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Události
ÚNOR

NOVÉ LENOVO 
CENTRUM 
OTEVŘENO 
VE ZLÍNĚ.

SRPEN
OFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ 
VSTUPU MOBILNÍCH 
TELEFONŮ LENOVO 
NA ČESKÝ TRH.

ZÁŘÍ
SPOLEČNOST OG SE 
STÁVÁ PARTNEREM 
FOTBALOVÉHO KLUBU 
FC VIKTORIA PLZEň.

ŘÍJEN
SPOLEČNOST LENOVO 
UZAVŘELA AKVIZICI 
X86 SERVEROVÉ DIVIZE 
SPOLEČNOSTI IBM. DÍKY TOMU 
SE STANE TŘETÍM NEJVĚTŠÍM 
HRÁČEM NA GLOBÁLNÍM TRHU 
X86 SERVERŮ.

OG workshop V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ, kdE MEZI HLAVNÍ 
TÉMATA PATŘÍ PRODUKTOVÉ 
NOVINKY SPOLEčNOSTI 
LENOVO A podnikovÉ
Wi-Fi sítĚ nové GENERACE.

čERVEN
ÚČAST NA ICT REGATTA 
14  - BIOGRAD NA MORU,  
ostrovy KORNATI 
A vodopády KRKU.

11 lEt SE ZNAČKOU 
OG OSLAVÍME 
V PLZNI A BRNĚ.
V PLZEŇSKÉM 
PIVOVARU 
A JIHOMORAVSKÉM 
SKLÍPKU.
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Informační věk, ve kterém žijeme, vnesl do našich životů řadu nových 
možností a vynálezů, bez kterých si dnes nedokážeme představit náš 
každodenní život. Přitom to není tak dávno, co jsme poznali zákoutí 
sféry informačních technologií. První počítač byl sestrojen před méně 
než 70 lety, v té době určen výhradně pro výzkumné účely a zabral celou 
místnost. A mobilní telefon? S tím jsme se setkali poprvé v roce 1973 a 
vážil, na dnešní poměry, neuvěřitelné 2 kg.

V současné době se horkotěžko smíříme s mobilem těžším než  
200 g, nemluvě o potřebě co nejtenčího těla a pokud možno s výdrží 
baterie alespoň tři dny. U notebooků požadujeme téměř stejné vlastnosti, 
které jsou často navzájem protikladné:

- tenký a lehký, přitom s více konektory, lehko přístupnými 
komponentami, nejlépe po vzoru stolního počítače,

- levný, přitom s nejkvalitnějším displejem, největším SSD, špičkovou 
grafickou kartou a procesorem.

Není divu, že se produkty všech druhů neustále vyvíjí a mění, aby 
vyhověly náročnějším požadavkům zákazníků. Podívejme se třeba 
na zmiňované mobilní telefony. Na začátku byli zákazníci spokojení  
s jednoduchou, základní vlastností:  mobilitou, takže díky nim bylo možné 
telefonovat odkudkoliv. Pak se k tomu přidala možnost odesílání zpráv, 
což představovalo výjimečný pokrok. 

Dnes je paradoxně telefonování, hlavní podstata telefonu, využívána 
poměrně málo. Na druhé straně výzkumy z roku 2013 v USA ukazují, že 
lidé svůj telefon používají nejvíc na zasílání zpráv, připojení k internetu, 
odesílání e-mailů, dále taky pro stahování aplikací, navigaci a hudbu, 
nemluvě o fotografování.

Logickým krokem, kterým se vydali výrobci mobilních telefonů, je 
mimo jiné zajištění kvalitního internetového připojení, fotoaparátu, 
schopnost multitaskingu a dotykové obrazovky.  Tyto telefony se nazývají 
smartphony a o jejich zástupcích   značky Lenovo si můžete přečíst i  
v našem newsletteru. 

Příjemné čtení přeje
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DOCHÁZKOVÉ 
SYSTÉMY

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Jednoduchá správa docházky vašich 
zaměstnanců pomocí docházkového 
systému od společnosti Alveno. Ten 
tvoří buď biometrická nebo čipová 
docházková čtečka a intuitivní 
docházkový program Alveno. 

Výhodou docházkového systému je efektivní 
kontrola docházky zaměstnanců, aktuální přehled 
přítomných zaměstnanců, poskytuje podklad pro 
mzdy včetně exportu do mzdových programů, 
šetří nejen váš čas, ale i peníze.

Docházkový systém je možné kombinovat 
i s dalšími systémy, díky čemuž získáte komplexní 
řešení pro společnost.

Společnost OG nabízí široký sortiment barevných 
i černobílých kamer a dalších komponent od 
renomovaných výrobců. 

Nasazení kamerových systémů umožňuje:
• monitorování střeženého prostoru z centrálního 

pultu, z klientského software v sítích LAN 
a WAN nebo i z Internetu,

• standardní připojení až 16 kamer, u „enterprise“ 
systémů s distribuovanými videoservery bez 
omezení množství kamer

• ovládání kamer (otáčení, zoom) z pultu 
i vzdáleně přes TCP/IP (Internet)

• spuštění záznamu při detekci pohybu (možnost 
nastavení zón v obraze, kde se nebude 
provádět detekce pohybu)

• dohled nad technologickými procesy
• sledování parkovišť

Kamerové systémy od společnosti OG jsou 
v současnosti implementovány např. v Hooters, 
nebo na Velvyslanectvích Mexika v České 
republice, Maďarsku a Srbsku. Konkrétně zde byly 
implementovány kamery značky AVTECH, modely 
AVM521 a AVM542. 

NOVINKY V NABÍDCE

Princip docházkového systému
1. Zaměstnanci se při příchodu identifikují 
u docházkové čtečky, čímž se vytvoří záznam 
v systému docházky.

2. Záznam je následně stažen docházkovým 
programem Alveno.

3. Program Alveno docházku zaměstnanců 
vyhodnotí a zobrazí v různých sestavách a výkazech 
podle vaší potřeby

Zdroj: http://www.alveno.cz/



Lenovo® MIIX 2 poskytne produktivitu na cestách v režimu Notebook, pohodlné 
sledování médií v režimu Stojánek a zábavu s dotykovým displejem v režimu 
Tablet. Odnímatelný dock s klávesnicí AccuType umožňuje plynulé přepínání mezi 
režimy, zatímco nejnovější procesory a prémiové reproduktory zajistí výjimečný 
multimediální zážitek.

Lenovo 
MIIX 2 11

• Procesor až Intel® Core™ i5-4202Y
• Windows 8.1
• 11.6“ FHD multidotykový displej 
• Operační paměť až 8GB DDR3L
• Pevný disk až 256GB SSD
• Grafická karta Intel® HD graphics
• Wi-Fi, USB, microHDMI, microSD
• 3G modem (volitelně)

SPECIFIKACE
• Odnímatelný dock s klávesnicí AccuType - umožní  
   plynulé přepínání mezi režimy (notebook, stojánek, tablet)  
   a zároveň zaručí pohodlné a rychlé psaní bez zbytečných  
   překlepů
• Full HD dotykový displej - 10bodový dotykový displej s    
   vysokým rozlišením
• Prémiový zvuk - vestavěné JBL® stereo reproduktory
   se subwooferem
• Elegantní moderní design - ukažte svůj styl

VLASTNOSTI

NEKOMPROMISNÍ MIIX PRÁCE A ZÁBAVY

CENA S DPH OD:

16 999 Kč

KOUPÍTE NA OGMARKET.CZ

NOTEBOOK
STOJÁNEK
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SMARTPHONY LENOVO
26. srpna 2014 na tiskové konferenci v Praze společnost Lenovo oficiálně oznámila vstup mobilních telefonů Lenovo 

na český trh. Představila 5 modelů, které již jsou k dispozici na objednání od distributorů i prodejců. Ceny modelů se 
pohybují od 2 999 Kč do 13 999 Kč s DPH. Vlajkovou lodí je chytrý telefon Vibe Z2 Pro s 6“ 2K HD displejem. Model S860 
nabízí extrémně dlouhou výdrž na baterii. Model S850 s celoskleněným krytem je určen všem, kterým záleží na módě 
a stylu. A536 a A328 představují cenově dostupné smartphony.

Vibe Z2 Pro
Procesor:  Qualcomm® Snapdragon™ MSM8974AC 2,5 GHz čtyřjádrový
Grafická karta:  Adreno 330, integrovaná v čipové sadě
Paměť RAM:  3 GB 
Vnitřní paměť: 32 GB (nenabízí rozšiřující slot pro SD karty)
Displej:   6,0“ IPS, Quad HD (2560x1440) kapacitní, 16M barev
Konektivita: 2G/3G/LTE(4G)
Datové sítě:  Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot, Bluetooth® 4.0
Fotoaparát:  16 Mpx s automatickým ostřením a LED bleskem, RGB a BSI senzory /  
  5 Mpx s pevným ohniskem a RGB senzorem
Zvuk:  1x reproduktor
SIM:   DUAL microSIM
Porty:   microUSB v2.0, 3,5mm audio jack
Senzory:  A-GPS, gravitační, přiblížení, světelný, e-kompas
Baterie:   4000 mAh Li-Polymer (není uživatelsky vyměnitelná)
Výdrž na baterii:  Až 45 hodin práce (2G/3G/4G), stand-by režim až 39,5 dnů
Operační systém:  Android™ KitKat v4.4
Barva:   Ebenová, Grafitová šedá, Zlatá Champagne 
Materiál:   Kovové tělo
Hmotnost:  179 g
Rozměry (VxŠxH):  156 x 81,3 x 7,7 mm

s860
Procesor:  MediaTek MTK 6582 1,3 GHz Quad-Core
Grafická karta:  Mali 400MP2, integrovaná v čipové sadě
Paměť RAM:  2 GB 
Vnitřní paměť: 16 GB (nenabízí rozšiřující slot pro SD karty)
Displej:   5,3“ HD IPS (1280x720) kapacitní, 5bodový vícedotykový, 16M barev
Konektivita: 2G/3G
Datové sítě:  Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth® 3.0 
Fotoaparát:  8 Mpx s automatickým ostřením a LED bleskem / 1,6 Mpx s pevným ohniskem
Zvuk:  2x reproduktor
SIM:   DUAL microSIM
Porty:   microUSB v2.0, 3,5mm audio jack
Senzory:  A-GPS, gravitační senzor, světelný senzor, senzor přiblížení
Baterie:   4000 mAh Li-Polymer (není uživatelsky vyměnitelná)
Výdrž na baterii:  Až 47 hodin práce ve 2G, 24 hodin práce v 3G, stand-by režim až 
  24,5 dnů ve 2G a 23 dnů ve 3G
Operační systém:  Android 4.2 Jelly Bean / update na verzi 4.4 potvrzen
Barva:   Titanium (kovově stříbrná)
Materiál:   Tělo z broušeného kovu
Hmotnost:  190 g
Rozměry (VxŠxH):  149,5 x 77 x 10,3 mm

13 999,-

6 999,-

NOVINKY VE SVĚTĚ
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Procesor:  MediaTek MTK 6582 1,3 GHz Quad-Core 
Paměť RAM:  1 GB 
Vnitřní paměť: 16 GB (integrovaná, nenabízí rozšiřující slot pro SD karty)
Displej:   5,0“ HD IPS (1280x720) kapacitní, 5bodový vícedotykový, 16M barev
Konektivita: 2G/3G
Datové sítě:  Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth® 4.0
Fotoaparát:  13 Mpx s automatickým ostřením a bleskem / 5 Mpx s pevným ohniskem,  
  širokoúhlý
Zvuk:  1x reproduktor
SIM:   DUAL microSIM
Porty:   microUSB v2.0, 3,5mm audio jack
Senzory:  GPS, gravitační senzor, senzor přiblížení, světelný senzor
Baterie:   2150 mAh Li-ion (není uživatelsky vyměnitelná)
Výdrž na baterii:  Až 25 hodin práce ve 2G/3G, stand-by režim až 17 dnů 2G/3G
Operační systém:  Android™ KitKat v4.4
Barva:   Růžová, bílá, tmavě modrá
Materiál:   Celoskleněný kryt 
Hmotnost:  140 g
Rozměry (VxŠxH):  141 x 71 x 8,2 mm

A536/A328
Procesor:  MediaTek MTK 6582m 1,3 GHz Quad-Core 
Paměť RAM:  1 GB 
Vnitřní paměť: 8 GB/ 4 GB,  rozšiřitelná až o 32GB
Displej:   5,0“/ 4,5“ TN, FWVGA (854x480) kapacitní, vícedotykový
Konektivita: 2G/3G
Datové sítě:  Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth® 4.0 
Fotoaparát:  5Mpx s automatickým ostřením (A328 nemá automatické ostření) / 2 Mpx  
  s pevnou ohniskovou vzdáleností
SIM:   DUAL SIM standardní velikosti
Porty:   microUSB v2.0, 3,5mm audio jack
Senzory:  A-GPS, gravitační senzor, vibrace / softwarem ovládaný senzor přiblížení

S850

Baterie:   2000 mAh Li-Pol (uživatelsky vyměnitelná)
Výdrž na baterii:  Až 15,5 hodin práce ve 2G a 12 hodin ve 3G, stand-by režim až 12,5   
  dne 2G/3G / Až 21 hodin práce ve 2G a 13 hodin ve 3G, stand-by režim  
  až 10 dnů ve 2G, stand-by režim až 9,5 dnů ve 3G
Operační systém:  Android™ KitKat v4.4
Barva:   Bílá a černá
Materiál:   Plast
Hmotnost:  148 g/ 140 g
Rozměry (VxŠxH):  139,6 x 72 x 9,95 mm / 132 x 68,5 x 11 mm

Zdroj: www.lenovo.com/download/datasheets/cz/
Ceny jsou  včetně DPH. Zdroj: www.sws.cz

6 499,-

3 999,-

2 999,-

NOVINKY VE SVĚTĚ
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SíŤOVá úLOžIšTĚ LENOVO

LENOVO® IOMEGA®

VLASTNOSTI EZ IX2 IX4-300D

Počet uživatelů (max.) 5 25 50

Procesor Marvell 1,2 GHz Marvell 1,6 GHz Marvell Armada 1,3 GHz

Paměť 128 MB 256 MB 512 MB

Pevné disky (max.velikost/ 
max. počet disků)

3 TB / 1 HDD 8 TB / 2 HDD 12 TB / 4 HDD

Disková pole (podporované 
typy)

x RAID 0,1, JBOD RAID 0, 1, 5, 10, JBOD

Integrated Mindtree® Secure-
Mind Surveillance Manager

x podpora až 4 kamer podpora až 8 kamer

Certifikace x Vmware® vSphere, Citrix®  Vmware® vSphere, Citrix®  

NOVINKY VE SVĚTĚ

Společnosti Lenovo a EMC vytvořili v prosinci 2012 
společný podnik s názvem LenovoEMC ltd., díky čemuž 
nyní společnost Lenovo působí i v oblasti síťových úložišť.  

NAS (Network Attached Storage) je možné 
charakterizovat jako malý počítač se sloty pro pevné disky. 
Obsahuje procesor, paměť RAM a jeho operační systém 
(na bázi Linuxu) je přístupný přes webové rozhraní. 
Oproti běžnému serveru vyniká jednoduchostí a nízkou 
spotřebou, současně však nenabízí tolik možností. 

Nabídne možnost správy uživatelů, vzdálený přístup, 
stahování, zálohování, šifrování a mnoho dalších funkcí 
(vestavěný PHP a MySQL server, ...).  

Společnost Lenovo charakterizuje svá síťová úložiště 
takto: 
•	 Robustnost - správa a ochrana dat prostřednictvím 

podnikového software LenovoEMC® LifeLine™
•	 Jednoduchost - k nastavení 

stačí tři snadné kroky
•	 Přístupnost	 - vzdálený přístup 

odkudkoli na světě
•	 Spolehlivost - pokročilá 

podpora polí RAID a zdrojů UPS 
a pevných disků serverové třídy 
v produktech řady PX

•	 Výkon	 - uživatelem vyměnitelné 
pevné disky, sdílení tisku, 
rozšíření kapacity pevného disku 
pomocí zařízení USB a procesory 
Intel ve vybraných zařízeních

•	 Flexibilita - podpora různych platforem (PC, Mac 
a Linux) a certifikace pro virtualizovaná prostředí

•	 Pokrok	- více možností zálohování (včetně snímků), 
podpora služby Active Directory, vyrovnávací paměť 
pomocí jednotek SSD, ochrana před viry a dohled 
pomocí IP kamer.

V nabídce jsou tři řady těchto síťových úložišť - EZ, IX 
a PX. Každá řada je určená pro jinou skupinu uživatelů, 
nabízí odlišné služby a má více, či méně odlišné parametry. 

Řada EZ a IX
Modely z této řady jsou určeny pro malé podniky 

a pokročilé domáci uživatele. Nabídnou možnost sdílení 
obsahu, pokročilé funkce pro práci s médii, snadné 
použití cloud a ochranu dat. Ve všech modelech najdeme 
LenovoEMC Personal Cloud, mobilní aplikace LenovoEMC 
Link (iOS, Android), Twonky media server (multimediální 
server kompatibilní se standardy DLNA a UPnP)
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 Řada PX
Síťová úložiště z řady PX jsou určená pro malé a střední podniky, firmy s více pracovišti. Nabízí sdílení obsahu 

a pokročilou ochranu dat. Existují dvě provedení síťovích úložišť řady PX - tower a rackové. První tabulka se týká 
síťových úložišť v provedení tower, druhá provedení rack.

Všechna síťová úložiště (tower i rack) mají společné tyto parametry: aktivní zálohování snímků (poskytovatel VSS 
a VDS), vysoká dostupnost služby Active Directory (ADHA) a hybridního ověřování, dohled pomocí videa (Mindtree®, 
Milestone Arcus™ - výstup VGA), integrovaný antivirový program McAfee® VirusScan® Enterprise, zálohování počítače 
PC pomocí aplikace TrueImage Lite 2013 od společnosti Acronis, certifikaci Vmware® vSphere, Citrix® XenServer™, 
Windows® Server.

LENOVO® EMC®

VLASTNOSTI PX2-300D PX4-400D PX6-300D

Počet uživatelů (max.) 50 75 75

Procesor Intel® Atom™ Dual Core 
1,8 GHz D525

Intel® Atom™ D2701 Dual 
Core 2,13 GHz

Intel® Atom™ D525 1,8 GHz

Paměť 2 GB DDR3 2 GB DDR3 2 GB DDR3

Pevné disky (max.velikost/ 
max. počet disků)

6 TB / 2 HDD 16 TB / 4 HDD 18 TB / 6 HDD

Disková pole (podporované 
typy)

RAID 0,1, JBOD RAID 0, 1, 5, 10 (náhrada za 
provozu), JBOD

RAID 0, 1, 5, 6,10 (náhrada 
za provozu), JBOD 

Racková síťová úložiště představují řešení pro náročnější provoz, nabízí výkon, flexibilitu a integraci IT. Do této řady 
patří např. PX4-400R, PX12-400R a PX12-450R. Síťová úložiště PX12-400R a PX12-450R jsou vybaveny zabezpečením 
jednotek LUN iSCSI pro zdokonalené ověřování a možnosti připojení, a taky mohou nabídnout dedikovanou SSD 
mezipaměť pro rýchlejší čtení a zápis.

LENOVO® EMC®

VLASTNOSTI PX4-300R PX4-400R PX12-400R PX12-450R

Počet uživatelů (max.) 150 150 250 375

Procesor Intel® Celeron™ 
E1500 Dual Core 2,2 GHz

Intel® Atom™ D2701 
Dual Core 2,13 GHz 

Intel® Core™ i3-3220 
Dual Core 3.3GHz

Intel® Xeon Quad Core 
2,5GHz E3-1265Lv2

Paměť 2 GB DDR3 2 GB DDR3 4 GB DDR3 8 GB DDR3

Pevné disky (max.
velikost/ max. počet 
disků)

12 TB / 4 HDD 16 TB / 4 HDD 48 TB / 12 HDD 48 TB / 12 HDD

Disková pole (podpo-
rované typy)

RAID 0, 1, 5, 10 (ná-
hrada za provozu), JBOD

RAID 0, 1, 5, 10 
(náhrada za provozu), 

JBOD

RAID 0, 1, 5, 6,10 
(náhrada za provozu), 

JBOD 

RAID 0, 1, 5, 6,10 (ná-
hrada za provozu), JBOD 

Oficiální seznam kompatibilních pevných disků zde - https://lenovo-eu-en.custhelp.com/. Seznam kompatibilních 
kamer najdete zde - https://lenovo-na-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/29722.

NOVINKY VE SVĚTĚ

Zdroj: www.lenovoemc.com, www.lenovoblog.cz



MILAN KOLáčEK
Sólová rEgAtA do střEdu AtlAntiku A zpĚt

Nejlepší český sólový jachtař protnul cílovou čáru 
v sobotu ráno na krásnem 13. místě. Byl to pro Milana 
jeho první start ve třídě Figaro, která je charakteristická 
vyrovnaností soupeřů a dlohou cestou na vrchol.

Sóloví jachtaři strávili na moři téměř 9 dnů. Byl to souboj 
nejen se soupeři, ale i s oceánem, nevyzpytatelným 
počasím, chladem a únavou.

Průběh první etapy Lorient Horta Solo, ve které si tak 
dobře vedl náš nejlepší sólový jachtař Milan Koláček na 
Bohemia Praha, byl velmi dramatický a nebezpečný. Jak to 
na oceánu vypadalo, přiblížil vlastními slovy Milan Koláček.

Plavba v týlu bouře

„První den závodu po startu z Lorientu jsem trochu 
propadal panice. Neměl jsem rychlost ve slabém větru, 
nejelo mi to. Jsem ve třídě Figaro nováček a všichni ostatní 
jsou zkušenými matadory. Až navečer jsem konečně našel 
správné nastavení, ale to jsem se již po výborném startu 
propadl na konec startovního pole. Modlil jsem se, ať se vítr 
stočí a vytáhneme spinaker. Na ten jsem si věřil a soupeři 
mi nesměli odskočit příliš daleko. 

Vítr se otočil a pomalu sílil. Na spinaker jsem začal 
ostatní dojíždět. Letěl jsem celou druhou noc na maximum. 
Vítr byl tak o 40% silnější než předpověď a log mi stále 
ukazoval surfování mezi 12 a 16 uzly rychlosti. Svítil měsíc, 
bylo vidět jako ve dne a před přídí si celou noc hráli delfíni. 
Bylo to fantastické, na spánek jsem neměl ani pomyšlení.

Celý druhý den jsem ostatní soupeře stahoval. 
Jednoho po druhém. Bohemia Praha letěla neuvěřitelným 
způsobem. Za 24 hodin jsem spal dohromady tak 2 hodiny, 
ne více. Všechno vycházelo, už jsem byl v první polovině 
startovního pole. Stále nejrychlejší ze všech. Na vedoucí 
jachtu jsem již ztrácel jen 3 míle. Při rychlostech, kterými 
jsme letěli, to bylo jen 12 minut.

Nebezpečná cyklóna

Od startu jsme upírali oči na tlakovou níži severně od 
Azor. Stála v cestě a neustále se prohlubovala. Předpověď 
síly větru a výšky vln v silné podzimní bouři se stále 
zhoršovala. Situace vyvolávala vrásky na čele nejen 
organizátorů, ale i samotných závodníků.

Všichni se obávali především materiálních škod na 
lodích. V Hortě jsou jen limitované možnosti oprav, proto
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škody na materiálu mohly znamenat neúčast ve druhé 
etapě. Ohroženi bychom však byli i my, samotní závodníci.

Rozhodování pro nás bylo těžké. Nejkratší cesta do 
Horty vedla nejbouřlivější částí níže. Na zadní vítr ve 
vlnách ke 12 metrům výšky, ve větru přes 50 uzlů (přes 
100 km/h). To ukazovala předpověď. Nejrychlejší cesta 
k cíli znamenala největší riziko. Kdo neriskuje, nevyhraje. 
Na druhou stranu ale platí, že kdo chce vyhrát, musí v první 
řadě projet cílem.

Ve stejné situaci byli organizátoři. Ponechat startovní 
pole pokračovat v letu plnou rychlostí do potenciálního 
pekla v níži, nebo zasáhnout a preferovat bezpečnost? 

Bezpečnost nakonec zvítězila a pořadatelé první etapu 
anulovali. Toto rozhodnutí přivítali i závodníci.

V týlu bouře

Od chvíle, kdy byla etapa anulována, jsme se na moři 
sjeli a mířili jsme do Horty společně. Několikrát denně 
jsme stahovali nová meteorologická data a společně 
vyhodnocovali situaci. Bylo třeba být stále ve správný čas 
na správném místě. Hra na kočku a myš. Byli jsme tou myší, 
která se snaží, aby si jí kočka nevšimla, aby nezaútočila. 
Ne-mohli jsme jet příliš rychle, abychom se nedostali do 
nejhorší oblasti, ale ani příliš pomalu, abychom stihli ten 
správný vítr.

Řešení, které jsme nakonec zvolili, se ukázalo být 
ideální. Projeli jsme těsně severně od středu níže. Tak, 
že jsme se nedostali do cross sea (vlny přicházející z více 
směrů) ve středu níže, ale ani do nejsilnějšího severního 
větru na její západní straně.

Nejsilnější vítr, který jsme zaznamenali, měl přes 40 
uzlů (cca 80 km/h). Výška vln přesahovala 7 metrů, ale 
nebylo to až 12, jak ukazovala některá data, pokud 
bychom pokračovali plnou rychlostí. Po celou dobu plavby 
byl vítr o 15 – 20 % silnější, než podle předpovědi. Pokud 

bychom tedy nezvolnili, etapa nebyla 
anulována, mohli jsme se dostat do 
větru 60 – 70 uzlů (130 km/h).

Surfovali jsme po vlnách 
se zmenšenými plachtami. 
S autopilotem jachty létaly z vln 15 
uzly, pokud jsem si sedl ke kormidlu, 
rozjela se na 20. Na obrovských 

vlnách se i 3000 kg vážící jachta dokáže 
parádně rozjet. Byla to pro mne vynikající zkušenost.

Po příjezdu do přístavu v Hortě jsem se šel nejprve 
vyspat. Po 7 dnech na moři jsem to potřeboval, stejně jako 
ostatní soupeři.

Času na odpočinek však není mnoho. Momentálně 
procházím job list (seznam oprav, které je třeba před druhou 
etapou udělat), který jsem si připravil během první etapy. 
Musím hned udělat nejdůležitější věci před cestou zpět. 
Musím se připravit co nejrychleji, abych se mohl soustředit 
na přípravu na druhou etapu. Nebude jednoduchá, ale 
doufám, že potvrdím, že jsem schopen i s těmi nejlepšími 
sólovými jachtaři na světě držet krok. Vím, je to velký cíl, 
ostatní mají za sebou léta zkušeností, tréninků, závodů, 
stovky a tisíce hodin na vodě, ale já mám nasazení a chuť 
patřit mezi nejlepší.“

Poslední výsledky Milana Koláčka

Vítěz šampionátu Francie v sólovém jachtingu v Classe 
Mini 2012

2012
Les Sables – Les Acores – Les Sables 3.místo
Mini Fastnet 7.místo
Trophée Marie Agnes Peron 2.místo
UK Fastnet 2.místo
La Trinité – Plymouth 1.místo
Pornichet Select 1.místo

2011
Celkové pořadí v Classe Mini v roce 2011 7.místo
Transat 6,50 14.místo
Mini Fastnet 4.místo
RegataTrophée Marie-Agnes Peron 6.místo
Regata Pornichet Select 4.místo
Regata Demi Cle 6.místo

2010
Regata Demi Cle 1.místo
Regata Pornichet Select 8.místo
Regata Mini Pavois 10.místo
Regata Trophée Marie Agnes Peron 10.místo
Regata Minifastnet 11.místo
Regata Les Sables – Azores – Les Sables 8.místo

Celkové pořadí v Classe Mini v roce 2010 5.místo

11Zdroj: www.milankolacek.eu
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Zabezpečení dat
Základním pilířem řešení WinMagic SecureDoc 

je kompletní šifrování pevného disku osvědčenou 
metodou AES 256 bitů, která splňuje přísné mezinárodní 
bezpečnostní certifikace. Neověřený uživatel nezobrazí 
ani strukturu souborů, natož samotné informace v nich 
uložené.

Snadné a bezpečné ověření uživatele i po 
internetu

WinMagic SecureDoc ověřuje přihlašujícího 
se uživatele i samotné zařízení před startem 
operačního systému, dokonce po síti (LAN 
i Wi-Fi). Vedle hesel je možné používat 
otisky prstů, USB klíče, čipové karty, nebo 
pouhou přítomnost počítače ve firemní síti.

Centrální správa
Bezpečnostní řešení SecureDoc napříč 

celou organizací jednoduše spravujeme 
a kontrolujeme prostřednictvím centrální konzole 
nebo Active Directory. Ať už máte deset, sto, nebo tisíc 
zabezpečených zařízení, všechna spravujete stejně 
jednoduše, včetně uživatelů, skupin, klíčů či celých 
bezpečnostních pravidel.

Sdílení a únik dat
SecureDoc nabízí modul pro zabezpečení souborů 

a složek nad samotným šifrováním pevného disku, který 
je vhodný pro sdílené počítače nebo sdílení souborů na 
serveru. Vybrané soubory a složky zpřístupníte pouze 
vybraným uživatelům, případně uživatelským skupinám.

SecureDoc dokáže šifrovat také externí pevné disky, 
USB klíčenky, paměťové karty a podobně. Kontrola portů 
SecureDoc zajistí, že k počítači bude uživatel smět připojit 
pouze externí zařízení, která jsme v organizaci povolili, 
aktivita je navíc monitorovaná.

Ochraňte mobily i tablety
Chytré telefony nebo tablety patří do každé moderní 

organizace – ať už je vlastní organizace, nebo si je přinesou 
zaměstnanci. Mohou se však snadno ztratit, přitom i v nich 
bývají uložené citlivé údaje (zprávy, kontakty, e-maily, 
fotografie, prezentace).

Vzdálené zablokování zařízení
Pomocí technologie Intel Anti-Theft, která je vestavěná 

v hardware počítače, je možné vzdáleně uzamknout 
ztracené zařízení, nebo z něj zcela vymazat všechna data. 
V kombinaci s šifrováním se jedná o dokonalé zabezpečení 
dat.

WinMagic nabízí přední řešení zabezpečení dat i zařízení 
pro počítače, mobilní telefony, tabley i servery: SecureDoc. 
Umožňuje centrální správu a síťové ověřování uživatelů před 
startem operačního systému. 

Noteboo
k 

stojí pá
r tisíc, 

ztráta 
přijde 

na miliony

WINMAGIC SECUREDOC
FIREMNÍ ZABEZPEČENÍ DAT, POČÍTAČŮ, 
MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ A SERVERŮ
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Podpora Lenovo TVT
Řešení SecureDoc je díky intenzivní spolupráci společností WinMagic 

a Lenovo plně optimalizované, aby umožnilo svému uživateli využít 
všech pokročilých technologií dostupných v profesionálních počítačích 
a noteboocích Lenovo.

WINMAGIC SECUREDOC
FIREMNÍ ZABEZPEČENÍ DAT, POČÍTAČŮ, 
MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ A SERVERŮ

Průměrné náklady 
na šifrování dat

Očekávané 
náklady ztráty dat

275 USD* 2 421 USD*
*na 1 počítač, 1 rok

Proč zvolit WinMagic
1) Kompletní, škálovatelné řešení
Jedno, nebo tisíce zařízení; notebooky, desktopy, servery, tablety, mobily.

2) Jednoduchá správa a monitorování
Centrální konzole a Active Directory, webové rozhraní pro přehled.

3) Síťové ověření před startem OS
Unikátní funkce síťového ověření před startem operačního systému 

PBConnex.

4) Transparentní licenční podmínky
Užívání licencí bez omezení, plně v kompetenci zákazníka, vychází 

vstříc „BYOD“.

Oficiální partner - společnost OG
Lidická 198/68, 323 00, Plzeň
- Semináře, webináře, předprodejní podpora
- Technická podpora a servis Lenovo, Belkin, digital signage
- Dlouhodobé zkušenosti z oblasti centrální a vzdálené správy, sítí, síťové infrastruktury



TABLET, KTERÝ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

YOGA TABLET 2 PRO

ČTENÍ KNIH  
I ČASOPISŮ

POSLOUCHÁNÍ
MUZIKY

BROUZDÁNÍ
PO NETU



TABLET, KTERÝ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

VESTAVĚNÝ PROJEKTOR 
PRO SLEDOVÁNÍ FILMU



SERVISNÍ STŘEDISKA A OBCHODNÍ CENTRA:
BRNO, OG, Šumavská 31, 612 54, Tel.: 515 538 120
CHRUDIM, OG, Havlíčkova 147, 537 01, Tel.: 469 637 812
LIBEREC, OG, Tř. 1. Máje 476/53, 460 01, Tel.: 777 712 630
PLZEŇ, OCC, Lidická 68, 32300, Tel.: 377 329 475
PRAHA, KTS, U Krčského nádraží 42, 14000, Tel.: 241 016 111
ÚSTÍ N. ORLICÍ, OG, M.R.Štefánika 264, 562 01, Tel.: 468 000 100
ZLÍN, OG, Kvítková 4352, 760 01, Tel.: 571 895 290
PARDUBICE, OG, Jana Palacha 1552, 530 02, Tel.: 466 310 516
PŘIBYSLAV, OG, Bechyňovo náměstí 59, 582 22, Tel.: 569 484 385

KDO JSME
OG Group se zabývá komplexním řešením 
dodávek ICT technologií vč. následného servisu 
napříč segmenty zákazníků. OG provozuje síť 
autorizovaných obchodních a servisních center, které 
zajišťují nejen dodávky kvalitních produktů z oblasti 
informačních technologií, ale především jejich 
dokonalé využití. Zakládající firmy holdingu podnikají 
v ICT od roku 1991, pod novou značkou OG od roku 
2003. Obrat holdingu v roce 2012 činil 225M Kč.

TOP REFERENCE
MINISTERSTVO OBRANY - dodávky ICT technologií

J&T BANK - dodávky ICT zařízení, implementace core systémů a CRM
CEITEC -Středoevropský technologický institut - implementace clusteru a HA storage

ERSTE - dodávky systému pro zabezpečení ICT
BRUSH SEM - dodávky ICT, implementace DRS a zálohování

VUT v Brně -  implementace HA storage
CERIT - HD a SMP cluster, GPFS Cluster Storage

ČESKÁ TELEVIZE - výpočetní farma pro renderování
UNIVERZITA PALACKÉHO - výpočetní cluster

MASARYKOVA UNIVERZITA - výpočetní a GPU clustery, GPFS
CESNET - cluster národní gridové infrastruktury, GPFS storage

AKADEMIE VĚD ČR - servery a storage
ČD - dodávky ICT zařízení

ČVUT - cluster a úložiště pro Fluent
LENOVO - servis, podpora a helpdesk

IBM - servis serverů a storage
BELKIN - servis a podpora pro ČR a SR

PHILIPS - distribuce s přidanou hodnotou
TECHNOCRANE - dodávky ICT, Telco

a další..

POSLÁNÍ A HODNOTY
- zavádíme a provozujeme informační technologie výhradně ve prospěch 

zákazníka
- chuť tvořit nové užitečné věci s profesionální podporou

- týmová spolupráce i osobní odpovědnost

www.og.cz	
www.facebook.com/OGHolding

PROFIL SPOLEČNOSTI


