První kolo soutěže o IT produkt 2010
má své finalisty
Computerworld – 29.01.10
Redakce časopisu Computerworld vyhlásila finalisty prvního letošního kola soutěže o IT produkt roku,
která navazuje na úspěšné minulé ročníky. Podívejte se, kdo prošel úspěšně tímto prvním kolem.
Do soutěže mohou firmy přihlašovat svá řešení a produkty, o nichž měly pocit, že jsou na našem trhu
svými vlastnostmi výjimečné a vynikají v oblasti svého nasazení. Všechna kola jsou vyhodnocena
a na podzim proběhne závěrečné finále, kdy z každé kategorie vzejde absolutní vítěz.
Z prvního kola jsme vybrali 15 produktů a hlavním kritériem, dle kterého jsme je hodnotili, byla
odlišnost od jejich konkurentů. Tou může být jak kompletně inovativní pojetí, tak například jen jedna
speciální vlastnost, která však tento produkt může favorizovat pro určitou skupinu zákazníků.
IT produkty přihlášené do tohoto kola jsme rozdělili do pěti kategorií (Bezpečnostní řešení,
Informační systémy, Komunikační produkty, Podnikový software a Tisková řešení), podle jejich
zaměření. Finalisty prvního kola se tedy staly následující produkty:

Bezpečnostní řešení




Komplexní zabezpečení PC AVG Internet Security 9.0 od AVG Technologies CZ
Aplikační firewall Barracuda Web Application Firewall Model 660, který přihlásila společnost
Gesto Communications
Zabezpečení pro PDA a smartphony Kaspersky Mobile Security 8.0, přihlášený společností
PCS

Informační systémy




Informační systém Insolvenční správce 1.0 Optimum od firmy CCV Informační systémy
ERP systém Money S4 1.01.10.40 společnosti Cígler Software
Aplikace pro mobilní přístup k ekonomickým datům Money Dnes, verze 12/2009, též
přihlášená firmou Cígler Software

Komunikační produkty



Komunitní platforma Cleverlance Community Platform 1.0 od Cleverlance Enterprise
Solutions
Bezdrátový hlasový a datový 3G/UMTS router 2N EasyRoute verze 501502E od firmy 2N
Telekomunikace

Podnikový software






Operační systém Windows 7 Ultimate přihlášený firmou Microsoft Czech
CRM systém SprinxCRM, verze 6.1.3 od Sprinx Systems
Software pro personalistiku a mzdy PAMICA SQL 2010 od společnosti Stormware
Zálohovací software pro malé a střední firmy Symantec Backup Exec 2010, přihlášený firmou
Symantec
Platforma virtuálních desktopů VMware View 4.0 od VMware

Tisková řešení



Barevná laserová tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn od firmy Hewlett-Packard
Profesionální barevná A3++ LED tiskárna OKI C910dn přihlášená společností Oki Systems
(Czech and Slovak)
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