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č. 44/06, 30. října 2006
O vzrušení se minulý týden postaral hlavně Larry Ellison. Na konferenci Oracle OpenWorld veřejně vychválil do nebe
práci programátorů z Red Hat a poté poslal jejich firmu ke dnu – Oracle nejenže bude dodávat jejich Linux pod svou
značkou, ale bude k němu prodávat podporu o polovinu levněji než Red Hat. Čím ten se bude živit, to jasné není. Pozor,
nejenže to celé je perfektně legální, ale navíc není úplně jasné, proč to odsuzovat jako nemorální (což se děje); zákazník
koneckonců vydělá. Je to další ukázka, jak nekompatibilní je open source a kapitalismus. Oracle si klidně přivlastní práci
komunity a nemusí se ani starat, co ona na to. V pořádku? Ne. V nepořádku? Taky ne. Učme se žít s rozpory, na
vybranou stejně nemáme.
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Deloitte vyhlásil středoevropský žebříček Technology Fast 50
Vítězem letošního ročníku žebříčku Technology Fast 50 (http://www.fast50ce.com/) se stala polská společnost Blue
Media, systémový integrátor specializovaný na telekomunikace, bankovnictví a finance. Žebříček sestavuje společnost
Deloitte, kritériem je růst obratu za pětileté období. Na prvních místech se v letošním, již sedmém, ročníku umístily
společnosti z pěti zemí, a to z České republiky, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Polska. Na druhém místě skončila
internetová cestovní kancelář Travelplanet.pl, na třetím český Internet Mall, na čtvrtém o2.pl, na pátém Ente; kromě
společnosti Internet Mall jsou všechny vítězné firmy z Polska. Z českých firem se mezi první dvacítkou nejrychleji
rostoucích společností dále umístily společnosti Cleverlance Enterprise Solutions, Adastra, WDF - Web Design Factory,
AARON Group a Logos. Ve speciální kategorii "Vycházející hvězdy" se na třetím místě umístila česká Invia.cz.

Telefónica O2 Czech Republic: výsledky za H1-H3 2006
Za první tři čtvrtletí roku 2006 dosáhla Telefónica O2 Czech Republic celkového obratu 45,6 mld. Kč (+0,6 %) a čistého
zisku 6,8 mld. Kč (+33,9 %). Počet zaměstnanců klesl o 3 % na 9.936, je tedy v podstatě stabilizovaný. Růst je dán
výkony v mobilním segmentu, příjem z pevných linek dále klesá. Do výsledků se poprvé započetla i čísla plně vlastněné
dceřiné firmy Telefónica O2 Slovakia, která zatím neprodukuje nic, pouze zaplatila 150 mio. Sk za třetí slovenskou
mobilní licenci. Zisk je větší, než se očekávalo. Výnosy z pevných linek klesly o 4,8 % na 22,5 mld. Kč, což způsobil
zejména propad prodeje tradičních hlasových služeb (-8 % na 7,9 mld. Kč), který není zcela nahrazen příjmy z ADSL (+7
% na 2,5 mld. Kč). Kvůli změně metodiky klesl meziročně počet pevných linek o 15,5 % na 2,54 milionu. Společnost do
tohoto počtu totiž přestala započítávat 209.000 linek umožňujících jen příchozí hovory. Počet přípojek ADSL se zvýšil o
56 % na 427.000. Příjmy z mobilních služeb se zvýšily o 5,9 % na 22,8 mld. Kč. Celkový počet zákazníků se zvýšil o 6 %
na 4,76 milionu, od začátku roku společnost získala 84.000 nových uživatelů. Počet tarifních zákazníků se zvýšil o 28 %
na 1,78 milionu.

Anect odmítá, že by ve věci zakázky pro MPSV jednal nekorektně
Anect předložil svou verzi událostí, které vedly k pokutě pro MPSV za přidělení zakázky bez výběrového řízení (viz
Inside Weekly 42/2006). Zopakoval již známá fakta. Představitelé společnosti Anect považují svůj postup při získávání
zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz komunikačního systému za zcela korektní a transparentní.
Uvedli, že se výtka ÚOHS týkala formálních pochybení v procesu zadávání zakázky a nikoli postupu firmy v této věci.
Stížnost antimonopolnímu úřadu podal počátkem letošního roku druhý účastník původního výběrového řízení Český
Telecom, jenž v jeho rámci nabídl o 121 milionů korun vyšší cenu za realizaci zakázky. Z celkové ceny zakázky tvoří
služby Anectu jen cca 15 %, tedy přibližně 89 milionů korun na tři roky. Zbylých 85 % tvoří ceny poskytovatelů
komunikační infrastruktury. Ty fakturují ministerstvu přímo telekomunikační operátoři. „Podstata úspěchu naší nabídky
tak spočívá především ve schopnostech týmu, který s telekomunikačními operátory vyjednal pro ministerstvo lepší
podmínky a ceny, než které nabídl Český Telecom,“ řekl pan Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální
ředitel Anectu.

DW Klub uspořádal 4. ročník konference Data Symposium
V Praze proběhl čtvrtý ročník konference Data Symposium věnované problematice
datové integrace, kvality a skladování dat. Pořádá ji sdružení DW Klub, jehož
zakladatelem a vedoucím členem je společnost Adastra. Data Symposium 2006
navštívilo přes 250 odborníků a specialistů (jejich počet vzrostl oproti loňskému roku o 18
%). Přes 60 % účastníků konference působí ve finančním segmentu (45 % banky a
finanční instituce, 16 % pojišťovny), 14 % účastníků v telekomunikačních společnostech a
9 % ve veřejném sektoru. Hlavním řečníkem byl pan Stephen Brobst, technologický
ředitel společnosti Teradata (divize NCR). "Vytváříme obrovské objemy dat - za poslední
tři roky jsme vytvořili více dat než za předcházejících 40 000 let historie lidského druhu,"
řekl. Upozornil, že Náklady na ukládání a zpracování dat klesají, ale význam dat a jejich
hodnota neustále roste, proto jsou zapotřebí nové nástroje, např. aktivní datové sklady,
které zpřístupní data v reálném čase a to nejen z interních firemních zdrojů, ale i z mnoha
dalších externích zdrojů.

Tech Data distributorem D-Linku
Tech Data Distribution získala kontrakt na distribuci kompletního portfolia společnosti D-Link, tedy na přepínače,
bezdrátové produkty, bezpečnost, modemy, tiskové servery, produkty PoE, VoIP, síťové karty, media konvertory a
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produkty pro širokopásmový internet, videokonference a digitální domácnost. Dosavadními distributory jsou Abacus
Computer, Actebis Computer, BGS Levi Group, eD' system Czech a Konsigna.

T-Mobile zkouší digitální TV vysílání pro mobily
T-Mobile spolu se společností Radiokomunikace a dalšími partnery (Siemens - systémová platforma; Motorola, Sagem,
Samsung - koncová zařízení; Rohde &Schwarz - komponenty sítě DVB-H; Gemalto a Nagravision - řešení ochrany
přístupu ke službě; TIM - testování DVB-H roamingu) zahájil šestitýdenní zkušební provoz projektu "Televize v kapse".
Jde o digitální televizní vysílání ho určené pro mobilní telefony vybavené standardem DVB-H. Test není rozsáhlý, účastní
se jej asi 250 lidí, z větší části zaměstnanců T-Mobile. Společnost jej však dokázala velmi účinně mediálně prodat a tím
vzbudit zájem o projekt, s jehož komerčním startem se počítá v roce 2007; ovšem pouze za předpokladu legislativních
změn (ČTÚ - přidělení kmitočtů, RRTV - obecný souhlas s vysíláním v síti DVB-H), které nejsou předem zaručeny.

Oracle OpenWorld: nový E-Business Suite a Unbreakable Linux
Za rekordní účasti více než 40.000 osob proběhla v San Francisku uživatelská konference Oracle OpenWorld
(http://www.oracle.com/openworld/). Oracle tam uvedl novou verzi E-Business Suite Release 12, k jejím inovovaným
prvkům patří zdokonalená podpora pro nadnárodní společnosti operující v mezinárodním prostředí. Oracle se kromě
toho znovu a výrazněji přihlásil k otevřeným standardům (Java, SOA, Web 2.0), ohlásil rozsáhlou spolupráci s Adobe (v
podnikových aplikacích na bázi Oracle bude možné přímo využívat technologii Adobe Flash, tj. dřívější Macromedia
Flash). Největší publicitu má však jiná novinka: Oracle začne dodávat distribuci Linuxu vyvinutou společností Red Hat
pod vlastní značkou Unbreakable Linux. Kromě toho bude na tuto distribuci poskytovat technickou podporu za výrazně
nižší cenu než Red Hat, který je tímto tahem zřetelně poškozen. (Bezprostředně po oznámení ztratil Red Hat asi čtvrtinu
své tržní hodnoty. Ellison: "Nemyslím, že je to zabije. To je kapitalismus. Jsme konkurenti.") Oracle zde naplno využil
obchodního modelu open source, který mu umožňuje takový krok učinit zcela právně čistě. Oracle bude ovšem muset
ještě prokázat, že technicky a organizačně tuto podporu skutečně dobře zvládne. Velký zájem byl o projekt Fusion, tedy
o sloučení technologií společností PeopleSoft, J. D. Edwards a Siebel Systems se systémy Oracle do jediného celku.
První produkty nové řady se podle zástupců Oracle objeví v roce 2007, kompletní řada o rok později.

Microsoft začal pomocí programu OGA ověřovat pravost Office
Microsoft aktivoval k 27. 10. program Office Genuine Advantage (OGA,
http://www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx?displaylang=en), který je analogií staršího Windows Genuine
Advantage (WGA). Spočívá v tom, že u některých požadavků na upgrade a jiné stažení souborů ověřuje Microsoft online, zda jde o legální instalaci a pokud ne, danou službu jeho servery neposkytnou. Prozatím jde o požadavky na Office
Online (především download šablon, formulářů apod.), od ledna půjde o celý Office Update. OGA byl od jara v pilotním
provozu v několika jazycích včetně češtiny. OGA se týká jen Office XP a novějších verzí.

Kryptografie s veřejným klíčem má třicetileté výročí
Před třiceti lety, v listopadu 1976, publikovali Martin Hellman a Whitfield Diffie (na
snímku) odborný článek nazvaný New Directions in Cryptography
(http://crypto.csail.mit.edu/classes/6.857/papers/diffie-hellman.pdf). Tím byly položeny
teoretické základy kryptografie s veřejným klíčem (PKI), která je dnes základem
většiny bezpečnostních a identifikačních technik webu včetně elektronického podpisu.
K této příležitosti uspořádalo kalifornské Computer History Museum
(http://www.computerhistory.org/) setkání řady slavných osobností. Vedle Diffieho
(který je dnes Chief Security Officer ve společnosti Sun Microsystems; na snímku) a
Hellmana (který je emeritním profesorem na Stanfordu) byl přítomen například
někdejší šéf RSA Security a zakladatel VeriSignu pan Jim Bidzos, Chief Software
Architect společnosti Microsoft pan Ray Ozzie nebo bývalý technický ředitel NSA
(National Security Agency) pan Brian Snow. Diskuse se týkala hlavně toho, že PKI se
stále ještě využívá málo, a jakou roli v tom hrála omezující opatření americké vlády.
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Souboj týdne: Firefox 2.0 vs. Microsoft Internet Explorer 7.0
Několik dnů po nové verzi Internet Exploreru byl zveřejněn zásadní upgrade hlavního konkurenčního browseru, jímž je
Firefox. Podle dosavadních testů je z hlediska běžného uživatele souboj téměř nerozhodný, Firefox má však stále
mírnou technologickou převahu a je tedy lepší pro „power users“. MSIE 7 se mnoha novinkami přiblížil předchozí verzi
Firefoxu. Jde především o tzv. tab browsing (možnost otevřít více webových stránek v jedné instanci prohlížeče - v
samostatných záložkách), vyhledávací box, automatickou detekci RSS, možnost přidávat nadstavby a doplňky třetích
stran. Celkem vzato, jde o velkou změnu. Npvý Firefox se od své předchozí verze liší méně. Přidal některé bezpečnostní
prvky (důležitá je ochrana proti phishingu, tu ovšem mají oba prohlížeče víceméně na stejné úrovni), je více
konfigurovatelný, dovede po havárii obnovit stav záložek včetně rozepsaných textů (důležité pro webové aplikace). MSIE
7 je pouze pro Windows XP SP2, Firefox 2.0 je pro Windows, Mac i Linux. Oba prohlížeče lze stáhnout zdarma:
Firefox 2.0: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ a http://www.czilla.cz/produkty/firefox/stahnout.html
MSIE 7: http://www.microsoft.com/cze/windows/ie/default.mspx

23. 10. – AutoCont, Kvados, McAfee, Comfor, Sun, Altron/APC, Novell/SAP


Společnost AutoCont CZ jako systémový integrátor s řadou subdodavatelů dokončila výstavbu nového
technologického centra pro společnost AXA Assistance CZ. Ta poskytuje asistenční programy pro pojišťovny a
banky. Zakázka zahrnuje vybudování komunikačních sítí v rámci klasické budovy v centru Prahy, realizaci serverové
části včetně systému zálohování na bázi APC InfraStruXure a konečně vybavení koncových pracovišť operátorů call
centra infrastrukturou pro IP telefonii.



Kvados získal zakázku na mobilní informační systém MyAvis pro společnost PPM Czech, konkrétně pro tým, který
dělá terénní marketingové průzkumy pro Ahold.



McAfee kupuje za 56 mio. USD v hotovosti americkou firmu Citadel Security Software Inc., zaměřenou na řešení v
oblasti dodržování bezpečnostní shody a odstraňování zranitelností podniků.



Comfor, dceřiná společnost holdingu AutoCont zaměřená na maloobchodní prodej, spustil nový elektronický obchod.



Sun Microsystems kupuje za nezveřejněnou částku texaskou společnost Neogent zaměřenou na automatizaci
služeb pro správu identity.



Altron dokončil instalaci řešení APC InfraStruXure ve farmaceutické společnosti Zentiva.



Novell se připojil k programu SAP Global Security Alliance. Znamená to, že bude spolu se systémy SAP dodávat svá
bezpečnostní a s nimi související řešení jako Novell Identity Manager nebo Novell eDirectory. Do aliance
(http://www.sap-si.com/services/cross-industry/technical_consulting/security/alliance/) patří v současné době asi 20
firem, jednak specializovaní dodavatelé bezpečnostních řešení, jednak univerzální firmy typu IBM a Sun.

24. 10. – reg. pokladny, Cisco/ATC, Intel, Dell, Radiokomunikace, Microsoft


Poslanecká sněmovna novelizovala zákon o registračních pokladnách a odložila jeho platnost na 1. leden 2008.
Učinila tak shodou všech politických stran kromě KSČM, tedy včetně ČSSD, jejíž vláda předtím zákon jako jednu ze
svých priorit prosadila. Potenciální objem trhu registračních pokladen s fiskální pamětí se odhaduje na 4 mld. Kč,
ovšem ve skutečnosti je jejich dosavadní prodej velmi malý. (Podrobná analýza viz Inside Report 6/2006, str. 7-9.)



Společná motivační akce Cisco/AT Computers pro dealery: Zákazníci společnosti AT Computers, kteří v období od
1.11.2006 do 31.1.2007 nakoupí jakékoliv produkty Cisco a dosáhnou přitom obratu alespoň 1 mio. Kč, získají
čtyřdenní lyžařský zájezd pro jednu osobu do rakouských Alp.



Intel spustil nový program marketingové a technické podpory určený pro vývojářské firmy. Jmenuje se Intel Software
Partner (http://www.intel.com/partner).



Dell vyhrál výběrové řízení České pošty na dodávku serverů v ceně asi 20 mio. Kč.



Společnost Radiokomunikace oznámila, že do rozvoje vlastní fyzické infrastruktury ADSL letos investuje cca 200
milionů Kč.



Finální verzi bezplatného anti-spywaru s názvem Windows Defender uvolnila společnost Microsoft. Software s
původním označením Windows AntiSpyware se jako betaverze objevil zhruba přede dvěma lety, kdy redmondská
firma převzala autora původní aplikace Giant Company Software. Aktuální verze podporuje 64bitové Windows,
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Windows XP a Windows Server 2003. Microsoft k programu nabízí i limitovanou bezplatnou telefonickou podporu (2
zavolání na 1 uživatele).

25. 10. – AMD/ATI, Asus, BitTorrent


AMD dokončila akvizici společnosti ATI Technologies (viz Inside Weekly 31/2006). Při té příležitosti firma poprvé
oficiálně potvrdila, že pracuje na procesoru s integrovaným grafickým koprocesorem, a to pod kódovým označením
Fusion. Do prodeje by se tyto procesory měly dostat na přelomu let 2008 a 2009.



Asus jako první výrobce základních desek na světě získal certifikaci pro "64bit a 32bit Windows Vista Premium".



Tři výrobci low-end routerů (Asus, Planex a QNAP) oznámili, že do svých zařízení zahrnou na úrovni firmware
technologii BitTorrent pro sdílení souborů v P2P sítích. V zásadě jde o to, že router bude moci stahovat soubory po
inicializaci z počítače sám, takže uživatel může např. odpojit notebook.

26. 10. – Zoner, eBanka/ Raiffeisenbank, Dell/Samsung/Acer


Zoner Software jako další z registrátorů domén začal dodávat subdomény v .mobi (viz též Inside Weekly 42/2006).



eBanka se definitivně stala součástí rakouské skupiny Raiffeisenbank. Ta zaplatila asi 130 mio. eur. V dohledné
době zmizí značka eBanka z trhu, pobočky budou přejmenovány na Raiffeisenbank.



Dell doporučil uživatelům, kteří chtějí přejít na operační systém Windows Vista, alespoň 2 GP operační paměti, tedy
více, než kolik uvádí Microsoft. Podobné doporučení vydal už dříve Samsung. Cenovou politiku Microsoftu týkající
se Visty veřejně kritizuje Acer.

27. 10. – Penta/FujiFilm, BenQ, Mlynář, Atlas.cz


Penta CZ se stala distributorem kompletního sortimentu fototechniky a záznamových médií značky FujiFilm.



Nokia uvedla softwarové řešení pro operátory nazvané Nokia Cost Control umožňující kontrolu nákladů u
předplacených služeb. Při uskutečnění hovoru z mobilního telefonu volající vloží jednoduchý příkaz, kterým
nadefinuje cenu hovoru před vlastním spojením. Když je finanční limit vyčerpán, hovor je odpojen. „Například v
mnoha afrických zemích, zvláště v městských aglomeracích, je přístup k elektronickým médiím a půjčování
mobilního telefonu za poplatek velmi populární formou podnikání. Řešení Nokia Cost Control zajišťuje
transparentnost těchto operací,“ řekl Rauno Granath, ředitel pro nově vznikající trhy divize Networks společnosti
Nokia.



BenQ/Siemens přestal záručním opravnám proplácet náklady na opravy svých telefonů. Důvodem je to, že dotyčná
firma je v Německu v konkursu, do nějž ji poslal její tchajwanský vlastník (viz Inside Weekly 40/2006). Zákazníci,
kteří u nás koupili telefon této značky přímo od některého z operátorů, se podle shodného vyjádření O2, T-Mobile i
Vodafone mohou spolehnout na dodržení záručních podmínek, ostatní budou mít potíže, a to dokonce možná i s
placenou opravou, protože není jasné, jaká bude dostupnost náhradních dílů.



Hlavní líčení s bývalým ministrem informatiky panem Vladimírem Mlynářem v tzv. cause Testcom bylo odročeno na
13. listopad.



Atlas.cz podle statistik NetMonitoru v září letošního roku poprvé od roku 2003 předstihl v návštěvnosti Centrum a
stal se tak, aspoň dočasně, dvojkou mezi českými portály. Důvodem je, že Atlas nyní může započítávat do své
návštěvnosti i uživatele jízdních řádů na IDOS.

Očekává se – ICZ/Genesys


ICZ začne v ČR dodávat řešení pro kontaktní centra společnosti Genesys včetně moderních systémů osazených
"virtuálním operátorem", tedy hlasově komunikujícím softwarem, který nahrazuje nepopulární mačkání tlačítek
telefonu v soustavě menu - a také nahradí lidské operátory.
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Diář: IPTW, Inside
(placená rubrika, kontaktní a obchodní informace na konci bulletinu)



21. - 22. 11. Konference a výstava "IP Telephony Workshop 2006" (IPTW)
představí již potřetí širokou nabídku produktů a služeb z oblasti internetové telefonie.
IPTW je největší odborná akce zaměřená na IP telefonii v ČR, která se uskuteční ve
dnech 21.-22. listopadu 2006 v pražském hotelu Olympik Tristar. Mezi partnery konference a výstavy IP Telephony
Workshop ani v letošním ročníku nebude chybět společnost Cisco Systems. Více informací naleznete na
internetových stránkách www.iptw.cz Časopis Click! je mediálním partnerem akce.



28.11.2006 Konference Inside: Příležitosti a hrozby v českém IT byznysu:
alternativní scénáře vývoje do roku 2010. Tématem netradičně pojaté konference je
vyhodnocení pravděpodobnosti několika alternativních scénářů vývoje českého IT
byznysu v perspektivě nejbližších několika let. Úvodní přednáška shrne základní fakta a výchozí předpoklady.
Skupina špičkových expertů pak bude formou diskuse hodnotit jednotlivé scénáře a zvažovat, které z nich s větší
pravděpodobností popisují budoucí vývoj trhu a společnosti. Místo konání: Hotel Don Giovanni , Vinohradská
2733/157a, 130 00 Praha 3 od 16,30 hod. Více informací a registrace na www.inside.cz/konference. Mediální
partner Prima TV. Partneři konference Cisco Systems – http://www.cisco.cz/, Novell – www.novell.cz

© Softwarové noviny, s. r. o., 2006. Autorská práva vyhrazena. Kopírování a přeposílání tohoto bulletinu je právě tak
nesprávné jako kopírování softwaru.
Inside Report 11/2006 vyšel 25. října, číslo 12/2006 vyjde 25. listopadu.
V pondělí 6. listopadu 2006 na shledanou s novým Inside Weekly!
Pro uveřejnění oznámení o akci nebo pro informace k inzerci kontaktujte prosím Jitku Součkovou,
jitka.souckova@softnov.cz, mobil 602 496 741.
Chcete dostávat Inside Weekly na více mailových adres, než odpovídá Vaší objednávce? Chcete dostávat celé vydání
měsíčníku Inside v elektronické podobě, s fulltextovým prohledavačem, pro volně použití ve Vaší firmě? Rádi Vám
takovou službu nabídneme. Vaše firma může získat velmi výhodnou multilicenci týkající se nejen mailového bulletinu
Inside Weekly, ale také kompletních dodávek Inside v elektronické podobě - informujte se na
http://www.inside.cz/predplatne
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