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s sebou opět přinesla řadu novinek. Na stránkách

„Z původních 100 000 produktů
v nabídce jsme vyrostli
na dvojnásobek“
Čím se ale eD SHOP verze 4.0 liší od svých předchůdců,

„Když jsem přišel do eD, tvořil už podíl e-commerce

je roztřídění sortimentu do sekcí – takzvaných pater

zhruba 60 procent objednávek, ale dávaly nám jen mezi

inspirovaných klasickými obchodními domy. To proto,

30 až 40 procenty obratu. Nyní přes e-shopy a datové

že jsme z původních 100 000 produktů v nabídce

výměny elektronicky odbavíme 80 procent objednávek

vyrostli na dvojnásobek a rozšířilo se i spektrum

a 70 procent obratu. Zbytek připadá například na

sortimentu. Přes léto jsme tak jednotlivá patra uspořádali

výběrová řízení. Jednoznačně je vidět trend, kdy se vše

podle tematicky souvisejícího zboží. Jednoduše

ve světě odehrává co nejvíce automaticky, takže i B2B

nastoupíte do našeho výtahu a necháte se vyvézt přesně

musí dát zákazníkovi možnost se obsloužit samostatně,“

k tomu, co vás zajímá. Díky zobrazování pouze

říká ředitel e-commerce Michal Pavlorek.

relevantních položek přinášejí patra uživatelům kromě
přehlednosti i lepší ﬁltrování.

Jaké to bude patro?
Jakkoli oblast e-commerce v eD není jen o eD SHOPu,

více na edecko.com

Důležité je i pohodlí

právě ten je nejvýraznější částí. Podle zvoleného trhu

Není výtah jako výtah. Když máte před sebou

s vámi komunikuje česky, slovensky, polsky nebo

polonákladní zdviž a vedle schody do pátého patra,

anglicky. Aktuálně je v provozu čtvrtá generace, která

můžete si dopřát trochu sportu, nebo nekoukat okolo

magazín eDéčko

Téma
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a prostě jet tím, co je k dispozici. Jenže od moderní

jiné na naši průměrnou dobu expedice, takže odběratel

nákupní galerie očekáváte více a my takovým

dostane věrohodný obraz o tom, kdy produkt po

očekáváním rozumíme. eD SHOP vás tedy hýčká jako

objednání obdrží. Prostřednictvím datových výměn se

v bavlnce.

takto zalistovaný sortiment dostane nejen ke statisícům

Dříve stačilo mít jednoduchý nástroj, který v podstatě

partnerských e-shopů.

návštěvníků eD SHOPu, ale i do dalších desítek
odpovídal excelovské tabulce s nabídkou. Dnes lidé
potřebují komfort a ocení ho zejména tehdy, když

Stoupáme k další integraci i personalizaci

nakupují něco, co nepořizují denně. Televizi měníte

Další zastávky našeho výtahu jsou jasné, protože už jsme

jednou za pět let a chcete si co nejsnáze ověřit, že nová

nějakou dobu na cestě. Více a více se integrujeme

splňuje všechny vaše požadavky. Proto musí být popis

se zákazníky i dodavateli. Zatímco u dropshippingu pro

dobře zpracovaný a celý web přístupný i na mobilních

Alzu nebudete u balíku ani tušit, že vám přišel přímo

zařízeních. Objednávku je nutné udělat jednoduše a pak

z eD (a tak je to správně), při nákupu a následném

stejně lehce získat přehled o jejím stavu.

generování licencí pro aplikace Microsoft odhalíte
integraci kvůli výrazně kratšímu času vyřízení velmi

„Hranice B2B a B2C se stírají. Když je člověk na něco
zvyklý doma, chce to samé i v práci – a obráceně. Člověk
je jeden a neočekává, že se nákup na e-shopu bude
chovat doma jinak než v práci. eD SHOP tomu citlivě

snadno.

„Vyšší nároky a očekávání
určují trend do budoucnosti“

uzpůsobujeme,“ komentuje Michal Pavlorek. Jak ale
zdůrazňuje, odlišnosti dané charakteristikou B2B

Integrace se bude rozšiřovat i směrem k menším

podnikání se samozřejmě najdou. „Role distributora

klientům, a to třeba využitím oboustranné elektronické

je nejen o fyzické distribuci zboží, ale celkově

výměny dat (EDI). Proč? Protože je prostě užitečné

o podmínkách, za kterých se zboží distribuuje. Tedy

vědět, co za objednávky jsou v tom kterém balíku, abyste

i o distribuci informací, že je nějaká skupina zboží

mohli rychleji a levněji provádět příjem zboží na svůj

dostupná pro určitou skupinu klientů za speciﬁckých

sklad. „Vyšší nároky a očekávání určují trend do

podmínek.“ V praxi to znamená, že eD SHOP zobrazuje

budoucnosti – personalizaci. Od jednoduchého odložení

informace nejen o zboží, které souvisí s tím

expedice na přání zákazníka po individuální pestřejší

nakupovaným, ale i nabídku toho, co typicky kupují

nabídku vhodného zboží. Budeme přes patra eD SHOPu

obdobní zákazníci. Jde o sortiment podobného

dále rozšiřovat sortiment, například o nízkoobrátkové

charakteru ve srovnatelné cenové hladině. Propojujeme

položky a zboží mimo IT, které drží skladem naši

snahu výrobců podpořit některé zboží a potřeby našich

dodavatelé. Jsou totiž produkty, u kterých chcete mít

zákazníků. A to nejen na e-shopu, ale třeba i v mailingu.

jistotu, že je dostanete, ale už není klíčové, jestli budou

Račte si přistoupit

a váš dobrý zákazník zrovna potřebuje ledničku, můžete

dodány zítra, nebo za tři dny. Pokud prodáváte počítače
Intenzivně se věnujeme řešením, přes která můžete tvořit

mu poskytnout lepší službu, aniž byste si přidělávali

vlastní byznys. Víte třeba, že přes eD SHOP dokážete

starosti. eD se o to postará za vás,“ uzavírá Michal

komukoli poslat zboží vlastním jménem, s vlastní marží

Pavlorek.

„Pracujeme na zrychlení
a automatizaci procesu.
Trendem je digitalizace.
Papír musí pryč.“

a už pohodlně vystavujete nabídky, které pak jedním

Michal Pavlorek

kliknutím objednáte. A to je jen začátek.

E-Business Director

a přes dopravce vybrat peníze? Stačí se zaregistrovat

„Partnerům nabízíme škálovatelný vztah. Na vstupu
můžete zboží odebírat od eD a prodávat prostřednictvím
našeho eD SHOPu. Když budete potřebovat vyspělejší
nástroj, nabídneme vám eD MARKET – platformu, díky
které získáte vlastní e-shop propojený s našimi daty. Máte
už svůj e-shop a chcete efektivně rozšířit sortiment?

eD SHOP
a e-commerce
v číslech

Zajistíme pro vás dropshipping. Zařídíme vám
technologie, data i logistické služby. Vždy je příležitost
růst a vždy vám s tím rádi pomůžeme,“ uvádí Michal
Pavlorek. Pro naše dodavatele jsme vyvinuli webový

- 2 miliony zobrazených stránek měsíčně

nákupní portál. Jestli máte někde zboží, které chcete

- 2x více zobrazených stránek na jednu
návštěvu oproti roku 2015

nabídnout na trhu, dejte nám přes toto elektronické
cenou a množstvím. Po schválení jej zalistujeme

- Nárůst podílu na obratu
až o 40 % oproti roku 2012

a přidáme k němu další důležité informace vázané mimo

- Podíl e-commerce činí 80 % všech objednávek

rozhraní o něm vědět spolu s aktuálním umístěním,
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- 200 000 produktů online

Téma

více na edecko.com

magazín eDéčko

Téma
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Podívejte se na
dvě nová videa

ÁNO
V
O
ST
OTE

Samsung Space Monitor
VYTVOŘTE SI PROSTOR

Tým Otestováno eDéčkem recenzoval a točil i v průběhu prázdnin, a tak pro vás máme připravena dvě nová videa.
Martin a Roman otestovali zajímavou meteostanici Garni, která se osvědčila v horkých letních dnech a zalíbila se natolik,
že ji kolega stále odmítá odmontovat z balkonu.
Do týmu testerů jsme přivítali Moniku, která ve spolupráci s Martinem vyzkoušela kompaktní zrcadlovku od Canonu.
Společně se zamysleli nad srovnáním produktu se stále populárnějšími fotomobily.

Meteostanice Garni 975

Zrcadlovka Canon EOS 2000

5v1

24,1 Mpix

Wi-Fi

Wi-Fi s NFC

Barevný displej

APS-C senzor

Pokročilá meteostanice s přehlednou

Dostupná zrcadlovka se snadným

obrazovkou a senzory pro měření teploty,

ovládáním vhodná pro ty, co chtějí lepší

vlhkosti, rychlosti i směru větru a dešťových

fotky s možností výměny objektivů.

srážek. Naměřená data lze sdílet díky

Díky propojení přes Wi-Fi lze soubory

podpoře Wi-Fi a jsou tak dostupná

z foťáku snadno přenést do mobilu

odkudkoli on-line.

Přehrát video

nebo tabletu.

ŽÁDNÉ
MEZERY

ELEGANTNÍ
BEZRÁMEČKOVÝ
DESIGN

SKRYTÝ
Y-KABEL

JEDNODUCHÁ
INSTALACE

Unikátní stojan
monitoru šetří
místo na stole.

Bezrámečkový monitor
využívá veškerý možný
prostor pro obraz.

Jednoduše připojte
monitor pomocí
jediného kabelu.

Uchycení tak
jednoduché jako
u stolní lampy.

Přehrát video

MeDiální koutek

eDéčko
Zastavte se na našem stánku
na konferenci eD WORLD a přijďte
se s námi podělit o svůj názor
na magazín eDéčko a videa,
která pro vás připravujeme.

Těšit se můžete na:
Promítání videí Otestováno eDéčkem s našimi redaktory na místě
Všechna dosavadní vydání eDéčka na stánku zdarma
Prezentace vybraných testovaných produktů přímo na stánku
Soutěž o zajímavé ceny
Speciální nabídka inzerce v časopisu / natočení videorecenze

Pro více informací kontaktujte
produktového manažera eD
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Otestováno eDéčkem

více na edecko.com

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

Inzerce
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Tým Honzy Vančaty

Distributoři se liší v nehmotné nabídce
Jan Vančata

Tomáš Fořter

Simona Mates

obchodní manažer

obchodní asistent

Pavel Kovářík

Darina Novotná

obchodní manažer

obchodní manažer

akvizici, jsem zastáncem jakýchkoli nových brandů mimo

Michal Kozák

Miloš Prendký

IT, ať už jde o produkty pro zahradu, smart věci nebo

obchodní manažer

obchodní manažer

Dana Křížová

Martin Škrabal

obchodní asistent

obchodní manažer

ředitel obchodního oddělení brněnské a pardubické pobočky eD
Léta nabýval zkušenosti na pozici obchodníka. Nyní

to trošku omrzí a jdu zkrátka dál,“ prozrazuje ředitel

je tomu deset let, co dostal na starosti rovnou dvě

brněnské a pardubické pobočky eD.

pobočky eD. Jednu na Moravě, druhou v Čechách. I přes
kilometry rozdělující jeho tým však chce, aby se jeho lidé

Touha vplouvat do nových a pro něj neprobádaných vod

brali jako jedna unita.

se podle něj projevuje i v pracovním prostředí. „Mám rád

Jan Vančata je nadšenec do všeho nového, vítá změny
a jako ryba ve vodě se cítí v aktivním prostředí. To se

cokoli, co člověk strčí do zásuvky. Myslím, že jsme skvělá

v jeho osobním životě promítá do touhy po zkoušení

ﬁrma s dobrým jménem, ﬁnančním zázemím, špičkovou

a objevování nových sportů. „Díky tomu jsem se naučil

logistikou, zkušeným obchodním týmem i rozložením

hrát golf nebo před třemi lety jezdit na snowboardu.

na českém a slovenském trhu,“ vysvětluje, proč by se do

Zároveň, když něco vyzkouším a naučím se to, tak mě

budoucna nesoustředil pouze na IT. Naopak, ačkoli dnes
non-IT zboží dělá na jeho dvou pobočkách zhruba
pět procent celkového obratu, vidí velký potenciál
v cestě, kterou se vydala třeba Alza.

Ondřej Kunc
obchodní manažer

To pocitové máme lepší

Očima zákazníka

S ředitelem ostravského obchodního týmu Jaroslavem
Čerbákem (viz článek v jarním vydání) se shoduje na
tom, že IT trh je dnes poměrně rozebrán a distributoři
stojí z hlediska cen, podmínek a služeb na stejné
startovní čáře. „Velkou výhodou eD oproti konkurenci
je, že jsme stále česká ﬁrma o úzkém portfoliu českých
akcionářů. Tohle blízké domácí zázemí přináší výhodu.

S Honzou se znám už asi věčnost. Ani nevím,
pauzu a přešel do distribuce s hutním materiálem.

jestli je to deset nebo více let. Vyhovuje mi, že

Zpětně to vnímá jako obohacující zkušenost, díky níž

se s ním a s jeho týmem dá mluvit a dohodnout

poznal jinak fungující obchodní model. „Když mi však

se. Vždy jsme byli schopni najít řešení i

z eD zavolali, jestli bych se nechtěl vrátit a dělat ředitele

nepříjemných problémů. A ve srovnání s

pobočky, přiznám se, moc jsem neváhal,“ vzpomíná na

ostatními distributory, se kterými obchodujeme,

deset let staré rozhodnutí.

je tato schopnost právě u eD větší. Myslím, že je

Na jednání se zákazníkem například dokážu často
rozhodnout od stolu. Jsem schopen říci, do čeho jako

to díky trochu méně „korporátní“ kultuře eD, ale
Na své práci oceňuje variabilitu, jak říká, člověk nedělá

pobočka půjdeme a do čeho ne,“ říká Jan Vančata.

pásovku. Baví jej i vyhledávání nových obchodních

Druhým podstatným rozdílem je podle něj práce

příležitostí a zákazníků a v neposlední řadě i komunikace

se zákazníkem, kterou konkurence dělá více plošně.

se zákazníky, dodavateli i vlastním týmem. U toho dbá

„Myslím, že pracujeme lépe s každým klientem. Zákazníci

na to, aby jeho lidé nerozlišovali, zda pracují v Brně

se cítí být naší součástí, mají pocit, že je potřebujeme.

nebo v Pardubicích, ale brali se jako jedna pobočka.

Panuje u nás rodinná atmosféra, která se přenáší i na ně,“
doplňuje a je toho názoru, že hmotná nabídka

Tvrdí, že dobrý obchodník by měl být loajální,

distributorů je srovnatelná. „Obrazně řečeno, lišíme se

samostatný, komunikativní, výřečný, ale musí umět

v tom nehmotném a pocitovém, a to rozhodně v dobrém

i naslouchat, vycítit obchodní náznaky a najít

slova smyslu.“ dodává šéf desetičlenného týmu. Jeho

a navrhnout správné řešení. Zároveň přiznává, že při

je to také dáno osobou Honzy. Jeho tým
dokázal spolu s mými lidmi najít řešení pro
speciﬁcké potřeby našeho byznysu a i díky
tomu si ukusuje z našeho nákupu o kousek víc
než ostatní distributoři.

Tibor Brunclík
Print Partners s. r. o.

dvě pobočky s ročním obratem 1,1 miliardy korun

hledání nových lidí do týmu pro něj není stěžejní, aby byl

klapky na očích. Naopak člověk z jiného oboru se často

měsíčně obslouží průměrně 500 zákazníků. Stejně jako

obchodník prorostlý zkušenostmi od A do Z. „Když

na věci dívá úplně jinak a dokáže obohatit tým,“ doplňuje

pro eD celkově, je i pro jeho tým vlajkovou lodí značka

někdo přijde od konkurence, může mít už za ta léta

Jan Vančata.

HP s třicetiprocentním podílem na obratu. „Trošku
speciﬁčtí jsme v tom, že u nás hodně hrají prim Fujitsu
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Náš tým

a Lynx,“ uvádí bývalý obchodní manažer.

5 zajímavostí, které jste o Honzovi nevěděli

Roční pauza od IT distribuce

1. Od gymplu chodí na čundry. Jde o pánskou tradici v podobě 60kilometrové trasy a čtyř dní pod širákem.

Na pozici obchodníka Honza strávil sedm let. Jeho cesta

2. Vloni si udělal kurz na seskok padákem, se kterým následně také dvakrát sám skočil.

v eD začala v roce 2001, kdy nastoupil jako specialista na

3. V blízké době chce vyzkoušet ferraty a naučit se hrát na elektrickou kytaru.

mobilní komunikace, po dvou letech už dělal obchodníka

4. V létě jej můžete s manželkou potkat na některém z hudebních festivalů. Absolvují zpravidla tři až čtyři ročně.

pro celý IT obchod. V roce 2008 si dal od IT na rok

5. Zvířata k jeho životu patří. Je synem veterináře a domácnost s ním sdílí pes, kočka a had.

více na edecko.com

magazín eDéčko

Náš tým
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Neptej se, rozhodni, slyšel u Aceru.
A tak začal šéfovat.
Tomáš Čech
Country Manager Acer Czech Republic, Slovakia
Taiwan, stát s necelými 24 miliony obyvatel, se na mapě

naše produkty drahé, ale rozhodně to nejsou ani levné

světa vedle obří Číny ztrácí jako malá piha na obličeji.

plastové krabice,“ míní manažer.

V odvětví IT ale patří mezi giganty s vlastním „Silicon
Valley“ (Hsinchu Science Park), vynikajícími odborníky

Přitom na konci 90. let ﬁrma průměrnou cenu

a světoznámými ﬁrmami.

přenosných počítačů na trhu naopak srážela. Vlastnit

V roce 1976 přivedl asijský tygr na svět i společnost Acer,
experta na výrobu notebooků, stolních počítačů,
monitorů, tabletů, mobilů, projektorů a dalšího
příslušenství. „Mimochodem, taiwanské investice v Česku
jsou dramaticky vyšší než čínské,“ říká zkušený lídr Aceru
v Česku a na Slovensku Tomáš Čech.

kolem roku 1998 notebook bylo symbolem
nadstandardu. Zákazníci v drtivé většině sahali po
dostupnějších stolních variantách počítačů. Jenže pak
jim dal Acer svými cenově přijatelnými notebooky na
výběr. A začali se přidávat další výrobci. „Tehdy jsme
rozjeli sněhovou kouli cenově dostupných přístrojů.
A dnes žijeme v době, kdy jsou dva ze tří prodaných

Ten je s ﬁrmou spojen více než dvacet let. Do vody ho

počítačů právě notebooky. Jsme hrdí, že jsme k tomu

v roce 1998 nehodil nikdo menší než Dion Weisler, dnešní

přispěli,“ zmiňuje Tomáš Čech.

CEO společnosti HP Inc. „Dal mi klíče od auta a číslo
konta s padesáti tisíci německých marek a řekl dělej,
co umíš,“ vzpomíná Čech na rychlé proškolení v Aceru.
Jak se snažil v pozici Country Managera (CM) v Česku
neutopit, chtěl Tomáš Čech své plánované kroky zprvu
konzultovat právě s Australanem řídícím tehdy Acer ve
střední a východní Evropě. „Dion mi ale opakoval: Ty jsi
CM, jsou to tvá rozhodnutí,“ popisuje. Po dvou dotazech
už třetí nevznesl.

Nejlepší reklamou Aceru je podle něj skutečnost, že se
v IT sektoru drží 40 let. „To je úctyhodná doba vzhledem
k tomu, že se trh neustále přelévá. S novou technologií
mizí celé segmenty a s nimi i značky. Sony Trinitron byla
top značka televizí, než přišla technologie LCD. Nokia
byla hegemonem mobilních telefonů, než přišly

Zkušenosti předává i v Izraeli

smartphony. A mohl bych v pohřebišti značek nacházet

I díky tomu se ze zlínského rodáka stal respektovaný lídr,

další,“ popisuje a dlouhověkost oceňuje i u eD. „Samotný

který brzy začal předávat své zkušenosti i za hranicemi

fakt, že eD system stále existuje a prosperuje, je důkazem

státu. Aceru vyrazil na pomoc do Polska, Skandinávie,

obrovské kompetence. Firma je jasně řízená,

Maďarska či zemí Beneluxu. Vždy s podobným úkolem

profesionální, transparentní a předvídatelná,“ nešetří

– převzít tamní trh, dostat jej z krize a najít nástupce.

český a slovenský šéf Aceru chválou na adresu

„Baví mě auto stavět, ne ho řídit. A když je práce hotová,

dlouholetého distributora.

rád ho předám,“ vysvětluje v metafoře Tomáš Čech, který
aktuálně pomáhá ﬁrmě na rozvíjejícím se izraelském IT
trhu.
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„Dlouhověkost je v IT sektoru
důkazem kompetence“

eD s Acerem spolupracuje od svého založení a mezi
společnostmi a lidmi v nich působících, se vytvořily
pevné vazby. „Třeba s Petrem Sloukou jsme v kontaktu

Po všem tom létání na trase Hertogenbosch – Budapešť

od úplného začátku dodnes. Nechci jmenovat všechny,

– Kodaň – Helsinki teď ale nejčastěji do práce dojíždí.

abych na někoho nezapomněl, ale určitě musím

Jeho hlavním úkolem u Aceru je momentálně řídit český

poděkovat našemu produktovému manažerovi v eD

a slovenský tým, což činí nejčastěji z Prahy. Se svými

Rudovi Rudolfovi, který je pro nás výtečným oknem do

kolegy dokázal z taiwanské ﬁrmy postupně vytvořit

eD, Jance Hatalové na Slovensku, Honzovi Novákovi

značku, kterou zná v současnosti téměř každý se

a Honzovi Nábělkovi. Je radost s vámi pracovat,“

základní počítačovou gramotností.

vzkazuje Tomáš Čech.

lehký, že když ho vezmete do ruky, myslíte si, že to je

upřímně, nikdy nebyla taková radost prodávat naše

model. Nabízíme herní produkty řady Predator tak silné,

notebooky, počítače, monitory, jako je dnes,“ uzavírá.

že je používají ﬁlmaři na rendering (tvorba reálného
obrazu na základě počítačového modelu ﬁlmů – pozn.

Společnost je v Česku, na Slovensku, ale i všude jinde ve

eD tým umetá Aceru cestu k zákazníkovi a taiwanský

autora). Máme úplně novou řadu supervýkonných

světě proslulá lehkými, tenkými, a také supervýkonnými

tygr mu na oplátku zjednodušuje distribuci nepřetržitým

počítačů a notebooků Concept D, určenou pro designery,

a herními notebooky s vyššími průměrnými cenami

uváděním unikátních modelů na trh. „Máme Swift 7,

architekty, videoeditory,“ říká muž, od kterého se ani nic

oproti konkurenci. „Vzhledem ke své hodnotě nejsou

možná nejtenčí notebook na světě. Swift 5, notebook tak

jiného než slova chvály na adresu Aceru nečekají. „Ale

Byznys

více na edecko.com

magazín eDéčko

Přečíst pokračování článku

Byznys
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Letní party – eD BierFest

eD Střípky
Stručný přehled zajímavostí

Přes sto šedesát kolegů z Česka i Slovenska se v pátek
21. června bavilo na ﬁremním teambuildingu. Na Landeku
v Ostravě probíhaly nejrůznější soutěže
i sportovní disciplíny a nechyběl
ani pivní speciál
„Vyzrálý eDa“.

Slavomíra
Lacová opäť
súčasťou eD SK tímu

Jan Nábělek
zaměstnancem kvartálu
Ocenění pro nejlepšího zaměstnance eD za druhé čtvrtletí
letošního roku získal manažer skupiny nákupu Jan Nábělek,
a to díky dlouhodobě skvělé práci zejména pro
značku Lenovo. Především díky jeho úsilí se nám v letošním
roce podařilo získat oﬁciální zastoupení pro distribuci
značky Lenovo v České republice.

Sme radi, že môžeme v našom slovenskom obchodnom
tíme privítať Slávku Lacovú, ktorá sa po dlhšej dobe
vrátila späť do eD. Na pozícii Team leadera SMB bude mať
na starosti tím obchodníkov v Bratislave a v slovenských
pobočkách. Zodpovedná bude nie len za plnenie plánov,
ale aj motiváciu obchodníkov.

Logistika eD ocenila
své zaměstnance
Společnost CELogis již tradičně vyhlásila nejlepší zaměstnance
kvartálu. Těmi se pro druhé čtvrtletí letošního roku stali vedoucí
úseku příjmu Jan Hajduček a asistent expedice Denis Moj.
Oběma oceněným gratulujeme a děkujeme za dlouhodobě
výbornou práci.

Deň zdravia v bratislavskej
pobočke
V eDéčku nám záleží na zdraví našich zamestnancov.
Preto sme v eD v piatok 24. mája privítali profesionálov,
ktorí nám vysvetlili ako správne sedieť za počítačom,
jednoducho cvičiť a celkovo sa starať o svoje
zdravie.

Ocenění od společnosti
Verbatim
Již podruhé za sebou jsme obdrželi
cenu Nejlepší distributor spotřebního
materiálu pro východní Evropu od

V polovině července proběhl fotbalový turnaj eD
Football Cup. Zapojilo se do něj deset
týmů složených ze zaměstnanců eD, našich

společnosti Verbatim. Ocenění
v Budapešti převzal produktový
manažer značky
Tomáš Zapletal.

eD Football
Cup

zákazníků i obchodních partnerů.

Dojeli jsme
Do práce na kole!
Už třetím rokem se zapojujeme do
celostátního projektu s názvem
Do práce na kole. Letos se výzvy

Red Bull Air
Race s HPE
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Střípky

Ve dnech 12.–14. července se u jezera Balaton uskutečnil závod létajících formulí Red

zúčastnilo dvacet pět kolegů
z českých poboček eD, kteří
našlapali během jediného
měsíce celkem 3100 kilometrů.

Bull Air Race a my byli u toho. Společně se zákazníky značky Hewlett Packard Enterprise
jsme měli možnost zažít adrenalinovou atmosféru mistrovství světa leteckých závodů.

více na edecko.com

magazín eDéčko

Nový markeťák
ve službách eD
Michal Hrbek je nejnovějším přírůstkem
ostravského marketingového týmu. Michal má
zkušenosti v oblasti inﬂuencer marketingu
a gamingu a do náplně jeho práce spadá péče
o řadu významných obchodních partnerů.

Střípky
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Představení značky

eD Lenovo tým

Rok 1984. Rok, kdy vznikla legenda. Původně Legend, později Legend Novo, dnes
Lenovo. Firma začínající prodejem počítačů dnes patří k největším hráčům na IT trhu.
V letech 2005 a 2014 se navíc rozšířila o počítačovou divizi IBM a mobilní divizi
Motorola Mobility. Dnes v portfoliu značky najdeme nejen počítače a notebooky,
ale také tablety, pevné disky, síťové prvky, mobilní telefony a další spotřební elektroniku.
V čele eD Lenovo týmu stojí již sedmým rokem Jan Nábělek. „V eD jsem začínal právě

Andrej Gavura

Dominik Rykala

Ondřej Kotráš

Martina Šebestová

se značkou Lenovo. Startovali jsme tehdy úplně od nuly. Postupně se nám dařilo rozšiřovat

produktový manažer
pro CZ trh

produktový manažer
pro CZ trh

produktový specialista
pro CZ trh

marketingová specialistka
pro CZ trh

Roman Brezovský

Erik Burdej

Katarína Mišíková

produktový manažer
pro SK trh

produktový manažer
pro SK trh

marketingová specialistka
pro SK trh

portfolio a budovat databázi zákazníků. Během naší spolupráce došlo na obou stranách
k řadě změn, které postupně vedly ke společnému růstu, navýšení prodejů, rozšíření podílu
na trhu a v letošním roce i k přehoupnutí spolupráce do oﬁciální distributorské roviny.“

Jan Nábělek
manažer skupiny nákupu eD
a manažer eD Lenovo týmu pro CZ a SK trh
t: +420 724 222 031, e: jnabelek@edsystem.cz
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3 200+

600+

zařízení Lenovo
se prodají každou
vteřinou

inženýrů,
výzkumníků
a vědců

produktů
v portfoliu eD

Doporučujeme tyto produkty Lenovo

ThinkPad T490s
Parťák pro práci i volný čas
s pořádnou výdrží

Úsporný displej
Moderní design displeje s tenkým rámečkem v provedení Full HD nabízí lepší detaily, vyšší
jas i kvalitu barev. Zároveň disponuje extra úsporným režimem pro výdrž baterie až 20 hodin.
Funkce rychlého dobíjení navíc zajistí nárůst energie z 0 na 80 % za pouhou hodinu nabíjení.

Ovládání na dálku
Stačí vydat příkaz! Díky integrovaným dálkovým mikrofonům a asistentce Cortana Premium
můžete zařízení nejen aktivovat na dálku, ale také zadávat požadavky pomocí jednoduchých frází.

Tiny-in-One
Kompaktní sada Mini PC
a LCD monitoru

Komplexní řešení s úsporou místa
LCD Tiny-in-One touch monitor s 24" bezrámečkovým displejem disponuje Full HD rozlišením
a snadno jej propojíte s výkonným Tiny PC M720q. Stačí pouze připojit zařízení ze zadní strany a jednoduše
nastavit. Sada je stejně výkonná jako standardní PC, ale ušetří spoustu místa na vašem pracovním stole.

Výjimečná ﬂexibilita
Monitor vyniká vysokou ﬂexibilitou s možností 30° náklonu a 90° otočení. Nastavitelný je prostřednictvím
zvednutí, naklonění, otočení nebo překlopení.

Přidejte událost do kalendáře nebo vyhledávejte soubory v počítači snadno, rychle a odkudkoli.

Mimořádný výkon
Bezpečnost především
ThinkPad je vybaven řadou technologií pro vysoké zabezpečení počítače. PrivacyGuard zúží viditelnost

Sada nabízí mimořádný výkon a kvalitní výbavu. Součástí monitoru je 1080p web kamera aktivovaná dotykem,
integrované reproduktory nebo USB port 3.1 pro připojení periférií. Mini PC je poháněno osmou generací

obrazovky ze všech úhlů kromě přímého pohledu, kryt kamery ThinkShutter zajistí ochranu proti nechtěným

Intel Core i3, disponuje úložištěm PCle SSD, pamětí DDR4 a nabízí precizní ochranu dat díky technologiím

pozorovatelům a bezpečnost můžete navíc posílit zapojením infračervené kamery nebo čtečky otisků prstů.

Smart USB Protection, Trusted Platform Module nebo Kensington zámku.
inzerce
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Lidé v eD

více na edecko.com
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Lidé v eD
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Produkty NEC jsou u eD stále v dobrých rukou
Radek Pospíšil

Samsung Flip přináší zcela
nový způsob prezentace

zástupce značky NEC
Samsung představuje interaktivní digitální ﬂipchart Samsung Flip, který
byl navržen pro kreativní myšlení, spolupráci a inovace v oblasti podnikání.

Dobré vztahy s klienty, spolehlivost a stabilita. Vlastnosti,

displejů, Public Displeje řady E. Ta představuje

které jsou v IT byznysu stěžejní. Vlastnosti, které by měl

profesionální signage řešení s ultra vysokým rozlišením

Flip zefektivní vaše meetingy, zatraktivní prezentace a je přímo stvořený

a celou škálou aplikací.

pro kreativní brainstorming.

mít každý obchodní zástupce nebo produktový manažer
a které u svých obchodních partnerů prostě chcete.

Dejte svým nápadům reálné obrysy

A přesně takové vlastnosti má také Stanislav Dinuš,

Vychutnejte si naprosto přirozený a plynulý způsob psaní a kreslení spolu

dlouholetý produktový manažer značky NEC působící

s výhodami digitálního displeje. K interakci s obrazovkou nepotřebujete

v eD. Bohužel nic netrvá věčně a změna je život. Stano

žádné speciální dotykové pero. Na Flip lze psát v podstatě čímkoli

si letošní léto již užívá v zaslouženém stavu důchodovém

a vytvořené poznámky můžete mazat jednoduše pohybem dlaně. K dispozici

a prostor pro realizaci svých nápadů dostává jeho

je až 20 stran pracovního prostoru včetně možnosti vyhledávání obsahu

nástupce, Roman Beták.

či uzamčení zvolených částí vytvořeného dokumentu.

„Takmer 23 rokov s NECom ubehlo ako voda. Značka
NEC bola moja lovebrand, ktorú som s radosťou ponúkal
našim zákazníkom. Aj keď sa mi bude ťažko odchádzať,
nechávam NEC v dobrých rukách. Verím, že Roman
Beták ako nový produktový manažér značky s ľahkosťou

A co je na řadě E výjimečné? Především je to atraktivní

prevezme všetkých mojich klientov v takej kvalite, aby

cena s vysokou spolehlivostí. Produkty se nabízejí

si žiaden z nich ani nevšimol, že už nespadá pod moje

v provedení 32" až 65", panel disponuje integrovaným

krídla. Rád by som sa ešte raz poďakoval zástupcom

MediaPlayerem, repro soustavou 2 × 10W s USB

vendora NEC – Radkovi Pospíšilovi, Vladovi Hruškovi

rozhraním pro přehrávání multimediálního obsahu a USB

a Petre Šmídovej za ich vysoko profesionálny prístup,

vstupem sloužícím jako napájecí interface pro externí

pomoc a podporu. Verím, že v nej budú pokračovať

řešení přehrávačů, například Raspberry Pi nebo Intel.

aj v spolupráci s mojim nástupcom,“ vyjádřil se Stanislav

Displeje jsou rovněž vybaveny interním schedulerem

Zaujměte publikum

ke svému odchodu.

a RJ-45 vstupem pro snadné ovládání zařízení

Citlivý displej s vysokým UHD rozlišením přináší zcela nový způsob

prostřednictvím aplikace NEC NaViSet Administrator 2.

prezentace, zaznamenávání a sdílení nápadů. Interaktivní ﬂipchart je navíc

„Tímto bych chtěl Stanovi jménem společnosti NEC

Uživatel je tak schopen vzdáleně nastavovat a řídit jak

uživatelsky snadno nastavitelný, má ergonomický design a může být

poděkovat za oporu, kterou jsme v něm na straně

jednotlivý panel, tak vytvořené skupiny NEC zařízení.

eD měli. O jeho kvalitní práci vypovídají nejen skvělé

Tato administrativní aplikace je určena pro veškeré

obchodní výsledky, ale především spokojenost zákazníků,

produkty NEC Display Solutions. Řada E si najde své

kteří s ním měli možnost spolupracovat. Současně bych

místo v restauračních zařízeních, maloobchodě,

chtěl zákazníkům představit Romana Betáka, se kterým

v nemocničních prostorách nebo v zasedacích či

budeme dále rozvíjet společné obchodní aktivity

konferenčních místnostech. Jedná se o elegantní

v regionu Slovenska,“ poděkoval Radek Pospíšil.

orientován jak na výšku, tak na šířku. Díky připevněným kolečkům je také
maximálně mobilní.
Tvořte společně
Multi-touch dotykový displej s úhlopříčkou 55" a rozlišením 3840 × 2160 px
nabízí vysokou konektivitu. Až čtyři osoby současně se mohou
prostřednictvím HDMI kabelů, Wi-Fi nebo funkce NFC připojit ze svých

a profesionální, ale zároveň cenově dostupné řešení

počítačů, tabletů nebo telefonů a pomocí funkce Touch Out Control pracovat

Nová generace displejů řady E

s přidanou hodnotou. Proto ji ocení především uživatelé

společně. Změny na displeji se navíc v reálném čase zobrazí na všech

upřednostňující vysokou kvalitu za přijatelnou cenu. Více

připojených přístrojích a naopak.

Kromě personálních změn bychom vás rádi seznámil také

se můžete již nyní o public displejích dozvědět přímo od

s novinkou v portfoliu NEC. Jedná se o novou generaci

nového produktového manažera v eD, Romana Betáka.

Chraňte vaši originalitu
Uzamkněte své myšlenky před zraky nepovolaných osob díky individuálnímu
heslu pro přístup k vybraným souborům. Po skončení jednání Flip veškerý

„V eD som od januára tohto roku. V minulosti som pracoval v inom odvetví, ale konečne som našiel prácu presne
pre mňa. IT je veľmi dynamický a neustále sa vyvíjajúci trh a som rád, že preberám na starosti práve NEC. Prevziať

obsah uloží bezpečně do interního uložiště a k vytvořeným dokumentům se
tak dostanou pouze uživatelé znající zvolené heslo. Vytvořený obsah si pak
mohou účastníci jednání stáhnout do svých zařízení, vytisknout či sdílet.

značku po Stanislavovi určite nebude nič ľahkého, ale beriem to ako výzvu. Sú to kvalitné public displeje, desktop
monitory, projektory a iné zobrazovacie riešenia a príslušenstvo. Je to značka pre náročných užívateľov, ktorí

Skoncujte s nudnými prezentacemi. Vytvářejte, ukládejte a sdílejte ihned.

sa neboja rozhodnúť sa pre kvalitu. Dúfam, že sa nám podarí byť jednotkou na trhu profesionálov.“

Let's Flip!

Roman Beták
produktový manažer NEC, t: +421 915 576 978, e: rbetak@edsystem.sk
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více na edecko.com

Pro více informací kontaktujte produktového manažera
Vojtěch Vavrečka t: +420 775 199 268, e: vvavrecka@edsystem.cz
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Budujeme jedničku na středoevropském trhu
digitálního marketingu
Martin Štrupl
Managing Partner eD group
Skupina eD system group, do které patří eD system,

A proč propojení s eD group?

v červnu investorsky vstoupila do vznikajícího holdingu

eD system i další společnosti ve skupině jsou v digitálním

Digital First Marketing Group (DFMG). Co nový projekt

marketingu aktivní. Prostředky ﬁrem se přesouvají

přinese IT značkám, B2B trhu i ﬁrmě eD system prozradil

z klasických nástrojů a médií do těch digitálních a online,

Martin Štrupl, hlavní tvář tohoto propojení společností

jde o nejvíce rostoucí část marketingu. My se chceme

z různých technologických a IT oborů.

na té vlně svézt a vytvořit konkurenční výhodu.

Můžete nám krátce představit příběh projektu DFMG?

by se měl konsolidovat. Cílem je proto vybudovat velký

Na konci minulého roku ke mně přišla informace

subjekt v dynamicky rostoucím oboru, jedničku na

o prodeji agentury PRIA. Řekl jsem o této příležitosti

středoevropském trhu.

Digitálních agentur je v našem prostředí celá řada, trh

hlavnímu akcionáři eD system group Hynkovi Tylovi
a začali jsme se o to společně zajímat. V průběhu jednání
se naskytla možnost spojit to ještě s agenturou DarkSide.
A tak se zrodila myšlenka vytvořit DFMG.

„Na DFMG se mi nejvíce líbí
profesní a lidská symbióza“
Kdo jsou hlavní představitelé projektu? Kdo jej řídí?

Na co se projekt specializuje?

Z hlediska propojení a akvizice jej řídím já. Hlavní

V podstatě na veškerý online a digitální marketing.

představitelé jsou nadále nyní již minoritní majitelé – za

Zákazníkům můžeme nabídnout kompletní marketingový

PRIU Jan Podzimek a Martin Krkoška, za DarkSide Michal

balíček zahrnující i poradenství a návrh strategie.

Kříž a Tomáš Jindříšek. Zejména Tomáš je známá osoba

Popište nám jednotlivé ﬁrmy ve skupině DFMG.

projektu. Za eD jsem do toho namočil Šimona Churého,

Agentury jsou podobně velké. PRIA sídlí ve Zlíně

protože z ﬁrem eD groupu má jediný eD system

v digitálním marketingu a určitě bude i nadále tváří
nabídky se musely z důvodu nedostatečných kapacit

kompletní marketingové oddělení. Šimon navíc dříve

některé ﬁrmy v oboru rychloobrátkového zboží jsou

odmítat. Díky DFMG pro ně budeme moci být jediným

ale obsluhuje i celostátní zákazníky. DarkSide je pražská

působil v marketingové agentuře a toto prostředí je mu

v digitálním marketingu podstatně dále než IT značky.

partnerem pro B2B i B2C komunikaci.

agentura a stará se o velké značky. Obě jsou v podstatě

tak blízké.

stejného zaměření, ale regionálně a hlavně z hlediska

A čím je přínosný pro eD system?

portfolia zákazníků si nekonkurují. Do budoucna se tam

Mohl byste nám blíže popsat vaši roli?

Stane se z toho konkurenční výhoda, budeme mít náskok

logicky nabízí propojení.

Jedna etapa, kterou jsem měl na starost a řídil jsem ji,

a můžeme být nejlepší v poskytování další nadstandardní

byla akvizice. Druhá etapa je implementace a de facto

služby našim dodavatelům. Může to být ale samozřejmě

Jaké byly reakce na toto sloučení agentur a propojení

koordinace obou agentur. Konkrétně organizuju na

zajímavé nejen pro ně, ale i pro naše další obchodní

s eD group?

měsíční bázi reporting, pravidelné porady, hledáme

partnery a zákazníky.

Velmi pozitivní. Není to vnímáno jako nějaké nepřátelské

synergie a snažíme se o co nejefektivnější model

převzetí. Majitelé agentur se sice tímto stali minoritními

propojení agentur. Krom toho jim přihrávám nové

Co projekt přinese značkám v B2B distribuci, se kterými

vlastníky, ale ve svých funkcích zůstávají a budou se stále

příležitosti z trhu.

spolupracuje eD system?

podílet na řízení ﬁrem. To nadále klientům zajistí
odbornost a vysokou úroveň profesionality.

Ne všechny značky mají jasnou strategii v online
Předpokládá se další rozvoj DFMG?

marketingu. Nyní nabízíme službu, která pro ně znamená

Ano, projekt nekončí. Kromě organického růstu chceme

kvalitní řešení, jak zahájit či rozšířit a následně efektivně

V čem je projekt unikátní?

DFMG podpořit další akvizicí. Už teď jsme v procesu

působit v online komunikaci. Digital není jen o webové

Nejvíce se mi na tom líbí lidská a profesní symbióza

přikoupení třetí agentury.

stránce, tu dnes mají všichni, je potřeba dělat další kroky.

a respektují, není mezi nimi po profesní stránce žádný

V čem spočívá přínos pro B2B IT trh?

v tomto duchu zahájili spolupráci.

konﬂikt. Když jsem se s nimi začal scházet, tak oproti

Propojíme know-how, informace i data v tomto oboru

jiným, i daleko větším akvizicím, které jsem dělal, je zde

a nabídneme tak soﬁstikované a efektivní řešení v celé

Znamená to možnost pomoci nejen s B2B komunikací,

ﬁrem. Majitelé agentur se znají, navzájem se doplňují

18

nejsilnější než v IT oboru. Realita na trhu je ale zatím jiná,

a pobočku má v Praze. Nejsilnější pozici má na Moravě,

S jednou z velkých mezinárodních značek jsme již

silný lidský faktor. To vše si velmi dobře lidsky sedlo

oblasti online digitální komunikace. Je to obor, který

ale i s B2C?

nadále poroste. Z hlediska cílení na zákazníka je online

Ano. Dříve zde byl zájem některých značek, zda by pro

Churým.

efektivnější než klasická média a kde jinde by měl být

ně eD mohlo udělat také B2C kampaň, nicméně tyto

více na edecko.com

Dříve působil v papírnách a ve strojírenství.
Posledních 15 let však bylo jeho jméno spjato
s potravinářstvím, konkrétně se společností
Hamé, kde vykonával funkci generálního ředitele.
Na konci roku 2018 se rozhodl pro životní
změnu – odchod z korporátu a vstup
do IT. Po několikaletých debatách o možné
spolupráci a partnerství s akcionáři eD totiž
přišla ta správná příležitost, stal se Managing

i s marketingovým ředitelem eD system Šimonem

Byznys

Představení
Martina Štrupla

magazín eDéčko

partnerem pro celou skupinu ﬁrem eD system
group a dostal na starost také projekt DFMG.

Byznys
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Změna přichází

Očima produkťáka:
Wi-Fi meteostanice Garni
aneb konec rosniček v Česku

Název se mění, kvalita zůstává.

Ostravská společnost Garni technology a. s. se už více

Velkou přidanou hodnotou této meteostanice, stejně jako

než 20 let zabývá vývojem a prodejem meteostanic,

u modelu 975, který jsme nedávno testovali v Otesto-

teploměrů, budíků a nositelností pod značkou Garni

váno eDéčkem, je možnost napojení na Wi-Fi a sdílení

technology. Dnes se podíváme na meteostanici Garni

dat o počasí na server Weather Underground. Informace

1055 Arcus, kterou bychom mohli terminologií mobilů

z externí jednotky díky tomu máte dostupné odkudkoli

označit jako vlajkovou loď v aktuální nabídce společnosti.

skrze web nebo mobilní aplikaci. Navíc můžete sledovat

Už jen rychlý pohled na krabici s meteostanicí nám dává

přihlášeny.

data z ostatních meteostanic, které jsou do služby
vědět, že 1055 nebude žádná levná jednorázová krabička
za okno s teploměrem. Krabice je rozměrná a obsah

Nechybí ani předpověď počasí na základě změřených dat

balení je opravdu bohatý.

ve formě piktogramu na displeji, graf naměřených dat

Po rozbalení zaujme velká 8palcová obrazovka (úhlo-

o východu a západu slunce.

za posledních 72 hodin a užitečná může být i informace
příčka 20 centimetrů) s barevným VA panelem, na který
se vměstná celá řada informací proudících do stanice

ZÁRUKA
SPOLEHLIVOSTI

z dodávaných bezdrátových čidel (najdete v balení).

Meteostanici si dokážu představit jako ideálního
společníka do každého bytu, domu nebo na chatu.
Na obrazovce i na mobilu můžete sledovat aktuální

Čitelnost obrazovky lze v noci podpořit podsvícením

počasí nebo třeba předpověď na zítra.

displeje s dvěma stupni jasu. Na jednotce najdeme
několik ovládacích tlačítek, což usnadňuje práci

Díky čidlům snadno zjistíte, zda nemáte v dětském pokoji

s přístrojem. Vzadu nechybí stojánek a USB port pro

moc horko nebo zda se venku nezvedá silný vítr a bude

případnou aktualizaci ﬁrmwaru.

potřeba schovat slunečník ze zahrady. Všechna data
navíc pochází přímo z vaší lokality, a tak bude

Externí voděodolné čidlo, které umí měřit teplotu,

předpověď vždy téměř dokonale přesná.

relativní vlhkost, srážky, směr i sílu větru a množství UV
záření, můžeme připevnit na zahradu nebo třeba
na balkon v panelovém domě (tyč a součástky
k upevnění jsou součástí). V balení najdeme i druhé,
jednodušší čidlo, které zvládne změřit teplotu a relativní
vlhkost. Můžeme jej umístit v místnosti nebo třeba
za oknem na krytém místě. Další bezdrátová čidla
můžete přikoupit a měřit tak až na osmi nezávislých
místech.

Všestranný a výkonný
pomocník pro každý den

Nízká hmotnost,
perfektní design

Navrženo
pro podnikání

Model Satellite Pro byl
navržen tak, aby zvládl
každodenní činnosti.
Poskytuje výkon, spolehlivost
a snadné ovládání.

Určeno pro ty, kteří požadují
to nejlepší v oblasti přenosných
počítačů. Vlajková loď
v oblasti miniaturizace,
velikost obrazovky do 13".

Notebooky Tecra jsou
navrženy tak, aby vám pomohly
pracovat efektivněji. Nabízí vše,
co byste ke svému podnikání
mohli potřebovat.

5

klíčových vlastností podle Tadeáše Hrubého
Velká a přehledná barevná obrazovka
Dvě bezdrátová čidla s dosahem až 100 metrů
Sdílení naměřených dat skrze Wi-Fi

Všechna čidla jsou s meteostanicí propojena skrze
bezdrátové pásmo 868 MHz, což nám v otevřeném
Pro více informací kontaktujte
produktového manažera

Dominik Rykala

prostoru dá dosah až 100 metrů, s pokrytím bytu pak

t: +420 724 611 573 e: drykala@edsystem.cz

také není problém.

Přístup k údajům ze stanice odkudkoli
Bohaté příslušenství včetně montážní sady

Stránky výrobce

20

Inzerce

více na edecko.com
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Zabezpečení dat jednoduše a rychle?
Se správným řešením žádná věda
Zabezpečit a zálohovat? V oblasti dat pravidlo číslo

Jak je to se zabezpečením?

jedna. Zajistit bezpečnost dat však může být někdy

Zálohování i replikace využívají šifrování End2End. Data

pořádný oříšek. Abychom vám v eD tento proces

jsou zašifrována ještě předtím, než opustí vaše prostředí,

usnadnili, rozšířili jsme naše portfolio o světového

zůstávají šifrovaná i během přenosu, aby nedošlo k úniku

specialistu na zálohování, značku any.cloud. Společnost

na internetu, a v případě zálohování jsou v šifrované

působí na trhu již od roku 1998 a pomáhá svým klientům

podobě i uložena.

zajistit dostupnost, ochranu a zabezpečení dat. A jak
konkrétně vaše data v any.cloudu ochrání? To nám

Co všechno je obsahem ReVirt Business Protection

přiblížil Jiří Šotnar, CEO společnosti.

Suite?

Můžete nám krátce představit společnost any.cloud?

je kombinace, díky které bude váš den o něco snazší

Jsme mezinárodní poskytovatel multi-cloudových služeb

a o hodně bezpečnější. Vybírat můžete například z řešení

Sadu můžete kombinovat dle svých potřeb. Cílem

se zaměřením na zajištění Business Continuity. Jinak

„Zálohování“ pro zálohu fyzických koncových bodů,

řečeno, pomáháme našim klientům zajišťovat

virtuálních počítačů nebo cloudového prostředí, z řešení

provozuschopnost prostřednictvím zálohování dat do

„Zotavení po havárii“, které zajistí fungování kriticky

cloudu.

důležitých systémů, i když vás postihne přírodní
katastrofa, útok škodlivého programu nebo porucha

„Nabízíme transparentní
cenový model, vysoké
marže a nadstandardní
podporu“

hardwaru. „Archivování“ pak nabízí řešení pro
dlouhodobou a ekonomicky přijatelnou archivaci
a „Zálohování Oﬃce 365“ ochrání váš software zejména
s ohledem na data v sadě Oﬃce 365. Jednotlivá řešení
toho samozřejmě obnášejí mnohem více, ale to by bylo
na delší rozhovor.

Co konkrétního můžete partnerům nabídnout?

Abych to shrnul. Obchodní krása této služby spočívá

Především kvalitní lidi. Díky nadšení a individuálnímu

v tom, že jakmile se řešení spustí, prostě funguje,

přístupu nabízíme partnerům inovativní, spolehlivá

nevyžaduje žádné servisní zásahy. Partnery bych rád

a vysoce ﬂexibilní řešení, která odpovídají jejich

vyzval, aby využili možnost si toto řešení bezplatně

potřebám. Každý z členů naší rodiny je profesionál

vyzkoušet po dobu 30 dní. Věřím, že řada z nich zjistí,

zapálený pro svou práci. Mimo to máme unikátní

že řešení pro zálohování je velkou obchodní příležitostí,

produkty, jako je ReVirt nebo ReTrust. Ty umožňují

a že náš lidský přístup k podnikání je bude bavit.

získat robustní enterprise řešení transformované
do jednoduché a komfortní cloudové služby. Partnerům
navíc nabízíme transparentní cenový model, vysoké
marže a nadstandardní podporu.
Představíte nám více produkt ReVirt?
ReVirt je zkratka pro „Revezní Virtualizaci“. Jedná
se o sadu Business Protection Suite, IT řešení pro ﬁrmy,
které chtějí optimalizovat své zabezpečení a kontinuitu
provozu. Je postaveno na technologii společnosti Veeam
a jejich produktu Veeam Cloud Connect. Řešení lze
použít například k odesílání záloh mimo pracoviště,
aby se předešlo útokům škodlivých programů (BaaS).
Pomocí replikace odešlete virtuální počítač na hostitele

Jiří Šotnar

v cloudu a budete mít k dispozici jeho přesnou kopii.

CEO společnosti
any.cloud
www.anycloud.cz

Při útoku nebo havárii můžete pak tyto vzdálené repliky
snadno spustit a pracovat s nimi (DRaaS).
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Úspešná séria podujatí Regionálne partnerské dni
je za nami

Katarína Mišíková
event manažerka
„Regionálne partnerské dni 2019 máme úspešne za sebou. Tento rok sme v rozsahu troch
mesiacov zavítali do štyroch slovenských miest, v ktorých sa nachádzajú pobočky eD. Okrem
už tradičných Košíc, Banskej Bystrice a Žiliny sme tento rok navštívili aj Bratislavu. Podujatia
sa dočkali pozitívnych ohlasov, ako zo strany zákazníkov, tak aj dodávateľov, čo len potvrdzuje
medziročný nárast účastníkov a zástupcov značiek.“

25. máj Žilina

Setkání partnerů sítě
eD PROFI na Konopišti

14. května 2019
Golf & Spa Resort Konopiště
Koncom mája sme v rámci

Lenka Paříková, organizátorka akce
„Letošního prvního setkání se zúčastnilo na 200 hostů a zapojilo se do něj 33 vystavovatelů. Akce se konala

Dennú časť podujatia zavŕšila

Večerný program bol prispôsobený

Regionálnych partnerských dní

obľúbená tombola, kde si účastníci

práve prebiehajúcim Majstrovstvám

zavítali do Žiliny, ktorá bola v poradí

mohli prevziať z rúk marketingového

sveta v hokeji. Zúčastnení si tak mohli

treťou tohtoročnou zastávkou.

v příjemném prostředí areálu Golf & Spa Resortu Konopiště, na což navazoval i večerní program. Účastníci

riaditeľa eD Šimona Churého

zmerať svoje sily v stolnom hokeji,

hodnotné darčeky.

alebo vo vedomostnom kvíze.

si mohli užít prohlídku zámku Konopiště a zakončení dne proběhlo sympaticky, řízenou degustací rumů.“

3. jún Bratislava

Setkání nově proběhlo v areálu

Večer probíhal tradičně v uvolněné

Poslednou zástavkou Regionálnych

Vystavovatelia nám opäť priniesli

Večerný program sa už tradične

ich najhorúcejšie novinky. Lákadlom

niesol v retro štýle 80. rokov.
Nechýbali zábavné súťaže, ktorými

Golf & Spa Resortu Konopiště,

přednášek, výstavy produktů nebo

atmosféře. Připraven byl bohatý raut

partnerských dní bola Bratislava,

kde byla pro hosty mimo jiné

představení novinek. Připraveno

a řízená degustace s ochutnávkou

kam sme v rámci partnerských

pre účastníkov bola, okrem iného,

připravena večerní prohlídka

bylo celkem 19 přednášek a stánky

vybraných rumů z oblasti Karibiku.

stretnutí zavítali po prvýkrát.

aj virtuálna realita.

státního zámku Konopiště.

PROFI
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Akce se nesla v duchu odborných

Setkání

nás previedla moderátorka Barbora
Chlebcová.

33 značek.

Přečíst reportáž z akce

více na edecko.com
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eD zůstává v běžkařské stopě
s Bauerovými laufaři
Rozhodnuto! Spolupráce pokračuje. Růžová barva eD

loňskému ročníku nezmění. Alexis Jeannerod, Ilya

zůstane na kombinézách Bauerova týmu dálkových

Chernousov, Kateřina Smutná a další. Jména, která

běžců i v sezoně 2019/2020. Zákazníci se tak mohou

i letos v prestižním seriálu běžkařských maratonů

těšit nejen na sportovní zážitky se špičkovými sportovci,

Visma Ski Classics oblečou růžové kombinézy.

ale i na unikátní kolekci podepsanou Lukášem Bauerem,
který navíc nově vede polskou reprezentaci.

Netradiční barva sice budila na startu minulé sezony

Na vrcholcích evropských hor tak bude i tuto zimu

a pochvalovali si ji nejen televizní a rozhlasoví reportéři.

rozpaky, týmu se ale tato volba bezpochyby vyplatila
bojovat o stupně vítězů osm závodníků eD system Bauer

„Měli jsme s tím obrovský úspěch. Byli jsme dobře vidět

Teamu. Ambice jeho šéfa Lukáše Bauera se oproti loňsku

a mnoho lidí nás i kontaktovalo, že by kombinézy také

nemění. „Stále platí, že pokud se umístíme do pátého

chtěli,“ stojí si za svým rozhodnutím Bauer a prozrazuje,

místa v celkovém pořadí týmů, bude to špičkový

že v současnosti se jedná o tom, že by se limitovaná

výsledek,“ odpovídá na otázku bývalý český

edice vzhledem k velkému zájmu opravdu vyrobila.

reprezentant úplně stejně jako na podzim 2018 a dodává,
že hratelné je pro něj i letos třetí místo. Zároveň už nyní

Unikátní kolekce a lyžařský zážitek

přiznává, že pokud se se svými svěřenci nedostane

Jedinečné kombinézy tak prozatím má ve svých skříních

do top 5, bude s výsledkem série nespokojen.

stále jen jeho tým, zákazníci eD ale už nyní mohou

Jeho tým, který se loni umístil v celkovém hodnocení na

vybavení, kterou eD ve spolupráci s držitelem tří

páté pozici, se za uplynulých pět sezon podle něj vytříbil

olympijských medailí vyrobilo a Lukáš Bauer se pod

k ideálu. I proto se soupiska nejúspěšnějšího

ní podepsal. K mání tak jsou například unikátní trička,

středoevropského uskupení dálkových běhů oproti

šátky, kšiltovky nebo lahve.

od zaměstnanců ﬁrmy získat speciální edici sportovního

Nejúspěšnější běžkyně eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná

„V plánu je také další rozvoj tematických eventů s eD

země. Někdejší celkový vítěz Světového poháru totiž

system Bauer Teamem, ať už v České republice nebo

bude na tři sezony až do zimní olympiády v Pekingu

v zahraničí. Pro naše top partnery chystáme například

2022 zastávat funkci trenéra polské mužské

sportovní zážitek v podobě účasti na závodu světové

reprezentace v běhu na lyžích. „Budu zodpovědný

série Visma Ski Classics ve ﬁnském Levi, což je určitě

za kompletní přípravu týmu a k ruce budu mít polského

velmi prestižní a netradiční odměna v B2B segmentu IT

asistenta," uvádí Bauer, který v minulé sezoně plnil nejen

trhu,“ prozrazuje marketingový ředitel Šimon Churý

roli šéfa svého uskupení dálkových běhů, ale i roli šéfa

a dodává, že eD využije stříbrného medailistu

servisu.

z olympiády v Turíně 2006 ještě více v marketingové
komunikaci.

Vzhledem k získání nové funkce tak Bauer spojil letní

Úvahy podle něj dokonce sahají ještě dál. Vzhledem

Sportovci tak od jara do podzimu vyjeli na několik

k podobnosti Bauerovy cesty s příběhem zakladatele

společných soustředění, což Bauer zpětně hodnotí jako

přípravu laufařů a polské reprezentace dohromady.

eD Hynka Tyla, se bývalý český reprezentant možná

dobrý krok, jelikož se zvýšila konkurence pro obě

dokonce stane ambasadorem značky.

uskupení.

„Když jsem Lukáše s jeho týmem sledoval, viděl jsem,

Závěrem fanoušky eD system Bauer Teamu ubezpečuje,

jak se snaží budovat mezinárodní tým. Tím mi připomněl

že tým laufařů zůstává špičkově zajištěný, jeho úlohu jen

příběh mne samotného a mých ﬁrem. Rád bych tím

nyní z části převezme kolega ze servisu Tomáš Řehořek.

ukázal lidem, že i když něco vyrůstá z něčeho malého,

„Pro organizační věci kolem týmu ale pořád zůstávám

navíc v tom našem drobném českém rybníčku, tak

jeho šéfem a jsem za něj kompletně zodpovědný,"

to může dosáhnout světového rozměru,“ přiblížil

zdůrazňuje svého času nejlepší český běžec na lyžích,

na počátku loňské spolupráce podobnost svého

který na závěrečném galavečeru Visma Ski Classics

a Bauerova příběhu hlavní akcionář eD Hynek Tyl.

převzal prestižní ocenění pro nejlepšího týmového

Nově na povel i mužská reprezentace

že se během zimy nejednou postaví na stupně vítězů.

ředitele roku a od jehož svěřenců se i letos očekává,
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A stejně jako eD zanechává své stopy také v sousedním

Třeba se to podaří hned v prvním závodě. Startuje

Polsku, i příběh Lukáše nyní pokračuje právě do této

se 29. listopadu v italském Livignu.

magazín eDéčko
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Konec drahému osvětlení,
nastává doba LEDková!

OKÉ

N KO

Louče, olejové lampy, svíčky. Způsoby, jakými dříve lidé získávali světlo. Roku 1802 ale světu svitla naděje, když
experimentátor H. Davy propojil dva tenké proužky platiny a pomocí elektrického proudu je na pár okamžiků rozžhavil
do běla. Tím vymyslel podstatu žárovky. Právě na tento objev pak navázali další vědci a vynálezci, včetně T. A. Edisona,
který zdárně využil pokusy svých předchůdců, doladil vynález k dokonalosti a dne 21. října 1879 rozsvítil první žárovku.
Původních 13,5 hodin svítivosti se během let prodloužilo až k tisícovce. Objevil se však problém. Žárovky byly energeticky
neefektivní. A tak se zrodila alternativa, LED osvětlení. Jeho světelné vyzařovací vlastnosti jsou téměř totožné jako
u žhavených vláken, má však nespočet výhod. Zcela nejzásadnější je úspora energie. Zatímco klasická 60W žárovka
spotřebuje 0,06 kWH, její LED náhrada si vystačí pouze s 0,007 kWh. LED žárovka OSRAM Filament například při této
spotřebě svítí až 10 000 hodin, a to s okamžitým náběhem světla, dokonalou funkčností i při nízkých teplotách barvy
světla (žlutější odstín světla) a s vyzařovacím úhlem 300 stupňů. To vše navíc v designu klasické skleněné žárovky.

Klasická žárovka 60KL

1989
60

2019
příkon
(W)

1000

životnost

0,06

spotřeba

158

32

(h)

(kWh)

počet kusů
(ks/Ø mzda*)

cena 100 h
svícení

LED Value CL A Fil 60 7W

7
10 000

0,007

533
0,94

(Kč)

* Výpočet zohledňuje počet kusů žárovek,

které bylo/je možné zakoupit za průměrnou mzdu v daném roce.
Zjistěte, kolik toho ještě umí…

www.ledvance.cz

LED osvetlení
pro váš domov
Svetlo je OSRAM
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SmartConnect:
Hlídací pes vašich záložních zdrojů

Vichřice, bouře nebo sněhová kalamita. Nepředvídané

oznámení, informace o aktualizaci ﬁrmwaru, a uživatelé

události v rozvodné síti mají často na svědomí právě

mají k dispozici i další, pokročilé služby podpory. Když

přírodní živly. Ovšem důvodů, proč v síti nebezpečně

pak nastane problém a správce UPS zavolá na

klesá či stoupá napětí, mění se frekvence anebo vznikají

zákaznickou linku, může společnost rychle a operativně

napěťové rázy, je mnohem více. Výpadek proudu, který

reagovat – veškerá data o konkrétním zařízení jsou totiž

běžná domácnost přežije celkem bez potíží, však může

uložena v cloudu.

ve ﬁrmách či provozech napáchat obrovské škody.
Zprovoznění a nastavení služby je velmi snadné. Stačí
Značka APC, vlajková loď společnosti Schneider Electric,

nainstalovat UPS z produktové řady Smart-UPS SMT

nabízí chytré záložní zdroje Smart-UPC s technologií

nebo SMC, zapojit port SmartConnect do sítě,

SmartConnect. Ty nejen, že zaručeně pomůžou

naskenovat QR kód zařízení a vytvořit si účet na

s ochranou počítačů, periferních zařízení, sítí, serverů

webovém portálu služby. Zaregistrovaná zařízení UPS

i datových středisek, ale navíc dovolí uživatelům jejich

pak budou k příslušnému účtu přiřazena automaticky.

zařízení UPS pohodlně monitorovat prostřednictvím

Samotné prostředí aplikace je velmi přehledné,

webového rozhraní.

uživatelsky vstřícné a samozřejmě dobře zabezpečené
proti virtuálním útokům.

Toto řešení ocení zejména menší a střední ﬁrmy, které
nedisponují správcem sítě na úvazek 24/7. Pověření

Je třeba zmínit, že cloudové monitorování UPS zařízení

pracovníci totiž mohou stav sítě a informace

prostřednictvím služby SmartConnect je zákazníkům

o zapojených UPS sledovat odkudkoli prostřednictvím

poskytováno zdarma – je již zahrnuto v ceně UPS.

zabezpečeného webového rozhraní, třeba i na svém

Po připojení a registraci zařízení získají uživatelé zdarma

mobilním telefonu. SmartConnect se navíc postará

jeden rok záruky na interní baterii navíc, což určitě není

o rozesílku důležitých upozornění, jako jsou automatická

k zahození. Více informací naleznete na www.apc.com.

Stránky služby
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Non-IT láká dvoucifernou marží
v Česku i na Slovensku exkluzivitu na značku Sharks,
která nabízí střední segment nářadí, zahradní nábytek
nebo grily. Nejedná se o nejlevnější zboží, jak jsme zvyklí
z hobby marketů, ale jde o kvalitní produkty s nízkým
počtem reklamací a my díky exkluzivnímu kontraktu
nabízíme velmi dobré ceny a širokou skladovou zásobu.
Jak reálně eD pomáhá prodejcům s non-IT?
Sdružujeme desítky partnerů, kteří by se k některému
sortimentu jinak vůbec nedostali. Mnohé značky
nepřijímají další partnery, proto menší prodejci
nedosáhnou na podmínky smlouvy a je pro ně výhodné
nakupovat zboží u nás. My jim nabídneme výhodné ceny,
skladovou zásobu a expedici do 19. hodiny. Ta jim zajistí
dodávku zboží do druhého dne, což je v tomto odvětví
poměrně exkluzivní.
Liší se skladová dostupnost u IT a non-IT sortimentu?
Oproti IT je zde velký rozdíl. Z nabídky non-IT značek
se reálně obchoduje s dvaceti procenty modelů
a osmdesát procent je „křoví“. Proto je skladovost vůči
katalogu podstatně menší a u zbytku produktů se zboží
dodává až na objednávku.

Petr Krygel
manažer skupiny nákupu
pro non-IT v eD

Jsou i další rozdíly mezi těmito trhy?
Ano, slušný rozdíl je zejména v maržích. Non-IT stále
jede ve dvouciferných číslech, na rozdíl od IT trhu, kde
marže dlouhodobě klesají.
Co je z hlediska marží pro prodejce nejatraktivnější?
Určitě hobby segment, konkrétně třeba nářadí a bazény,

Sport a volný čas, dům a zahrada, malé a velké

a velké domácí spotřebiče.

spotřebiče. Čtyři non-IT kategorie, kvůli jejichž velkému
potenciálu se v létě změnila struktura eD SHOPu.

Podívejme se do blízké budoucnosti. Co se bude

Rozvoj prodeje těchto čtyř non-IT kategorií zejména

prodávat v následujících měsících?

na Slovensku přinesl jeho týmu 49procentní meziroční

Je potřeba se připravovat na Vánoce. Tradičně prudce

nárůst celkového počtu českých a slovenských

vzroste poptávka koncových zákazníků po malých

zákazníků. Petr Krygel se o tento sortiment non-IT v eD

spotřebičích, jako jsou holicí strojky, kartáčky a zboží

stará téměř tři roky a v rozhovoru prozradil, proč je pro

z kategorie péče o tělo. Z hobby to bude nářadí, ale

prodejce vstup na tento trh lákavý a jak se liší od IT.

i infrasauny, ačkoli jsou poměrně drahé, stále více lidí
si jimi nyní vybavuje domácnost.

Jaké jsou nejčerstvější non-IT novinky v eD?
Pár týdnů zpět jsme podepsali smlouvu se značkou

Co vzdálenější budoucnost. Kam se bude trh obecně

Electrolux, tím se do nabídky dostaly různé druhy

vyvíjet?

vysavačů, pomocníků do kuchyně nebo čističky vzduchu.

Podle mě už nevznikne úplně nový produkt, který

Vypíchl bys i další značky?

Myslím, že se teď budou přidávat technologie do

Zmínil bych například značku Marimex, kterou máme

stávajících produktů. Pračky, trouby, myčky budou

způsobí takový boom jako nedávný příchod sušiček.

olynx.sk
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v nabídce jako jediný z předních českých a slovenských

stále více smart. Celkově je také tendence robotizovat

distributorů. Dále značku Orava, ta je mezi spotřebiteli

úklid a propojovat produkty kategorie kuchyňských

na našem trhu velmi známá, ale většina lidí asi neví, že

spotřebičů a kuchyňského vybavení, například digestoře

dělají i malou bílou techniku. Z hobby segmentu máme

s deskou. Na tuto budoucnost jsme připraveni.

magazín eDéčko
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Výjimečná kvalita a podpora,
které můžete důvěřovat

Elegantní a výkonný pomocník
pro váš byznys

Václav Sedmík

Dominik Rykala

produktový manažer

produktový manažer

„Kingston nabízí široké

„Všechny notebooky byznys

portfolio produktových řešení

řady zahrnují tříletou záruku

pro různé typy zákazníků.

USB 3.0 DataTraveler
Mini 9

Na své si přijdou ti cenově
orientovaní, zajímající
se o nejnovější trendy, mobilní
profesionálové ale i ﬁrmy,
pro které je na prvním místě
bezpečnost, nebo zákazníci
toužící po originalitě.“

t: +420 724 222 085
e: vsedmik@edsystem.cz

HyperX Predator RGB
16GB (2x8GB) DDR4
Sada paměťových modulů dodá vašemu
počítači vynikající výkon a styl. Díky
robustnímu hliníkovému chladiči nedochází k zahřívání paměti formátu DDR4, která
dosahuje rychlosti až 2 933 MHz a nízké
latence CL15. Zaručuje tak rychlejší běh
počítače a plynulé streamování či editaci
videa. To vše navíc v RGB podsvícení.
Paměti běží v režimu Intel XMP a při
výrobě jsou pečlivě testovány.

Limitovaná edice v kovovém těle
zaujme ihned na první pohled.
Dominantou je konstrukce bez krytky
konektoru s vysokorychlostním USB
3.0. Dle svých preferencí si vyberete
z kapacit 16, 32, 64 a 128 GB
s rychlostí čtení až 180 MB/s a zápisu
až 60 MB/s. Flash disk je ideálním
společníkem na cesty a díky
praktickému poutku jej jednoduše
připevníte na batoh, kabelku či
svazek klíčů.

včetně on-site servisu. Díky
unikátnímu spojení vlastního
BIOSu a TPM čipu vám
notebook zajistí maximální
zabezpečení a možnost
konﬁgurace jednotlivých
portů dle požadovaných
bezpečnostních kritérií.“

t: +420 724 611 573
e: drykala@edsystem.cz

Nové generace
herních a kancelářských sestav

Tecra Z50-E

Portégé X30-E

Notebooky Z50-E se řadí do
kategorie velkých notebooků,
přestože jejich hmotnost začíná
na 2 kg. Disponují antireﬂexním
matným IPS Full HD displejem
o úhlopříčce 15,6" a jsou vybaveny
procesory 8. generace Intel Core i5
a Core i7 s podporou až 32 GB
operační paměti DDR4. Svou
konﬁgurací odpovídají vysokým
ﬁremním nárokům, což podtrhuje
i baterie s výdrží až 8,5 hodin.

Řada Portégé kombinuje precizní
provedení a vysoký výkon, který
zajišťují procesory Intel Core i5
a i7, s podporou až 32 GB operační
paměti DDR4. Tělo je vyrobeno
z lehké, přesto velmi pevné
hořčíkové slitiny a rámuje jej 13,3"
matný dotykový Full HD displej.

Tiskárny a počítače
s nejvyšším zabezpečením na světě

Martin Jozefák

Michal Útrata

produktový manažer

manažer skupiny nákupu
„Značka HP dbá při vývoji
produktů v první řadě na

„Značka Lynx se soustředí
primárně na výrobu kance-

bezpečnost, inovativnost

lářských a herních počítačo-

a spolehlivost. Rád bych

vých sestav. Výjimkou nejsou

vyzdvihl zabezpečení HP

ani počítače na míru, kdy je
potřeba sestavy připravit
do rozměrově nebo tvarově
atypických skříní, a to včetně
jejich samotné výroby.“

t: +420 724 611 524
e: mutrata@edsystem.cz
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Očima produkťáka

Lynx Ofﬁce

Lynx Challenger

Nové sestavy z řady Oﬃce přináší
zásadní změny v konﬁguracích.
Všechny standardně nabízené
varianty jsou nyní k dostání s vylepšenou výbavou. A co v nich najdete?
SSD disk s kapacitou 480 GB nebo
240 GB a procesor Intel Core i3
nebo i5 doplněn o 8GB paměť RAM.
Samozřejmostí je předinstalovaný
systém Windows 10 Pro, změna
konﬁgurace dle přání zákazníka
a možnost 5leté záruky.

Občasní hráči. Přesně pro ty je
stvořena řada herních sestav
Challenger, jejíž základ tvoří
procesor AMD Ryzen 3. nebo 5. řady
doplněn o graﬁckou kartu AMD
Radeon RX 570 nebo 580. Na výběr
máte z RAM paměti 8 nebo 16 GB.
Challenger využívá kombinace 1TB
pevného disku a 240 GB SSD
s předinstalovaným OS Windows 10
Home. Výsledkem je tak čistě hráčská sestava určena pro kohokoli.

více na edecko.com

SECURE, které ochrání vaši
ﬁrmu a data před stále se
vyvíjejícími hrozbami. Až 60 %
ﬁrem zaznamenalo narušení
ochrany dat v tiskárně.“

t: +420 724 222 069
e: mjozefak@edsystem.cz

magazín eDéčko

Notebook
HP EliteBook 840 G6
Ultralehký designový hliníkový notebook
byl navržen speciálně pro profesionální
využití na cestách. Díky volitelnému
ultrajasnému displeji s tenkým rámečkem
a antireﬂexním ﬁltrem zaručí tu nejlepší
podívanou, ať už jste kdekoli. Zrychlete
svou práci díky volitelnému čtyřjádrovému
procesoru Intel Core osmé generace.
Omezovat vás nebude ani dostatečná
porce operační paměti DDR4 s možností
rozšíření až na 32 GB.

HP Neverstop Laser
MFP 1200w
První bezkazetová laserová multifunkční
tiskárna vám zaručí kvalitní, rychlý
a především levný tisk. Je ideálním
řešením pro vytížené domácnosti nebo
malé ﬁrmy. S mobilní aplikací HP Smart
můžete tisknout prakticky odkudkoli,
model má navíc integrované bezdrátové
síťové rozhraní. Zpracovávejte úlohy díky
velkoobjemovému tisku, který dosahuje
rychlosti až 20 stran za minutu. Tiskárnu
obdržíte včetně toneru. Můžete tak
vytisknout až 5 000 stran, a to ještě před
prvním naplněním.

Očima produkťáka
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