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IT prodejního kanálu na českém
a slovenském trhu. Kromě
tištěných médií máme
v portfoliu digitální kanály,
pořádáme semináře
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jsou služby v oblasti marketingu,
B2B marketingu, internetového
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i s regionálními institucemi, a to
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jejich členy.
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analýzy trhu.
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seminářích a školeních.
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Sledujte www.sws.cz.
Nachystali jsem pro Vás řadu
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a spoustu dalších překvapení.
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RYCHLÁ MULTIFUNKCE
PRO INTUITIVNÍ
PRÁCI S MÉDII

ohňostrojů!

POZOR!

Získat můžete až 3 OHŇOSTROJE!
ZÍSKALO OCENĚNÍ

za unikátní funci

která udělá práci

za vás!
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Na Silvestra budou děti i sousedi pořádně koukat.

Jednoduše naleznete ideální náhradu
požadovaného zboží.

Pomáháme Vám prodávat ...

Jedním klikem si porovnáte všechny
požadované parametry produktu.

100 % ohňostrojů bude odesláno s doručením do Silvestra 2021.
* Každý, kdo od 1. 11. do 10. 12. 2021 do 12:00 hod. nakoupí v ATComputers zboží za 222 222 Kč / 8 888 € bez DPH.
Nezbytnou registraci a podrobné informace najdete na www.atcomp.cz/pyromanie2021

Víme, jak je který parametr důležitý
a podle toho je „Náhradník“ vybírán.
www.atcomp.cz | www.atcomp.sk
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WINDOWS 365: NASTUPUJE NOVÁ ÉRA
OPERAČNÍHO SYSTÉMU JAKO SLUŽBY

PĚT HŘÍCHŮ A CTNOSTÍ B2B OBCHODNÍKA
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FORMÁTY INZERCE A CENY

Společnost Lenovo® doporučuje
Windows 10 Pro pro firmy

Číslo 3, ročník 19, vyšlo 10. března 2021

Číslo 3, ročník 19, vyšlo 10. března 2021

Aktuality ze světa kybernetické bezpečnosti
na jednom místě. Nejnovější hrozby,
produktové novinky, případové studie,
analýzy a mnoho dalšího.
Bezpečnost jako atraktivní téma
V roce 2O18 jsme napříč svými kanály
(Reseller Magazine, RMOL.CZ, Professional
Computing) vydali 279 textů o bezpečnosti.
Jedním z nejčtenějších článků se v roce
2O18 stal text o regulaci e-privacy.
Nejčtenější texty o bezpečnosti se týkaly
GDPR.

Obsah je král

S přispěním odborníků chceme na webu
uveřejňovat informace o aktuálních
hrozbách, bezpečnostních incidentech
a trendech v oboru. Prostor dostanou
také komentáře, tipy nebo rozhovory
s bezpečnostními experty.

Aktuality

Průzkumy a analýzy

Nejtenčí ThinkPad,
který jsme kdy vytvořili

Návody

Případové studie

Prémiová výbava, luxusní design
a bezkonkurenční zabezpečení zajistí,
že na svůj notebook budete opravdu pyšní.

Produktové novinky

Videa
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Chytrá města zavádějí senzory a nové technologie, aby mohla využít dostupných nástrojů pro efektivní sběr dat. Brzy začnou
pokročilejší města pomýšlet na průkopnické
systémy výměny dat. Těmi zlepší přístup
k datům a umožní jejich vzájemné kombinování a sdílení mezi veřejným a soukromým
sektorem a občany. Mnoho měst se vydalo
cestou internetu věcí a testují různá řešení
IoT. V Nizozemsku zkouší senzor zabudovaný
v přechodu pro chodce, který komunikuje se
semafory. Senzor zjistí, jak rychle se člověk
pohybuje, a podle toho upraví načasování
semaforu. Stále více měst přemýšlí nad tím,
jak by IoT mohl zlepšit život občanů – a další
příklady jistě uvidíme v příštím roce. Internet
věcí si nachází v našich městech své místo,
poskytuje příležitosti, které by jinak byly
mimo dosah.

začínáme psát
historii firmy
na českém trhu.

12:36

Číslo 2, ročník 19, vyšlo 10. února 2021

2004

Červnová vytíženost a kauza Huawei

sázíme na přidanou
hodnotu díky value-add divizi.

Nastal červen, a jak jistě dobře víte, v našem oboru je to jeden z nejvytíženějších
měsíců – všichni chtějí všechno dohnat, aby si mohli užít nerušené léto. Takže se
konají všemožná setkání, akce, semináře, konference a vlastně asi tato „červnová vytíženost“ přesahuje prodejní kanál ICT a je patrná napříč obory. Všimli jste si v tom
všem kalupu, že jde vlastně o poslední měsíc prvního pololetí roku? Nastal proto
ideální čas ohlédnout se zpátky a udělat si malou rekapitulaci. Co zajímavého se už
odehrálo během prvních šesti měsíců roku 2019? Vezmeme to produktově, to je přece
jen na IT to nejzajímavější. Máme za sebou několik důležitých konferencí globálního
významu – na začátku roku se na CESu ukázalo několik zajímavých produktů (beztak si všichni pamatují spíš ty bizarní), na MWC mělo všechno průstřel nebo bylo
ohebné, o konferencích Google I/O, Microsoft Build a SAP Sapphire Now se dozvíte
detaily v tomto čísle, o herním svátku E3, který se koná tradičně na začátku června, si povíme příště (kromě nových xboxů se asi žádné zázraky ale konat nebudou).
V zásadě všude šlo o samé produktové evoluce, ale revoluce v nedohlednu na všech
úrovních. Když půjdeme dál a přesuneme se k závažnějším tématům, straší tu už
poměrně dlouho kauza týkající se společnosti Huawei, což zřejmě neuniklo vaší pozornosti, neboť snad není den, kdy by se o tom v nějaké souvislosti nemluvilo. Tento
zvláštní případ se začíná zamotávat tak, že nikdo už nemá přehled, kdo všechno dal
od čínského giganta ruce pryč a proč. Celá kauza se už přiostřila tak, že se nedá
označit jinak než jako naprosto otevřená obchodní válka. Když už nic jiného, alespoň
se dozvíme, jak bude vypadat smartphone bez Androidu – což by mohl být nakonec
ten nejzajímavější technologický mezník celého roku 2019.
Michala Benešovská, benesovska@dcd.cz
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IoT v maloobchodních prodejnách

2017 …

Internet věcí pohání celou řadu maloobchodních technologií, kterých si třeba zpočátku
zákazníci ani nevšimnou. Majitelé obchodů
například instalují senzory, které jim napomáhají zjistit, které části obchodu jsou nejvytíženější v určitých denních dobách. IoT
je také součástí chytrých výkladních skříní,
které automaticky zobrazují nejaktuálnější ceny nebo podávají podrobné informace
o složení nabízeného produktu. Průzkum
zveřejněný společností Gartner uvádí, že se
maloobchodníci zajímají nejvíce o virtuální
(VR) a rozšířenou realitu (AR). Ze získaných
dat vyplývá, že téměř polovina (46 %) maloobchodníků by do roku 2020 ráda začala využívat VR či AR. Tyto technologie nabídnou
zákazníkům pohlcující zážitek bez hranic.

investujeme do inovací
a díky tomu, přineseme
jedinečná řešení pro cloud,
security nebo IoT.

1999
jako jediní
distribuujeme
software Autodesk.
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První časopis na trhu soustředěný výhradně na prodejní kanál ICT

Podnikové drony

V roce 2020 bude podle analytiků Gartneru
celosvětově dodáno více než půl milionu
podnikových IoT dronů (datově připojených
létajících dronů využívaných v podnikové
sféře), což představuje nárůst o 50 % oproti
roku 2019. Do roku 2023 pak tento segment
trhu vzroste podle výhledů analytiků na
1,3 milionu kusů.
Drony se nasazují nejčastěji v oblasti stavebnictví, kde slouží zejména ke kontrolám
staveb – zde se podle vedoucí analytičky
Gartneru Kay Sharpington očekává také
do budoucna největší nárůst. V nejbližších
letech budou hlavními oblastmi využití dronů
průzkum a monitoring – jednoduše proto, že
jiné aplikace jsou technicky výrazně náročnější. V roce 2020 budou coby oblasti využití
následovat monitoring v oblasti hasičských
služeb a prevence požárů a vyšetřování pojistných událostí.

Číslo 6/2019, ročník 17. Vychází jednou měsíčně, toto číslo vyšlo 5. června 2019.

2014
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Spuštění ekosystému internetu věcí

Připojená zařízení mimo jiné vytvářejí neustálý komunikační tok mezi zákazníky

Etické a právní otázky

Kybernetická bezpečnost je jednou z nejdůležitějších oblastí, které je nutné sledovat,
a u IoT to platí několikanásobně. Nedostatečné
zabezpečení, chybějící prevence, ignorování
základních bezpečnostních zásad jsou živnou půdou pro útoky a krádeže dat. Bezpočet
států na to reaguje různými zákony, kterými
se snaží kybernetickou bezpečnost zajistit.
Společnosti z mnoha odvětví neustále podávají náměty a připomínky, které by měly
vést ke zlepšení bezpečnosti, včetně ochrany
společností vyvíjejících softwarové aplikace.
Podniky by měly vzít rozum do hrsti a stanovit vysoké bezpečnostní standardy, které
budou v souladu s očekávanými předpisy.

Vzdělávání s IoT a odborná příprava

Stejně jako kterákoliv jiná technologie vyžaduje rostoucí trend IoT kvalifikované a schopné
zaměstnance. Mnoho vzdělávacích institucí
proto již poskytuje kurzy navržené podle nejnovějších vyučovacích metod, které zahrnují
také IoT. Vzdělávací programy budou stále
oblíbenější, protože lidé, kteří chtějí do svých
obchodů i společností zavést internet věcí,
musejí začít školit své zaměstnance co nejdříve, aby se dokázali přizpůsobit měnícím
se trendům.

www.techdata.cz

46

Rozšíření IoT – z domova do kanceláří

IoT zařízení pro chytrou domácnost získávají
na popularitě: to mimo jiné pramení i z po-
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Svazek mezi AI a IoT bude ještě silnější

Rok od roku přibývá IoT kamer, spotřebičů a senzorů. Ani v roce 2020 se tento
trend nezastaví. Letošní report společnosti
International Data Corporation předpovídá,
že do roku 2025 bude více než 41 miliard
připojených zařízení generovat 80 zettabajtů dat. V takovém měřítku se budou muset lidé při analýze dat spoléhat výhradně
na umělou inteligenci. K čemu by bylo
připojené zařízení, kdyby neumělo optimalizovat uživatelské prostředí, uspořit energii nebo zefektivnit práci? Podniky budou
muset v příštím roce vyhodnotit a přenastavit
své procesy, aby co nejlépe využily výhod,
které s sebou umělá inteligence přináší.
Jen se zamyslete nad tím, kolik populárních produktů IoT, jako jsou třeba inteligentní reproduktory, závisí na AI. Neustálé
mísení IoT a AI otevře více možností, jak
zapojit technologie v osobní i pracovní
rovině.
V tomto článku je zmíněno jen několik
trendů majících dopad na internet věcí, které se nás v příštím roce dotknou. Účelem
světa plného propojených prvků a zařízení
je usnadnit nám život, učinit jej bezpečnější či pohodlnější. Jste připraveni integrovat
internet věcí, abyste získali více spokojených zákazníků, případně zvýšili ziskovost
a produktivitu svého podnikání?
V blízké době se objeví další nové technologie, které budou uživatelsky přívětivější
a intuitivnější. Výrobci proto musejí primárně usilovat o zabezpečení připojených
zařízení, aby nedocházelo ke zvýšenému
riziku úniku dat. Budoucnost internetu
věcí je však slibná a jistě se máme na co
těšit. Učiňte chytré rozhodnutí – a zapojte
IoT do svého podnikání co nejdříve.

Tech Data Distribution s.r.o., Explora Bussiness Centre - Jupiter building, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Více informací na: www.dcd.cz

>CMYK

a výrobci produktů. Spolu s tím však vznikají i náklady pro výrobce, kteří potřebují
sledovat zkušenosti zákazníků a zasílat pravidelné aktualizace softwaru. Výrobci OEM
proto hledají nové zdroje příjmů, aby došlo
ke kompenzaci těchto nákladů. Očekává se,
že IoT a související služby budou v roce 2020
atraktivní i pro resellery.

klesu cen jednotlivých zařízení. Mění se
však i preference trhu. Mileniálové chytré
domácnosti milují. Právě to například ponouká majitele nemovitostí k integraci inteligentních termostatů a bezpečnostních
systémů do nových či rekonstruovaných
domovů. Inteligentní domácí technologie
jsou navíc šetrné k životnímu prostředí
a pomáhají šetřit náklady na energie. Tyto
výhody ale nevyužívají pouze domácnosti.
I podniky mohou těžit z automatizace kanceláří. Z podobných důvodů přejde na chytré
technologie v roce 2020 více společností.
V čem vám konkrétně budou technologie
nápomocné? Díky inteligentnímu osvětlení
a senzorům lze snížit měsíční spotřebu energie. Inteligentní kamery u dveří a chytré
zámky umožní vzdálený přístup pro dodávky
materiálu, zboží či zaměstnancům. I díky
nim může být vaše pracoviště bezpečnější. Chytré termostaty pak snižují plýtvání
energií tím, že zjistí teplotní preference
vašich zaměstnanců a určí čas ohřevu či
chlazení dle nejlevnější ceny energií.

Dvoustrana
450 x 300 mm

Celostrana
225 x 300 mm

Cena: 140 000 Kč

Cena: 85 000 Kč
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OBCE
V Ý R OB
P R O VÝ
Umíte na přímo prodávat zboží/služby koncovým
zákazníkům vašeho partnera?

Ne!

Chcete pomoci resellerům s prodeji a zároveň efektivně propagovat vybrané produkty?

Jasně, že jo!

Máte zájem, aby partneři rozšiřovali povědomí o vaší
značce pomocí moderních a měřitelných marketingových nástrojů?

O co jde?

O výkonnostní marketing a newslettery na míru!

Co z toho?

Leady pro resellera a byznys pro vás!

www.dcd.cz

