Instagramu.

Jedinečná ochrana
pro váš počítač a online identitu

„Společnost Avast zabezpečí

a ochrání vaše soukromí

a data, ať se připojujete

odkudkoli. Aktuálně nabízí

24 softwarových zabezpečení

pro domácnosti i firmy.“

Očima produkťáka více na

Jezdíte na pracovní cesty a
používáte bezplatnou Wi-Fi? S touto
licencí se připojíte bez obav
a bezpečně! Pracujte na jakékoli
veřejné či soukromé síti, aniž by
někdo mohl sledovat vaše aktivity
nebo vám krást data. S aplikací
SecureLine jste v bezpečí.

Licence Avast SecureLine
VPN (až 5 zařízení)

30 31

Michal Burkowicz
produktový manažer

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

NEC displeje série E
Stejně jako předchozí generace
nabízí ta nová displeje o velikosti
32" s rozlišením Full HD nebo 43",
50", 55" a 65" s rozlišením UHD.
Můžete tak zvolit ten správný typ
zobrazení pro jakoukoli činnost.
Řadu E ocení především uživatelé,
kteří hledají jednoduchost a výkon
za rozumnou cenu. Díky široké škále
aplikací si najdou displeje své místo
od zasedacích místností, maloob-
chodu až po restaurační zařízení. Je
v nich integrován přehrávač Media
Player a 10W USB rozhraní pro
napájení externích zařízení.

Nová generace displejů
video stěnypro působivé

„Společnost NEC Display

Solutions nabízí oproti

ostatním prodejcům na trhu

nejširší portfolio zařízení pro

řešení zobrazování. Vyznává

heslo, že každý zákazník si

vždy najde svůj produkt

a opačně. Mezi zákazníky patří

značky jako McDonald's,

Subway, nebo Starbucsks.“

Nová řada se může pochlubit deseti
modely displejů, které svou
prémiovou kvalitou obrazu poskytují
doslova pastvu pro oči. Ohromí vás
nejen po vizuální stránce, ale i co do
kvality a designu v podobě bezrá-
mečkového displeje. Zároveň nabízí
dostatečně velkou pracovní plochu,
nejvyšší čitelnost ve své třídě, jas až
do 700 cd/m a pokročilý filtr, který
odstraní nežádoucí odrazy.
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NEC displeje série UN

Martin Židek
produktový manažer

EPSON EH-TW650

s projektorem Epson. Je snadno

připojením.

HD rozlišením, světelným výstupem

úchvatný zážitek jako v kině

ovladatelný, disponuje vysokým Full

Dopřejte si z pohodlí domova

3 100 lumenů a vestavěným Wi-Fi

Snižte tiskové náklady na minimum

„Na spolupráci se společností

Epson se mi líbí, že dbají

na spolehlivost svých zařízení

a jejich dopad na životní

prostředí. Nabízí tak inovativní

a špičkové technologie, které

šetří energii a zároveň vaše

peníze. Nemusíte proto volit

mezi tím, co je lepší pro

planetu, a tím, co je výhodnější

pro vaše podnikání.“

Mimořádně nízké náklady a bezpro-
blémový tisk? S tiskárnami Epson
žádný problém! EcoTank ITS 3v1
je skvělým řešením pro všechny
domácnosti. Tato kompaktní tiskárna
je dodávána s inkoustem na dva
roky přímo v balení, můžete tak
dlouhodobě tisknout s úsporou až
90 %. Navíc nabízí připojení Wi-Fi
a je proto velmi snadno použitelná.

EPSON L3050

Michal Bernacik
produktový manažer

t: +420 736 181 559
e: mbernacik@edsystem.cz

Eaton 9SX3000I
Zařízení Eaton 9SX snižuje náklady
a zlepšuje efektivitu a kontinuitu
provozu. Díky topologii dvojité
konverze je energická účinnost
v online režimu vyšší, a to až 95 %.
Jedná se tak o ideální řešení
do náročného prostředí datových sítí
a serverů. Modely jsou dostupné ve
dvou provedeních - volně stojící
Tower nebo s možností instalace
zařízení do rackových skříní.

Záložní zdroje ochrání vše,
na čem vám záleží

„Málokdo ví, že Eaton

je společnost s globální pů-

sobností. Prodává produkty

ve více než 175 zemích a za-

městnává přes 100 000 lidí

po celém světě. Působí nejen

v oblasti elektrotechniky, ale

zaměřuje se také na hydrauliku,

letectví a automobilový

průmysl.“

Účinnou přepěťovou ochranu dle
standardu IEC 61643-1 zajistí záložní
zdroj Eaton Ellipse. Součástí je
funkce EcoControl, která v případě
vypnutí hlavního napájeného
spotřebiče automaticky odstaví
periferní zařízení. Díky této funkci
můžete docílit snížení spotřeby až
o 25 % ve srovnání s předchozími
generacemi. Do konce června jej
navíc můžete získat o 10 % levněji.

Eaton Ellipse
ECO 650 USB FR

Stanislav Lorenc
produktový manažer

t: +420 724 222 076
e: slorenc@edsystem.cz

Powering Business Worldwide

magazín eDéčko

t: +420 724 222 012
e: mzidek@edsystem.cz



WorkForce Pro RIPS

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

Rychlý a efektivní tisk
s nejnižšími náklady

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


