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VáÏení zákazníci a obchodní pﬁátelé,
pﬁedkládáme Vám pﬁehled produktÛ Lotus software, jednoho z brandÛ IBM Software Group. Spoleãn˘m znakem tûchto
produktÛ je jejich zamûﬁení na efektivnûj‰í a snadnûj‰í komunikaci a spolupráci v t˘mech, pracovních skupinách i velmi
rozsáhl˘ch organizacích. Lotus produkty pomáhají sdílet informace, dokumenty a znalosti mezi lidmi. Na dal‰ích
stránkách je struãnû popsáno ucelené produktové portfolio Lotus Software a zpÛsob, jak˘m jsou produkty licencovány.
„Vlajkovou lodí“ brandu Lotus je systém IBM Lotus Domino/Notes, kter˘ byl v závûru roku 2002 uveden na trh ve své
nové generaci – R6. Jak ãíselné oznaãení napovídá, jedná se jiÏ o ‰estou verzi software, kter˘ se stal nejpouÏívanûj‰ím
produktem (jak je vidût z pﬁiloÏeného grafu) v oblasti GroupWare - samostatné kategorii, kterou pﬁed léty sám zásadnû
pomáhal definovat.
Dal‰ím pﬁíkladem technologického skoku vpﬁed mÛÏe b˘t zcela nov˘ a v oboru jedineãn˘ produkt pro komplexní
podporu tradiãních i elektronick˘ch forem vzdûlávání Lotus Learning Management System.
Vedle nov˘ch verzí stávajících produktÛ jsou na trh uvádûny novinky speciálnû vytváﬁené pro spolupráci v prostﬁedí
portálÛ, tzv. „Workplace“. Prvním produktem z rodiny „Workplace“ produktÛ, které budou postupnû uvádûny na trh, byl
jako první pﬁedstaven po‰tovní systém Lotus Workplace Messaging. Potvrzuje se tak zv˘‰en˘ dÛraz na vyuÏívání
otevﬁen˘ch technologií pro Internet – zejména XML, Java, Linux, produktÛ pro integraci dat a mobilní pﬁístup
k informacím.
Bez ohledu na konkrétní vyuÏívané technologie IBM deklaruje dlouhodobou podporu stávajících zákazníkÛ a ochranu
jejich investic.
Jedním z velmi podstatn˘ch roz‰íﬁení nabídky software produktÛ IBM je postupné zavádûní nového zpÛsobu licencování
pod názvem „Express“, ke kterému dochází od poãátku tohoto roku. Na jaﬁe pak do‰lo k v˘raznému zjednodu‰ení
multilicenãního programu IBM Passport Advantage. Pro cel˘ rok 2003 navíc platí velmi v˘razná redukce minimálních
poãtÛ uÏivatelÛ nezbytn˘ch pro vstup do alternativního, tzv. „celopodnikového“ (Complete Enterprise Option)
licencování. Díky tûmto zmûnám jsou technologie pÛvodnû urãené pro nasazení v rámci velk˘ch, globálnû pÛsobících
spoleãnostech zpﬁístupnûny i stﬁedním a mal˘m firmám a organizacím.

Celosvûtov˘ podíl na trhu
v oblasti produktÛ pro spolupráci

Tomá‰ Netﬁeba

Ludûk Vyhnalík

Team Leader IBM Software Services
âR & SR

Team Leader IBM Lotus Software
âR & SR

Pﬁedpokládan˘ v˘voj investic
v oblasti eLearningu

Magick˘ ãtverec pro portály
rÛzn˘ch dodavatelÛ

(mûﬁeno objemem investic)
vyzyvatelé

v dci
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Pﬁehled produktÛ IBM Lotus software

I. Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus

Domino Server Family
Domino Designer
Notes
Domino Web Access (iNotes WebAccess)
Domino Web Mail
Domino Access for Microsoft Outlook (iNotes for Microsoft Outlook)
Domino Everyplace
EasySync Pro
Enterprise Integration
Workplace Messaging

II. Roz‰iﬁující produkty pro spolupráci
(Advanced Collaboration)
Lotus Team Workplace (QuickPlace)
Lotus Instant Messaging (Sametime)
Lotus Web Conferencing (Sametime)

III. Obchodní procesy a správa znalostí
(Business Processes and Knowledge Management)
Lotus
Lotus
Lotus
Lotus

Workflow
Domino Document Manager (Domino.Doc)
Extend Search
Discovery Server

IV. Produkty pro vzdûlávání
(eLearning)
Lotus Learning Virtual Clasroom
Lotus Learning Management System

V. Portálová ﬁe‰ení
(Portal Solutions – Dynamic Workplaces)
WebSphere Portal Server
Lotus Collaboration Center
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Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Domino server pro komunikaci, spolupráci a e-business aplikace

Lotus Domino Server Family

WNT W2000 Linux AIX SUN HP-UX OS/400 z/OS

Rodina Domino ServerÛ je integrovaná softwarová platforma
pro zpracování zpráv, dokumentÛ a webov˘ch aplikací,
urãená pro spoleãnosti, které potﬁebují systém pro komunikaci
a spolupráci podnikové tﬁídy, jenÏ je postaven tak, aby
maximalizoval produktivitu lidí uvolnûním zku‰eností
a odborn˘ch znalostí jedincÛ, t˘mÛ a roz‰íﬁen˘ch komunit.
Mnoho pﬁedních svûtov˘ch spoleãností dÛvûﬁuje Dominu
a jeho otevﬁené a sjednocené architektuﬁe. Domino poskytuje
spolehlivou komunikaci, spolupráci a business aplikace.
Domino bude i nadále urãovat nov˘ standard pro komunikaci
a spolupráci na svûtové úrovni, snadnost správy, rychl˘ v˘voj
a zavádûní aplikací a integraci s externími systémy.
ZpÛsob licencování Lotus Domino ServerÛ a uÏivatelsk˘ch pﬁístupÛ
Domino server je licencován na poãet fyzick˘ch procesorÛ,
na kterém je nainstalován.
Domino Messaging Server: Podporuje aplikace pro e-mail
a spolupráci, vãetnû diskusních databází, knihoven
dokumentÛ a osobních deníkÛ. Nezahrnuje právo spou‰tût
Domino aplikace. Messaging server je licencován tradiãním
zpÛsobem klient-server podle uÏivatelÛ, kde si zákazníci
kupují server (Domino Messaging Server) a licence
pro klientsk˘ pﬁístup (Notes with Messaging, iNotes with
Messaging, Domino WebMail nebo iNotes for MS Outlook)
pro kaÏdého ovûﬁeného uÏivatele serveru.
Domino Enterprise Server: Podporuje stejné aplikace pro e-mail
a spolupráci jako Messaging Server, plus TeamRooms
a uÏivatelské aplikace, které v rámci podniku vytvoﬁí zákazníci,
prodejci s pﬁidanou hodnotou (VAR – Value Added Reseller),
systémoví integrátoﬁi (SI – System Integrator), nezávislí
poskytovatelé softwaru (ISV – Independent Software Vendor)
nebo obchodní partneﬁi (BP – Business Partner). RovnûÏ
obsahuje moÏnosti clusterování pro implementace s vysokou
dostupností. Stejnû jako u Domino Messaging Serveru si
zákazníci kupují Server (Domino Enterprise Server) a licence
pro klientsk˘ pﬁístup (Notes with Collaboration - nativní klient,
nebo iNotes with Collaboration - webov˘ pﬁístup) pro kaÏdého
ovûﬁeného uÏivatele serveru.

pro uÏivatele pﬁistupující prostﬁednictvím webového
prohlíÏeãe (iNotes with Collaboration). Vyjímky tvoﬁí pouze
pﬁístup pomocí nativního klienta Notes, kde musí b˘t tato
uÏivatelská licence zakoupena. Utility Server zahrnuje
moÏnosti clusterování pro implementace s vysokou
dostupností.
Souãástí licence Domino Enterprise Serveru a Domino Utility Serveru
je WebSphere Application Server Express, kter˘ mÛÏe b˘t instalován
pouze na stejném serveru a pﬁistupovat na data uloÏená v Domino
Serveru. V této licenci nelze pouÏívat EJB (Enterprise JavaBeans)
a JCA (Java Cryptography Architecture).

Více informací: ibm.com/lotus/domino
Specifikace produktÛ
• D51NULL

Domino Messaging per Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO

• D51NRLL

Domino Enterprise per Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO

• D51NYLL

Domino Utility per Processor Lic+Sw.Maint
12 MO

Domino Utility Server: Tento server umoÏÀuje pﬁistupovat
k Domino aplikacím, ale neumoÏÀuje pﬁistupovat k e-mailu.
K serveru mohou pﬁistupovat jak uÏivatelé uvnitﬁ firemního
firewallu, tak uÏivatelé venku na Internetu nebo extranetu.
DÛleÏit˘m rozdílem mezi Utility serverem a ostatními
nabídkami je to, Ïe nejsou zavedeny Ïádné podmínky
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Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Rychl˘ v˘voj e-business aplikací pro IBM Lotus Notes a webové prostﬁedí

Lotus Domino Designer

WNT W98 W2000 WXP

S pomocí nástroje Designer mÛÏete snadno a rychle vytváﬁet
aplikace pro Notes i Web, které se budou vyznaãovat vy‰‰í
efektivitou, flexibilitou a kvalitnûj‰ím zabezpeãením.
Designer obsahuje nové funkce, které v˘vojáﬁÛm usnadÀují
tvorbu a údrÏbu aplikací Domino i pozdûji, kdyÏ postupnû
rostou a stávají se stále propracovanûj‰í a sloÏitûj‰í. Z novinek
mÛÏeme jmenovat knihovny JavaScript, uzamykání
dokumentÛ, flexibilnûj‰í zabezpeãení agentÛ a vzdálené
ladûní, nástroje XML (eXtensible Markup Language) a nástroje
pro formátování textu. A jelikoÏ nejnovûj‰í klient Lotus Notes
umoÏÀuje psát kód HTML (Hypertext Markup Language), kter˘
mÛÏe bûÏet jak na Notes, tak ve webovém prohlíÏeãi, není
nutné vytváﬁet samostatné prezentace pro kaÏdého klienta
zvlá‰È.
zaﬁízení.
Tyto
aplikace
budou
provozovány
na zaﬁízeních s protokolem pro bezdrátové aplikace WAP
(Wireless Application Protocol), zaﬁízeních SMS (Short
Message Service) a digitálních asistentech PDA (Personal
Digital Assistant). Díky této flexibilitû mohou v˘vojáﬁi vytváﬁet
aplikace podle potﬁeb podniku a uÏivatelé pracují s vysokou
produktivitou i na cestách, viz. Domino Everyplace.
Více informací: ibm.com/lotus/dominodesigner
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Licence Domino Designer je urãena pro v˘vojáﬁe (uÏivatele), kteﬁí
chtûjí vytváﬁet aplikace pro Notes a Web.
Specifikace produktu
D5CSCLL
Díky tomu, Ïe Designer je vybaven komplexním otevﬁen˘m
v˘vojov˘m prostﬁedím, mohou va‰i zamûstnanci vytváﬁet
a distribuovat aplikace na stávajících platformách s vyuÏitím
standardních programovacích technik, jako jsou napﬁ.
LotusScript (BASIC), JRE (Java Runtime Environmen), verze
1.3; jazyk JavaScript, verze 1.4; HTML (Hypertext Markup
Language); XML (eXtensible Markup Language); rozhraní API
(Application Programming Interface) jazyka C; CORBA
(Common Object Request Broker Architecture); COM
(Component Object Model) a objektovû orientované
programování. Kromû toho Designer umoÏÀuje v˘vojáﬁÛm
vytváﬁet aplikace pro t˘movou spolupráci urãené pro mobilní
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Domino Designer User Lic+Sw.Maint 12 MO

Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Produkt, kter˘ udává trend

Lotus Notes
• Integruje va‰e nejcennûj‰í informaãní zdroje v oblasti
pﬁedávání zpráv (messaging), t˘mové spolupráce
i osobních dat, k nimÏ patﬁí napﬁíklad elektronická po‰ta,
kalendáﬁ, seznam úkolÛ. UmoÏÀuje uÏivatelÛm tyto zdroje
vyuÏívat nezávisle na tom, jestli jsou pﬁipojeni k síti
nebo ne.
• Obsahuje stovky vylep‰en˘ch funkcí usnadÀujících
obsluhu, k nimÏ patﬁí manipulace s pﬁílohami na pozadí,
multiuÏivatelská podpora a moÏnosti pﬁizpÛsobení podle
vlastních pﬁedstav.
• Poskytuje nejprogresivnûj‰í kalendáﬁní a plánovací funkce
v oboru, které uÏivatelÛm umoÏÀují snadnou spolupráci
a plánování schÛzek s kolegy na celém svûtû.

WNT W95 W98 W2000 WXP MAC CITRIX
Na trhu s integrovan˘m prostﬁedím pro t˘movou spolupráci
platí, Ïe IBM Lotus Notes je ‰piãkov˘m produktem v oblasti
softwaru pro messaging a t˘movou spolupráci. V rámci
intuitivního prostﬁedí Lotus Notes integruje v‰echny
nejdÛleÏitûj‰í informaãní zdroje – elektronickou po‰tu,
kalendáﬁ a plánování, deník, seznamy úkolÛ, webové stránky,
databáze (aplikace) – do jednotného prostﬁedí pro pﬁedávání
zpráv, jeÏ se osvûdãilo svojí spolehlivostí.
Podnikové funkce pro messaging, kalendáﬁ a plánování jsou
propojeny s robustní platformou, která podporuje zákaznické
aplikace pro t˘movou spolupráci – v˘sledkem je dynamické
a robustní prostﬁedí pro t˘movou spolupráci. ProtoÏe si
i nadále uchováte hodnotu sv˘ch souãasn˘ch investic, Notes
se sv˘mi funkcemi pﬁispûje ke sníÏení TCO (Total Cost
of Ownership). Klient Lotus Notes vyuÏívá pﬁínosu
racionalizovan˘ch funkcí pro ﬁízení a správu, které obsahuje
IBM Lotus Domino, jako je centrální správa mnoha klientsk˘ch
konfigurací, napﬁíklad nastavení zabezpeãení, pracovní
plochy a archivace.
Více informací: ibm.com/lotus/notes
ZpÛsob licencování
Viz. licencování Lotus Domino Server Family
Specifikace produktÛ
D5CPILL

Notes With Messaging User Lic+Sw.Maint
12 MO

D5CS2LL

Notes With Collaboration User Lic+Sw.Maint
12 MO

Webov˘ klient pﬁí‰tí generace

Lotus Domino Web Access (iNotes Web Access)

WNT W98 W2000 WXP

Produkt IBM Lotus Domino Web Access je souãástí nabídky
produktÛ Lotus pro messaging. Jedná se o webového klienta
pﬁí‰tí generace, kter˘ poskytuje koncov˘m uÏivatelÛm celou
ﬁadu funkcí pro messaging a t˘movou spolupráci, které byly
dﬁíve dodávány s klientem Notes. To v‰e se spolehliv˘mi
funkcemi zabezpeãení serveru IBM Lotus Domino a dodané
prostﬁednictvím webového prohlíÏeãe. Nezávisle na tom, zda
je uÏivatel u veﬁejného internetového automatu nebo
u poãítaãe jiného uÏivatele nebo zda je nebo není pﬁipojen˘
k síti, mÛÏe tento uÏivatel z jakéhokoli místa získat oprávnûní
k pﬁístupu k podporovan˘m datÛm serveru Domino, k nimÏ
patﬁí elektronická po‰ta, kalendáﬁ, seznam úloh a osobní
kontakty.
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Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Domino Web Access poskytuje aktualizované uÏivatelské
rozhraní, které je zaloÏeno na intuitivním designu pﬁedchozí
verze. VyuÏíváním nejnovûj‰ích technologií pro v˘voj aplikací
webov˘ch prohlíÏeãÛ, jako je DHTML (Dynamic Hypertext
Markup Language), XML (eXtensible Markup Language)
a DOM2 (Document Object Model Level 2), tato podniková
aplikace pﬁiná‰í promy‰lené ovládací prvky rozhraní, které
uÏivatelÛm umoÏÀují vytváﬁet zprávy ve formátu RTF, plánovat
schÛze a delegovat úlohy – to v‰e z webového klienta, s nímÏ
se nauãit pracovat není Ïádn˘ problém. Kromû toho tato verze
pﬁiná‰í novou úroveÀ roz‰iﬁitelnosti a paralelní podporu
uÏivatelÛ.

Více informací: ibm.com/lotus/webaccess
ZpÛsob licencování
Viz. licencování Lotus Domino Server Family
Specifikace produktÛ
D5D5ILL

iNotes With Messaging User Lic+Sw.Maint 12 MO

D5CGLLL

iNotes With Collaboration User Lic+Sw.Maint 12 MO

S pomocí Domino Web Access mohou uÏivatelé provádût
úlohy, které by s jin˘mi produkty pro messaging na základû
prohlíÏeãe byly vylouãeny. Mohou nastavovat a pﬁijímat
popla‰nou signalizaci, vytisknout si kalendáﬁe v celé ﬁadû
formátÛ, pﬁed odesláním dokumentu zkontrolovat pravopis,
a z pracovní plochy taÏením pﬁená‰et soubory do zpráv,
kalendáﬁních poloÏek a seznamÛ úloh.

Klient pro efektivní komunikaci

Lotus Domino WebMail
IBM Lotus software, vedoucí pﬁedstavitel v oblasti
podnikového zpracování zpráv, nyní nabízí novou, levnûj‰í
licenci pro klientsk˘ pﬁístup IBM Lotus Domino, kter˘
spoleãnostem umoÏÀuje poskytovat efektivnûj‰í ﬁe‰ení
zpracování zpráv, která fungují s infrastrukturami Lotus
Domino, jeÏ firmám dovolí lépe vyuÏít stávající IT investice.

WNT W95 W98 W2000 WXP Linux SUN MAC OS/2
v souãasné dobû nutné. To mÛÏe organizacím pomoci zv˘‰it
rychlost komunikace, která obsahuje kritické informace, a tak
napomoci sníÏení nákladÛ, zlep‰ení produktivity a zvût‰ení
konkurenãní v˘hody.
Licence Lotus Domino WebMail nabízí levnûj‰í licenci
za uÏivatele pro stávající pﬁístup k Lotus Domino z webov˘ch
prohlíÏeãÛ a standardních klientÛ pro zpracování zpráv, které
byly dﬁíve k dispozici pouze s licencemi pro Lotus Domino
Web Access nebo klientsk˘ pﬁístup Lotus Notes. Tato nová
licence zahrnuje webov˘ pﬁístup ke standardní po‰tû Domino,
kalendáﬁov˘m a adresáﬁov˘m aplikacím, stejnû jako podporu
pro klientsk˘ pﬁístup na základû standardÛ POP3 a IMAP.
Nabízí jeden z nejvût‰ích v˘bûrÛ platforem pro klientské
a serverové zpracování zpráv, které jsou dnes k dispozici.
Více informací: ibm.com/lotus/dominowebmail

Tato nová licence pro klientsk˘ pﬁístup Lotus Domino WebMail
mÛÏe pomoci dát organizacím moÏnost komunikovat
efektivnûji s vãasn˘mi informacemi pro malé skupiny
zamûstnancÛ a zároveÀ pomoci minimalizovat náklady
sníÏením nebo odstranûním potﬁeby ti‰tûn˘ch materiálÛ,
po‰tovních poplatkÛ a sledování odpovûdi, které jsou
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ZpÛsob licencování
Viz. licencování Lotus Domino Server Family
Specifikace produktu
D52BYLL

Domino WebMail User Lic+Sw.Maint 12 MO

Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Integrace s technologií Domino pro uÏivatele MS Outlook

Lotus Domino Access for Microsoft Outlook (iNotes Access)
Domino Access for Microsoft Outlook je ﬁe‰ení pro t˘movou
spolupráci na stranû serveru, které klientÛm Outlook verze 98,
2000 a 2002 umoÏÀuje vyuÏívat prvotﬁídní sluÏby
pro pﬁedávání zpráv, kalendáﬁ, plánování a správu osobních
informací, jeÏ poskytuje technologie Domino. Spolu s ním
mÛÏete vyuÏít volitelné pﬁepojování provozu po havárii
a vyváÏení provozního zatíÏení pro po‰tu, zjednodu‰enou
správu a ‰irok˘ v˘bûr serverov˘ch platforem (vãetnû IBM
e server iSeries, Sun Solaris, IBM AIX, Linux, IBM z/OS,
Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000).
Va‰i koncoví uÏivatelé mohou nadále vyuÏívat pﬁednosti
dÛvûrnû znám˘ch funkcí klienta Outlook (po‰ta, práce
s kalendáﬁem a plánování) které doposud pouÏívají, a nadto
mají k dispozici pokroãilé funkce serveru Domino, jako je
schopnost fulltextového prohledávání po‰tovních schránek

WNT W95 W98 W2000 WXP

a integrovaná podpora Internetov˘ch standardÛ SMTP/MIME
(Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail
Extensions) a HTML (Hypertext Markup Language). Funkce
programu Outlook, napﬁíklad elektronická po‰ta, formát RTF
(Rich Text Format), vyhledávání voln˘ch a obsazen˘ch
ãasov˘ch úsekÛ, a vyhledávání v adresáﬁích, jsou stále
k dispozici.
Více informací: ibm.com/lotus/webaccess
ZpÛsob licencování
Viz. licencování Lotus Domino Server Family
Specifikace produktÛ
D5D5ILL

iNotes With Messaging User Lic+Sw.Maint 12 MO

Mobilní pﬁístup k informacím

Lotus Domino Everyplace
Software IBM Lotus Domino Everyplace je kompletní
bezdrátové ﬁe‰ení, které dává mobilním uÏivatelÛm IBM Lotus
Notes a Domino pﬁístup k jejich e-mailov˘m úãtÛm,
kalendáﬁÛm, deníkÛm, seznamÛm úkolÛ, adresáﬁÛm
a ostatním aplikacím. Prakticky odkudkoliv a kdykoliv. Domino
Everyplace podporuje mnoho mobilních zaﬁízení, vãetnû
osobních digitálních asistentÛ (PDA), inteligentních telefonÛ
(smartphones) a pagerÛ, z jediné platformy. A protoÏe je
zaloÏen na technologii Domino, napomáhá efektivnûj‰ímu
pohybu kritick˘ch business informací ve va‰em podniku.
Doruãuje upozornûní na nadcházející události v kalendáﬁi
prodejním odborníkÛm v terénu. Informace o doruãené po‰tû
pracovníkÛm v mobilní kanceláﬁi. Nebo data osobního
informaãního managementu (PIM) manaÏerÛm, kteﬁí jsou
v pohybu. Pomáhá zv˘‰it produktivitu a schopnost reakce
celého va‰eho podniku.
Domino Everyplace roz‰iﬁuje moÏnosti va‰ich klíãov˘ch
aplikací Domino, aby podporovaly mobilní zaﬁízení,
a poskytuje spolehlivé a snadno ﬁízené mobilní a bezdrátové
sluÏby s bezpeãnostními vlastnostmi. Va‰e IT oddûlení mÛÏe
snadno integrovat a spravovat mobilní zaﬁízení, bezdrátovou
síÈovou konektivitu a pﬁístup mobilních uÏivatelÛ k informacím.
JelikoÏ funkce správy Domino Everyplace jsou zabudovány
do Domino Directory, nebudou se správci muset uãit nové
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aplikace nebo rozhraní. Správci mohou rychle vytváﬁet
a zavádût mobilní ﬁe‰ení a sluÏby. Pﬁi pouÏívání databáze
Mobile Application Development, která je k dispozici
v softwaru Domino Everyplace, nejsou potﬁeba Ïádné
zku‰enosti s programováním k nastavení toho, aby se dalo
k aplikacím Domino pﬁistupovat z mobilních zaﬁízení.
¤e‰ení Domino Everyplace obsahuje tﬁi základní komponenty:
• Domino Everyplace Access
• Domino Everyplace Short Message Service (SMS)
• Nástroje pro v˘voj aplikací Domino Everyplace
Více informací: ibm.com/lotus/dominoeveryplace
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Licenci musí mít kaÏd˘ ovûﬁen˘ uÏivatel, kter˘ pﬁistupuje na Domino
server prostﬁednictvím Domino Everyplace.
Tento produkt vyÏaduje základní licenãní pokrytí Lotus Domino
Serveru.
Pro v˘voj aplikací je vyÏadována licence Domino Designer.
Specifikace produktu
D5216LL
Domino Everyplace User Lic+Sw.Maint 12 MO

8

Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛIBM
a spolupráci
Informix
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Synchronizace mezi Notes a PDA

Lotus EasySync Pro
Lotus EasySync Pro vám umoÏní synchronizovat e-mail, kalendáﬁ,
úkoly, kontakty a poznámky mezi Lotus Notes a pﬁedními
osobními digitálními asistenty (PDA), kteﬁí jsou na trhu. Nyní si
mÛÏete vzít své nejdÛleÏitûj‰í informace v Notes kamkoliv, aniÏ
byste s sebou museli nosit pﬁenosn˘ poãítaã. EasySync Pro vám
umoÏní pohodlnû získávat nové informace o schÛzkách
a kontaktech a dokonce i vytváﬁet a spravovat e-mail, i kdyÏ nejste
u svého PC.
EasySync Pro se jednodu‰e instaluje a velmi snadno pouÏívá.
Poklepáním zkontrolujete denní program. Dal‰ím poklepáním
najdete jména, ãísla a adresy, mÛÏete spravovat úkoly, vytvoﬁit
pozvánku na schÛzku, ãíst a spravovat svou elektronickou po‰tu
a mnoho dal‰ího. KdyÏ se vrátíte ke svému stolu, mÛÏete
jednoduchou procedurou v nûkolika sekundách aktualizovat
v‰echny své osobní informace. Pouze vloÏte svÛj PDA
do stojánku (kter˘ je pﬁipojen k sériovému portu va‰eho poãítaãe),
vyberte v menu volbu Synchronizovat a ve‰keré informace
ve va‰em PDA i na poãítaãi se obousmûrnû synchronizují.
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S EasySync Pro budete mít vÏdy okamÏit˘, pohodln˘ pﬁístup
ke klíãov˘m informacím o svém pracovním dni. Je to
nejjednodu‰‰í zpÛsob, jak zÛstat v kontaktu a synchronizovaní, aÈ uÏ jste kdekoliv.
Více informací: ibm.com/lotus/easysync
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Licence Lotus EasySync Pro je urãena pro uÏivatele, kteﬁí
chtûjí svá data synchronizovat s pracovní stanicí, nebo
pﬁenosn˘m poãítaãem.
Tento produkt vyÏaduje základní licenãní pokrytí Lotus Notes.
Specifikace produktu
D5D3CLL
EasySync Pro User Lic+Sw.Maint 12 MO

Spojení svûtÛ relaãních databází a nestrukturovan˘ch dat

Lotus Enterprise Intergator for Domino
IBM Lotus Enterprise Integrator pro Domino (LEI) je podnikov˘
aplikaãní integraãní nástroj, kter˘ poskytuje prÛmyslovou sílu,
pﬁístup k datÛm v reálném ãase, obousmûrn˘ pohyb dat,
v˘mûnu, transformaci a synchronizaci mezi ‰irokou ‰kálou
aplikací a datov˘ch zdrojÛ, které jsou podporovány Lotus
Connectors, vãetnû platformy Lotus Domino. LEI mÛÏe snadno
a souvisle provádût interakce v podnikovém rozsahu, a to
v reálném ãase, podle plánu nebo jednorázovû, aÈ uÏ
na základû business podmínek nebo prostû na poÏádání.
LEI se skládá ze tﬁí komponent:
1) Aplikace Lotus Domino, naz˘vaná administrátorská
databáze Lotus Enterprise Integrator. Správci systému
vytváﬁejí dokumenty ve formátu Domino, naz˘vané Aktivity,
které slouÏí jako soubor instrukcí pro druhou komponentu
produktu.
2) Lotus Enterprise Integrator Server. LEI Server zpracovává
instrukce, pﬁipojuje se k externím datov˘m zdrojÛm
a pﬁesouvá data podle podmínek definovan˘ch v Aktivitách.
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3) LEI Server Log, kter˘ zaznamenává pﬁenosy dat a chybová
hlá‰ení. LEI server funguje na níÏe uveden˘ch platformách,
které podporuje Lotus Domino Server, a volitelnû i jako
Lotus Domino Server Add-in Task.

Produkty pro zpracování zpráv, sdílení dokumentÛ a spolupráci
(Messaging, Collaboration and Enterprise Integration)

Lotus konektory (Lotus Connectors)
Lotus Connectors ﬁídí operace pﬁipojení, pﬁihlá‰ení a pﬁevodu
dat mezi Lotus Domino a externími aplikacemi. Connectors
poskytují obsáhlou sadu vlastností a rozhraní pﬁes standardní
API (Application Programming Interface). Následující
Connectors jsou k dispozici v LEI a Lotus Domino:

ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky

• Základní Lotus Connectors jsou souãástí (jsou tedy zdarma)
Lotus Domino Serveru. Zahrnují DB2, Oracle RDBMS,
Sybase, OLE-DB, a File. ODBC je rovnûÏ podporováno
a poskytuje pﬁístup k mnoha dal‰ím systémÛm. Lotus
Connector pro Text se dodává pouze s LEI.

D51QVLL

Lotus Enterprise Integrator per Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO

D525QLL

Lotus Conector for SAP per Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO

Lotus Enterprise Integrator a Lotus Conector je licencován
na poãet fyzick˘ch procesorÛ, na kterém je nainstalován.
VyÏaduje základní licenãní pokrytí Lotus Domino Serveru.
Specifikace produktÛ

• Lotus Connector pro SAP R/3, Oracle Financial,
PeopleSoft... lze objednat od Lotus software samostatnû.
Více informací: ibm.com/lotus/ei

Snadná komunikace

Lotus Workplace Messaging
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Pro ﬁízení IT a pﬁedmûtu podnikání v dne‰ních spoleãnostech,
zvlá‰tû ve v˘robû, maloobchodû, velkoobchodû, státní správû
a distribuãních spoleãnostech, které hledají nové, jednoduché
alternativy pro pﬁedávání informací a mají velk˘ poãet
zamûstnancÛ "bez pevného stolu".

ZpÛsob licencování

IBM Lotus software, pﬁední poskytovatel v oblasti podnikového
zpracování zpráv, nyní nabízí nenákladné, na standardech
zaloÏené produkty pro zpracování dat, které jsou bezpeãné,
‰kálovatelné, snadno se zavádûjí a lze je integrovat
do existujících infrastruktur, aby plnû vyuÏily souãasné
investice do IT.

D529SLL

Lotus Workplace Messaging je licencován na ovûﬁeného
uÏivatele a obsahuje ve‰ker˘ potﬁebn˘ software.
Specifikace produktu
Lotus Workplace Messaging User
Lic+Sw.Maint 12 MO

Lotus Workplace Messaging pomÛÏe tûmto spoleãnostem
pﬁímûji komunikovat a podávat vãasné informace
i zamûstnancÛm, kteﬁí dnes nemají moÏnost pﬁistupovat
k emailu. Souãasnû mÛÏe pomoci minimalizovat náklady
sníÏením nebo odstranûním potﬁeby ti‰tûn˘ch materiálÛ,
po‰tovních poplatkÛ a vyÏadovaného sledování odezvy.
To mÛÏe organizacím pomoci zv˘‰it rychlost komunikace,
která obsahuje kritické informace, a tak sníÏit náklady, zlep‰it
produktivitu a zvût‰it konkurenãní v˘hodu.

Více informací: ibm.com/lotus/workplacemessaging
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Roz‰iﬁující produkty pro spolupráci
(Advanced Collaboration)

Webová aplikace pro Vá‰ t˘m za 30 sec...

Lotus Team Workplace (QuickPlace)
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Lotus QuickPlace je ocenûn˘ nástroj IBM, kter˘ je ‰piãkou
na trhu pro samoobsluÏnou t˘movou spolupráci zaloÏenou
na prohlíÏeãi. T˘my pouÏívají QuickPlace pro koordinaci,
spolupráci a komunikaci. QuickPlace se pouÏívá pro ﬁízení
projektÛ, rychlou odezvu na ad hoc iniciativy, t˘mové webové
stránky a pro spolupráci uvnitﬁ a vnû spoleãnosti. Lotus
QuickPlace pﬁidává k jakékoliv webové aplikaci moÏnost
okamÏité t˘mové spolupráce.
Aktivní organizace po celém svûtû vidí spolupráci jako
strategickou prioritu. Následkem toho se od Aplikací
pro t˘movou spolupráci – rovnûÏ znám˘ch jako T˘mové
pracovní prostory – oãekává, Ïe dosáhnou „kritického mnoÏství“
do konce roku 2002. A co víc, pﬁední T˘mové pracovní prostory
vãetnû QuickPlace uÏ nyní dodávají prokazatelnou obchodní
hodnotu ve v‰ech oborech. T˘my koncov˘ch uÏivatelÛ,
administrátorÛ a softwarov˘ch v˘vojáﬁÛ po celém svûtû
efektivnû komunikují, koordinují a spolupracují pomocí Lotus
QuickPlace. âiní tak virtuálnû. âiní tak okamÏitû!
QuickPlace je ideální pro organizace v‰ech rozmûrÛ, aÈ uÏ
jsou centralizované nebo geograficky rozpt˘lené, a umoÏÀuje
t˘mÛm:
• Koordinovat - lidé, úkoly, plány a zdroje.
• Spolupracovat - nápady a diskuse, problémy, sdílené
dokumenty, soubory a obecná náleÏitá péãe.
• Komunikovat - akce a rozhodnutí, klíãové poznatky
a lekce a získávání informací.

Lotus QuickPlace je navrÏen pro:
• T˘my koncov˘ch uÏivatelÛ - synchronní komunikace,
odlehãené ﬁízení projektu, personalizace, pﬁizpÛsobení
potﬁebám a úzká integrace s Microsoft Office.
• Administrátory - správa pomocí prohlíÏeãe, statistické
pohledy, integrace adresáﬁÛ, podpora napﬁíã platformami
a automatizovaná instalace Microsoft IIS.
• V˘vojáﬁe -platforma pro v˘voj, hluboké/úplné pﬁizpÛsobení
poÏadavkÛm a moÏnost opûtovného pouÏití.
Více informací: ibm.com/quickplace
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ZpÛsob licencování
Lotus QuickPlace je licencován:
a) poãtem ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ a to jak interních
(zamûstnanci a kontraktoﬁi); tak i externích (zákazníci,
dodavatelé, odbûratelé atd.)
b) prostﬁednictvím extranet licence na poãet fyzick˘ch
procesorÛ, kde na QuickPlace server mÛÏe pﬁistupovat
neomezen˘ poãet ovûﬁen˘ch externích uÏivatelÛ
(zákazníci, dodavatelé, odbûratelé atd.). Tuto licenci nelze
pouÏít pro interní uÏivatele (zamûstnance a kontraktory).
Lotus QuickPlace obsahuje ve‰ker˘ potﬁebn˘ software
pro provoz. MÛÏe b˘t roz‰íﬁen o produkt Lotus Sametime.
Specifikace produktÛ
D5CSULL
Lotus QuickPlace User Lic+Sw.Maint 12 MO
D51LFLL
Lotus QuickPlace Extranet Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO

Roz‰iﬁující produkty pro spolupráci
(Advanced Collaboration)

Spolupráce v reálném ãase
Lotus Instant Messaging (Sametime)
Lotus Web Conferencing (Sametime)
Lotus Sametime je IBM platforma pro spolupráci v reálném
ãase, která je ‰piãkou na trhu. Více neÏ 8 milionÛ lidí pouÏívá
Sametime kaÏd˘ den pro sdílení informací, pﬁijímání rychl˘ch
rozhodnutí a spoleãnou práci v reálném ãase. Lotus Sametime
byl od samého zaãátku navrÏen jako nástroj pro ebusiness,
a proto je Lotus Sametime robustnûj‰í, bezpeãnûj‰í a lépe se
spravuje neÏ kter˘koliv produkt na‰ich konkurentÛ.
Lotus Sametime je zaloÏen na tﬁech
základních koncepcích:
• pﬁítomnost (s pﬁedstihem vidíte,
zda je daná osoba k dispozici),
• konverzace (buì textová nebo
audiovizuální),
• webové konference (které
zahrnují sdílení obrazovky,
aplikací a t˘mové tabule).
Organizace, která potﬁebuje
zv˘‰it svou produktivitu, b˘t
efektivnûj‰í, pracovat rychleji,
sníÏit cestovní náklady, integrovat
spolupráci v reálném ãase
do webov˘ch aplikací nebo zv˘‰it
svou hbitost, bude mít z uÏívání
Lotus Sametime prospûch.
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ZpÛsob licencování
Lotus Sametime je licencován:
a) poãtem ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ a to jak interních (zamûstnanci
a kontraktoﬁi); tak i externích (zákazníci, dodavatelé,
odbûratelé atd.)
b) prostﬁednictvím extranet licence na poãet fyzick˘ch
procesorÛ, kde na Sametime server mÛÏe pﬁistupovat
neomezen˘ poãet ovûﬁen˘ch externích uÏivatelÛ (zákazníci,
dodavatelé, odbûratelé atd.). Tuto licenci nelze pouÏít
pro interní uÏivatele (zamûstnance a kontraktory).
Lotus Sametime obsahuje ve‰ker˘ potﬁebn˘ software
pro provoz. MÛÏe b˘t roz‰íﬁen o produkt Lotus QuickPlace.
V pﬁípadû, kdy uÏivatel vyÏaduje pﬁístup prostﬁednictvím
mobilního telefonu, PDA, nebo MDA, musí mít licenci Lotus
Sametime Everyplace.
Specifikace produktÛ
D5CT2LL
Lotus Sametime User Lic+Sw.Maint 12 MO
D51I6LL
Lotus Sametime Extranet Processor
Lic+Sw.Maint 12 MO
D5D2NLL
Lotus Sametime Everyplace User
Lic+Sw.Maint 12 MO

Sametime Everyplace je pﬁídavn˘
produkt, kter˘ mÛÏe roz‰íﬁit schopnosti okamÏitého zpracování
zpráv a povûdomosti Sametime na pﬁíruãní zaﬁízení, jako jsou
PDA, mobilní telefony a pagery.
Více informací: ibm.com/lotus/sametime
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Obchodní procesy a správa znalostí
(Business Processes and Knowladge Management)

Automatizace firemních procesÛ

Lotus Workflow
V souãasné dobû se vût‰ina firem pot˘ká s ﬁe‰ením pracovních
tokÛ (procesÛ).To zahrnuje základní jednoduché procesy
od poÏadavku na sluÏební cestu, objednávku kanceláﬁsk˘ch
potﬁeb, aÏ po komplexní procesní popis organizace, napﬁ.
ﬁe‰ení ISO systému, call center, firemních objednávkov˘ch
systémÛ, systémy pro publikování na webu, ﬁízení dokumentÛ,
apod.
IBM Lotus software nabízí unikátní nástroj pro modelování
pracovních tokÛ v podobû Lotus Workflow, plnû vyuÏívající vlastností Lotus technologie pro bezpeãné smûrování zpráv,
dokumentÛ a podporu webov˘ch prohlíÏeãÛ. Tento systém
umoÏÀuje jednoduché navrÏení jednoho ãi více procesÛ
a nastavení pravidel a aktivit v kaÏdém uzlu tohoto procesu.
Na uvedeném obrázku je navrÏen jednoduch˘ proces
schvalování objednávek, kter˘ lze kdykoliv pozdûji za provozu
mûnit. To mÛÏe b˘t vyuÏito pﬁi zefektivÀování takto navrÏen˘ch
procesÛ. Novû vznikl˘ proces se aktivuje jako nová verze.
K pﬁedchozím verzím se lze kdykoli vrátit, popﬁ. provádût jejich
kontrolu z hlediska procesního auditu.
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KaÏdou jednotlivou ãást spravuje pﬁíslu‰ná osoba, tzn.
oddûlení lidsk˘ch zdrojÛ spravuje organizaãní strukturu,
správce procesÛ má na starosti vytváﬁení a údrÏbu procesÛ
a oddûlení informatiky vyvíjí potﬁebné formuláﬁe, které se
pouÏívají v jednotliv˘ch procesech. Takto rozdûlen˘ systém
umoÏÀuje osobám bez programovacích znalostí spravovat
firemní workflow systém (organizaãní strukturu a definování
procesÛ).
Více informací: ibm.com/lotus/workflow
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Lotus Workflow je licencován poãtem „schvalovatelÛ“,
uÏivatelÛ, kteﬁí jsou systémem vyzváni k nûjaké akci (schválení,
úpravû, pﬁipomínkování atd.). Tento produkt vyÏaduje základní
licenãní pokrytí Lotus Domino Serveru a licenci pro klientsk˘
pﬁístup (i)Notes.
Specifikace produktu
D52E1LL

Moduly Lotus Workflow
KaÏdá aplikace Lotus Workflow je od základu modulární,
a proto i znovu pouÏitelná a snadno udrÏovatelná. Z hlediska
návrhÛ procesÛ je potﬁebné definovat tﬁi základní ãásti:
1) organizaãní struktura s popisem funkcí ve spoleãnosti
2) definování firemních procesÛ
3) definice aplikaãního rozhraní nad v˘‰e uveden˘mi
komponentami.

13

Lotus Workflow User Lic+Sw.Maint 12 MO

Obchodní procesy a správa znalostí
(Business Processes and Knowladge Management)

Správa a ﬁízení Ïivotního cyklu dokumentÛ

Lotus Domino Document Manager (Domino.Doc)
Spolupráce po síti není v˘jimkou, je to vûc, která se oãekává.
Navzdory tomu bylo pﬁed Domino Document Managerem ﬁízení
dokumentÛ doménou malé ãásti komunity pracovních skupin.
Dnes je integrita dokumentÛ dÛleÏitá a dostupná pro kaÏdého.
Kdokoliv, kdo spolupracuje po síti, si potﬁebuje b˘t jist˘,
Ïe pracuje s aktuálními dokumenty, Ïe pracuje v kontextu,
Ïe Ïádná nepovolaná osoba nemá k dokumentÛm pﬁístup a Ïe
nebude pl˘tvat prací na editaci dokumentÛ, které editují ostatní
lidé v pracovní skupinû.
Tyto poÏadavky, pﬁímé následky úspûchu distribuovaného
poãítaãového zpracování, mÛÏe splnit pouze ﬁe‰ení ﬁízení
dokumentÛ, které je postaveno na distribuovaném zpracování.
Domino Document Manager je jediné „hotové“ ﬁe‰ení ﬁízení
dokumentÛ na svûtû, které je navrÏeno pro zvládání problémÛ
distribuovaného zpracování.
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¤ízení Ïivotního cyklu. Nyní mÛÏete dokumenty efektivnû ﬁídit
v prÛbûhu celého jejich Ïivotního cyklu – od napsání pﬁes revizi,
schválení, distribuci a archivaci – v‰e v rámci jediné aplikace.
Zvolte si svého klienta. Spolupracujte po sítí pomocí prohlíÏeãÛ
nebo klientÛ Notes. Vyberte si pﬁíkazy v menu Soubor v Lotus
Word Pro, Microsoft Word a jin˘ch aplikacích kompatibilních
s ODMA pro pﬁístup a ukládání dokumentÛ v Domino Document
Manageru.
Více informací: ibm.com/lotus/dominodoc
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
1. Pro pouÏití tohoto produktu je vyÏadována licence
pro klientsk˘ pﬁístup (Domino.Doc Cal) na kaÏdého uÏivatele
a serverová ãást Domino.Doc. Ta mÛÏe b˘t licenãnû pokryta:
a) Domino.Doc Team Serverem – nedistribuované ﬁe‰ení,
pouze jeden server
b) Domino.Doc Enterprise Serverem - distribuované ﬁe‰ení,
nûkolik lokalit, kde v kaÏdé je umístûn Domino.Doc server
Tento produkt vyÏaduje základní licenãní pokrytí Lotus Domino
Serveru a licenci pro klientsk˘ pﬁístup (i)Notes.
2. Jin˘m druhem licencování je tzv. CEO - Complete Enterprise
Option - v tomto pﬁípadû se licencují pouze uÏivatelé. Je
v‰ak nutné, aby byly zakoupeny licence pro v‰echny
zamûstnance ve spoleãnosti.
Specifikace produktÛ

Díky snadno pouÏitelnému rozhraní a pﬁístupu pﬁímo
z aktuálního pracovního prostﬁedí uÏivatele – webového
prohlíÏeãe, klienta Notes nebo Windows aplikace s ODMA
– odstraÀuje Domino Document Manager pﬁekáÏky, které
bránily vût‰ímu roz‰íﬁení ﬁe‰ení pro ﬁízení dokumentÛ.

D5CFDLL
D5CG4LL
D5CFVLL
D5BM5LL

Domino.Doc Cal Lic+Sw.Maint 12 MO
Domino.Doc Team Server Lic+Sw.Maint 12 MO
Domino.Doc Enterprise 1-4 Processor(s)
Lic+Sw.Maint 12 MO
Domino.Doc User CEO Lic+Sw.Maint 12 MO

• Distribuovaná editace - Domino Document Manager
(Domino.Doc) plnû vyuÏívá moÏnosti replikace Lotus Domino,
umoÏÀuje interdisciplinárním t˘mÛm pracovat s dokumenty
na lokálních serverech a pﬁitom zaji‰Èuje jejich integritu v celém
distribuovaném podniku
• Kompletní ﬁízení dokumentÛ - Domino Document Manager
podporuje v‰echny klíãové funkce ﬁízení dokumentÛ, vãetnû
pﬁihla‰ování/odhla‰ování, ﬁízení verzí, fulltextového vyhledávání
ve ve‰kerém spravovaném obsahu, provûﬁovacích záznamÛ,
profilování, upozorÀování na zmûny a mnohem více
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Obchodní procesy a správa znalostí
(Business Processes and Knowladge Management)

Rychl˘ a efektivní pﬁístup k nejrelevantnûj‰ím datÛm

Lotus Extended Search
Produkt pÛvodnû znám˘ jako Domino Extended Search byl
nejprve uveden na trh v roce 1997 pro roz‰íﬁení vyhledávacích
moÏností aplikací Domino v rozmanit˘ch back-end datov˘ch
zdrojích, jako jsou databáze DB2, Oracle, a Microsoft SQL
Server. Od té doby jsme pﬁidali mnoho nov˘ch funkcí, stejnû
jako podporu pro webové aplikaãní servery a více operaãních
systémÛ.
Extended Search vyuÏívá systém vzájemnû propojen˘ch
komponent pro zvládání v‰ech aspektÛ klientsk˘ch poÏadavkÛ
na vyhledávání, vãetnû:
• vyhledávacích ﬁetûzcÛ pro interpretaci zdrojového jazyka
• ovûﬁení bezpeãnosti dat
• poÏadovaného poãtu v˘sledkÛ vyhledávání
• ﬁazení v˘sledkÛ
• ‰kálovatelnosti serveru a vyrovnávání zátûÏe na podporu
rostoucího poãtu uÏivatelÛ a rostoucího poãtu datov˘ch
zdrojÛ
Informace, které potﬁebujete, jsou uloÏeny v rÛzn˘ch formátech,
v rÛzn˘ch typech databází a na rÛzn˘ch místech. Chcete
prohledávat vnitﬁní i vnûj‰í (webové) zdroje. A potﬁebujete
rychl˘ a efektivní pﬁístup k nejrelevantnûj‰ím datÛm. S Extended

WNT W2000 Linux AIX SUN
Search mÛÏete prohledávat tato rozmanitá úloÏi‰tû z jednoho
rozhraní v rámci jediného dotazu.
Extended Search nabízí moÏnosti paralelního, distribuovaného
vyhledávání. Z jediného pﬁístupového bodu – webového
prohlíÏeãe – souvisle prohledává databáze Notes, pﬁedﬁazené
datové sklady, webové vyhledávací stránky, Microsoft Index
Server, Microsoft Site Server a Microsoft Exchange 2000, stejnû
jako vícenásobné domény Lotus Notes. MÛÏete postupnû
k vyhledávací doménû pﬁidávat datové zdroje – a pﬁitom se
vyhnout nákladÛm opûtovného indexování a dodateãného
ukládání. Jedineãná architektura Extended Search je vysoce
‰kálovatelná a mÛÏe podporovat sloÏité konfigurace.
Více informací: ibm.com/lotus/extendedsearch
ZpÛsob licencování
Extended Search je licencován na poãet fyzick˘ch procesorÛ,
kde server bûÏí a mÛÏe na nûj pﬁistupovat neomezen˘ poãet
ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ.
Specifikace produktu
D5221LL
Extended Search Processor Lic+Sw Maint
12 MO

Rozhodujte se lépe a rychleji

Lotus Discovery Server
Rychle vyhledávejte v mnoha zdrojích informací v celé va‰í
organizaci. Automaticky spojujte odborníky na danou oblast
s informaãními zdroji. IBM Lotus Discovery Server identifikuje
vztahy mezi dokumenty, lidmi a tématy, takÏe mÛÏete rychle
najít informace a odbornou pomoc, kterou potﬁebujete, abyste
reagovali rychle a efektivnû. Funkce na pozadí nástrojÛ
pro spolupráci, které okamÏitû spojují objevené osoby
prostﬁednictvím on-line povûdomí a okamÏitého zpracování
zpráv. IBM Lotus Discovery Server vyhledává informace
rychle, v celé spoleãnosti tak, aby vám pomohl zvládnout
zahlcení informacemi. Identifikuje ty správné odborné znalosti,
ãímÏ se lépe vyuÏijí dovednosti napﬁíã oborov˘mi
a geografick˘mi hranicemi, zachytává a zaﬁazuje do kategorií
informace a du‰evní vlastnictví pro opakované vyuÏití, aby se
pﬁede‰lo opûtovnému vytváﬁení jiÏ hotov˘ch vûcí.
Více informací: ibm.com/lotus/discoveryserver
ZpÛsob licencování
Discovery Server je licencován na poãet fyzick˘ch procesorÛ,
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WNT W2000
kde server bûÏí a mÛÏe na nûj pﬁistupovat neomezen˘ poãet
ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ.
Specifikace produktu
D522CLL
Discovery Server Processor Lic+Sw Maint 12 MO

Produkty pro vzdûlávání
(eLearning)

¤e‰ení umoÏÀující Ïivé interaktivní ‰kolení prostﬁednictvím Internetu

Lotus Learning Virtual Classroom

WNT W2000 AIX SUN

IBM Lotus Virtual Classroom (LVC) staví na Lotus technologiích
pro spolupráci a tak poskytuje virtuální tﬁídy v reálném ãase
pro pﬁedávání neformálních i strukturovan˘ch uãebních
zku‰eností. Pﬁedává zku‰enosti z virtuálních tﬁíd pﬁes web
geograficky rozpt˘len˘m posluchaãÛm. Poskytuje ‰kolení
v poÏadovanou dobu v Ïivém, on-line uãební prostﬁedí, které
sniÏuje náklady na ‰kolení a sleduje v˘konnost, spolu
s moÏností vyÏádat si zpûtnou vazbu a mûﬁit efektivitu ‰kolení.

ZpÛsob licencování
Lotus Learning Virtual Classroom je licencován:
a) na poãet fyzick˘ch procesorÛ, kde server bûÏí a mÛÏe na nûj
pﬁistupovat neomezen˘ poãet ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ.
b) poãtem ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ, kdy tato licence obsahuje
i produkty Lotus Sametime a QuickPalce

Technologie uÏivatelÛm dovoluje vést sezení ve virtuální tﬁídû
s mnoha moÏnostmi pro spolupráci. Funkce povûdomí a chatu
studentÛm umoÏÀuje reagovat na sebe navzájem i na lektora.
Pﬁehled denního programu lze pouÏít pro zabudování ãinností,
které jsou urãeny k tomu, aby úãastníky nepﬁetrÏitû
zamûstnávaly, a mezi které patﬁí práce s tabulí a sdílení
aplikací, kde lze sdílet i desktopy a zajistit tak trénink „naostro“.
Studenti mohou absolvovat webovou prohlídku, podívat se
na demo, nebo projít simulací. Bûhem sezení se mÛÏe lektor
studentÛ dotazovat, aby dosáhl shody, nebo klást otázky
a provádût hodnocení pro sledování pokroku studenta. Sezení
lze zaznamenávat pro pozdûj‰í pouÏití.

D51J4LL

Lotus Learning Virtual Classroom Processor
Lic+Sw Maint 12 MO

D5227LL

Lotus Learning Virtual Classroom + QP + ST
User Lic+Sw Maint 12 MO

Specifikace produktÛ

Lotus Virtual Classroom nabízí následující v˘hody:
• podporuje sezení ve virtuálních tﬁídách
• pouÏívá LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
pro správu uÏivatelÛ
• má nástroje pro pﬁijímání studentÛ a ﬁízení více souãanû
bûÏících sezení
• podporuje katalog kurzÛ pro procházení kurzÛ
a pﬁihla‰ování se do nich
• poskytuje moÏnosti záznamu a pﬁehrávání
• lze jej integrovat se stávajícím systémem ﬁízení vzdûlávání
Více informací: ibm.com/lotus/virtualclassroom
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Produkty pro vzdûlávání
(eLearning)

Kompletní ﬁe‰ení pro vzdûlávání

Lotus Learning Management System

W2000 AIX Linux SUN

IBM Lotus Learning Management System (LMS) je
‰kálovatelná, pruÏná platforma pro ﬁízení ãinností ve tﬁídû
i pﬁes e-learning, zdrojÛ, uãebních plánÛ a katalogÛ kurzÛ
v celém podniku. Produkt je zcela integrovan˘m koncov˘m
ﬁe‰ením pro vzdûlávání. Lotus Learning Management System
organizuje a dodává kurzy, sleduje záznamy ãinnosti studentÛ
a rezervuje lektory a zdroje, ãímÏ zákazníkÛm umoÏÀuje ﬁídit
cel˘ jejich vzdûlávací program z jediné platformy. Tam, kde se
pﬁedchozí verze Lotus e-learning softwaru soustﬁedily
na platformu Microsoft, Lotus Learning Management System
zaujímá podnikov˘ pﬁístup podporováním celé ‰kály
platforem: IBM AIX, Redhat a Suse verze Linuxu, Microsoft
Windows, a Sun Solaris. Stejnû jako Lotus Virtual Classroom,
Lotus Learning Management System pouÏívá modulární
architekturu a poskytuje vysoce konfigurovateln˘ soubor
komponent, které tvoﬁí uãební rámec.
Lotus Learning Management System pﬁiná‰í následující
v˘hody:
• podporuje eLearning i v˘uku ve tﬁídách
• lze jej ‰kálovat pro podporu velmi velk˘ch, celosvûtov˘ch
organizací
• lze jej nakonfigurovat tak, aby splÀoval potﬁeby rÛzn˘ch
posluchaãÛ a uÏivatelsk˘ch poÏadavkÛ
• je zaloÏen na J2EE pro lep‰í ‰kálovatelnost a roz‰iﬁitelnost
bûÏí na rÛzn˘ch platformách
• podporuje vícejazyãné skupiny uÏivatelÛ
• poskytuje snadno pouÏiteln˘ autorsk˘ nástroj pro tvorbu
vlastního obsahu
• podporuje pouÏívání po odpojení
• lze jej integrovat s Lotus Virtual Classroom nebo jin˘mi
produkty pro virtuální tﬁídy, a tak umoÏÀuje bohaté eLearning
záÏitky ve více reÏimech
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Více informací: ibm.com/lotus/learningmanagementsystem
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Lotus Learning Management System je licencován poãtem
ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ.
Tento produkt vyÏaduje licenãní pokrytí relaãní databáze
(DB2, nebo Oracle).
Specifikace produktu
D525ELL

Lotus Learning Management System User
Lic+Sw Maint 12 MO

Portálová ﬁe‰ení
(Portal Solutions - Dynamic Workplaces)

Portálové ﬁe‰ení pro Va‰i organizaci
W2000 Linux

IBM WebSphere Portal Server
WebSphere Portal Server v provedení Express plus dává
uÏivatelÛm moÏnost realizovat komplexní portálové ﬁe‰ení.
K jeho technologick˘ch v˘hodám patﬁí bezesporu aplikaãní
prostﬁedí platformy WebSphere s podporou J2EE a dal‰í
otevﬁené moduly pro podporu spolupráce.
Tato nabídka IBM je zamûﬁena na rychl˘ a organizaãnû
nenároãn˘ start projektu portálu s následnou instalací
a zabûhnutím první provozní fáze systému.
WebSphere Portal Server Express Plus má následující v˘hody:
• Zv˘‰ení produktivity práce uÏivatelÛ – mnoho uÏivatelÛ
pracuje s klasick˘mi ERP systémy, pﬁistupuje
k databázím, transakãním systémÛm, dokumentÛm a webu.
Portál je univerzálním prostﬁedkem pro zjednodu‰ení
a zefektivnûní tûchto ãinností.
• Velmi snadná komunikace s externími subjekty, jako jsou
obchodní partneﬁi, zákazníci a dodavatelé.
• Personalizovan˘ pﬁístup dává uÏivatelÛm moÏnost úpravy
pracovního prostﬁedí (workplace) dle sv˘ch potﬁeb, zájmÛ
a zvyklostí.

IBM WebSphere Portal Server Express Plus obsahuje následující
produkty:
Základní rámec portálu, personalizace, volba portletÛ
a aplikaãní server WebSphere
• WebSphere Portal Server
• WebSphere Portal Toolkit
• WebSphere Application Server (licence pouze pro jeden
server a pouÏití pouze pro portálové ﬁe‰ení)
• WebSphere Personalization
• IBM HTTP Server
• IBM SecureWay Directory
Programové balíky pro spolupráci
1. Lotus Instant Messaging (Sametime) pouze pro prostﬁedí
portálu
• pﬁítomnost/povûdomí (s pﬁedstihem vidíte, zda je daná
osoba k dispozici)
• konverzace (textová)
2. Lotus Team Workplace (QuickPlace) pouze pro prostﬁedí
portálu – neumoÏÀuje práci off-line
Více informací: ibm.com/lotus/portal
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
WebSphere Portal Server Express Plus je licencován poãtem
ovûﬁen˘ch uÏivatelÛ (licence je pro 20 uÏivatelÛ).
Specifikace produktu
D529JLL

Websphere Portal Express Intranet Plus 20
Users Lic+Sw Maint 12 MO

18

Portálová ﬁe‰ení
(Portal Solutions - Dynamic Workplaces)

Roz‰íﬁení portálového ﬁesení o prvky Lotus

Lotus Collaboration Center
Pomocí Lotus Collaboration Center mÛÏete roz‰íﬁit portálové
ﬁe‰ení o prvky pro spolupráci, které jsou pﬁipraveny
pro snadné a okamÏité pouÏití.
Obsahuje následující portlety:
• People Finder – umoÏÀuje prohledávání firemního adresáﬁe
a integrace s prvky Instant Messaging (Sametime)
• pﬁítomnost/povûdomí

(s pﬁedstihem vidíte,
zda je daná osoba k dispozici)

•

konverzace (textová)

• Lotus Web Conferencing (Sametime) - webová konference
integrovaná pﬁímo do portálu (která zahrnuje sdílení
obrazovky, aplikací a t˘mové tabule).
• Lotus Team Workplaces (QuickPlace) - uÏivatelé efektivnû
sdílejí elektronické informace, vyuÏívají agregovan˘ch dat
a spolupracují ve skupinách. Diskusní oblasti se vyznaãují
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W2000 Linux
moÏností vytváﬁení specifick˘ch skupin/t˘mÛ zpÛsobem
AdHoc, nebo na základû definovan˘ch potﬁeb podniku
(napﬁíklad projektové t˘my). Souãástí je funkce sdíleného
kalendáﬁe, která umoÏÀuje plánovat, ﬁídit úlohy jednotlivcÛ
a skupin v reálném ãase. To v‰e v portálovém prostﬁedí.
Více informací:
ibm.com/software/webservers/portal/portlet/catalog
ZpÛsob licencování a softwarové poÏadavky
Lotus Collaboration Center je souãástí licence WebSphere
Portal Server Express Plus, nebo Extend.
Pro vyuÏití portletu „webové konference“ potﬁebujete mít
zakoupenou licenci na Lotus WebConferencing (Sametime).

Pﬁedstavení IBM Software Services
Softwarové sluÏby

Komplexní integrované ﬁe‰ení pro va‰i integraci

IBM Software Services
IBM Software Services (ISS) je celosvûtová technologická
skupina která pÛsobí v rámci IBM Software. Hlavní pracovní
náplní ISS jsou technické konzultace, projektové
implementace,
kontrola
technologického
nasazení,
bezpeãnostní provûrky, vzdûlávání a certifikace. ISS pro Lotus
je oddûlení s mezinárodními zku‰enostmi, které se specializuje
na Lotus Domino technologie její maximální vyuÏití a zaãlenûní
do roz‰íﬁeného portfolia IBM (WebSphere, Tivoli, IMS,
Rational). ISSL je pﬁímo propojená na nezávislé v˘vojové t˘my,
klíãové systémové integrátory a obchodní partnery IBM. ISSL
vytváﬁí komplexní ﬁe‰ení s vyuÏitím v‰ech moÏností technologie
Lotus Domino, Lotus Document Manager, Domino Extended
Search, Lotus Workflow, Lotus Learning Management System,
Lotus Instant Messaging a Web Conferencing (Sametime),
Team Workplace (Quickplace) a Lotus Discovery Server.
IBM Software Services minimalizují riziko investic do nov˘ch
technologií. Implementace probíhá v pﬁesnû definovan˘ch
hodnotov˘ch rámcích a kaÏd˘ projekt zaãíná tzv. zhodnocením
technologického pﬁínosu pro zákazníka na vstupním pilotním
projektu s následn˘m roz‰íﬁením do celé firmy. V prÛbûhu
implementace jsou pouÏívány mnoholeté osvûdãené IBM
metodologie pro ﬁízení a technologickou implementaci.

(ADT), Binary Tree Common Migration Tool (CMT)
4. eWorkPlaces Portálové ﬁe‰ení WebSphere
• nasazení portálového ﬁe‰ení do stávající infrastruktury
• vytvoﬁení jednotného pﬁístupu k firemním informacím
• kategorizace obsahu
• implementace jednotné autentikace (Single Sign On)
• propojení s technologií Lotus Domino
5. eMeetings Services
• implementace Lotus Team Workplace (Quickplace), ﬁe‰ení
pro virtuální t˘my
• implementace Lotus Instant Messaging a Web Conferencing
(Sametime) pro online komunikaci a schÛzky
6. Lotus Content Management
• zavádûní systému pro snadn˘ pﬁístup ke kategorizovan˘m
informacím a dokumentÛ
• integrace s portálov˘m ﬁe‰ením WebSphere
• autorizace obsahu a publikování

V˘bûr z hlavních technologick˘ch oblastí pÛsobnosti a jejich popis:

7. Lotus Discovery Server

1. Lotus Workflow

• nasazení systému pro vyhledávaní a zhodnocování
firemních informací

• implementace Organizaãní struktury

• definování zdrojÛ pro vyhledávání

• grafick˘ návrh procesÛ

• konfigurace zdrojov˘ch vyhledávaãÛ

• tvorba aplikaãních formuláﬁÛ

• zavedení logiky pro zhodnocování informací a experÛ
• tvorba znalostní mapy

2. Po‰tovní sluÏby
• implementace po‰tovního systému

8. eLearning Services

• migrace stávajících verzí na nov˘ systém ND6

• podniková integrace systému pro distanãní vzdûlávání

• zhodnocení a anal˘za stávajícího systému

• podpora pﬁo vytváﬁení obsahu do implementovaného
systému

3. TCO pro nasazované ﬁe‰ení
• zhodnocení Domino v˘konnost, ‰kálovatelnost
a spolehlivost

Více informací: ibm.com/lotus/services

• integrace Domino do obchodních aplikací
• Anal˘za v˘konnosti infrastruktury - Infrastructure
Performance Analysis (IPA)
• VyuÏití a implementace produktÛ jako jsou napﬁ. Domino
Mail Manageru (DMM), Wolcott Automatic Deployment Tool
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UÏiteãné internetové odkazy

Obecné informace

Pro obchodní partnery

Informace o produktech IBM Lotus software
http://ibm.com/cz/software

Partner World for Software – zóna pro obchodni partnery
http://ibm.com/partnerworld/software

Obchodní informace o IBM Lotus software

Zóna IBM Passport Advantage pro obchodní partnery

http://ibm.com/lotus

http://www.lotus.com/pachannelaccess

Lotus Developer Domain – informace o produktech, diskuse,
návody, typy...

IBM software certifikace a vzdûlávací kurzy

http://ibm.com/lotus/ldd

http://www.ibm.com/cz/education

Vyhledávání obchodních partnerÛ

IBM Lotus Extranet

http://www3.software.ibm.com/
cgi-bin/d2w/reseller/resell/input

http://extranetuk.lotus.com

http://www.ibm.com/certify

IBM Public Channel Announcement
Informace o multilicenãním programu IBM Passport
Advantage

http://pricesuk.lotus.com/IBMLotan.nsf

http://www.lotus.com/passportadvantage

Pro v˘vojáﬁe
Porovnání Lotus software s jin˘mi produkty
http://www.lotus.com/compare

Pro zákazníky

Zóna pro v˘vojáﬁe
http://ibm.com/developer
Alphaworks – testování produktÛ
http://alphaworks.ibm.com

Pﬁístup k informacím v zónû IBM Passport Advantage
http://query.lotus.com/passport

IBM RedBooks
http://redbooks.ibm.com

Podpora IBM software
http://ibm.com/software/support/
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Dal‰í informace

Pro více informací prosím kontaktujte:
Michal t pánek
Tele Software Account Manager
tel.: +420 272 131 259
e-mail: michal_stepanek@cz.ibm.com

© Copyright IBM Corporation 2003

V‰echna práva vyhrazena. Logo IBM a názvy pﬁíslu‰n˘ch produktÛ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleãnosti International Business
Machines ve Spojen˘ch státech a/nebo jin˘ch zemích. Názvy spoleãností, produktÛ a sluÏeb mohou b˘t registrovan˘mi ochrann˘mi nebo ochrann˘mi známkami
pﬁíslu‰n˘ch spoleãností ve Spojen˘ch státech a/nebo jin˘ch zemích. Reference na produkty, programy nebo sluÏby IBM uvádûné v tomto materiálu neimplikují, Ïe je IBM
míní zpﬁístupÀovat ve v‰ech zemích, kde pÛsobí. Ve‰kerá vyjádﬁení ohlednû budoucí orientace a zámûrÛ spoleãnosti IBM pﬁedstavují pouze cíle a zámûry a mohou se
mûnit nebo ru‰it bez pﬁedchozího oznámení.
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Kontakt pro prodejce:

Odbornost. Rychlost. Profesionalita.
Avnet s.r.o., V Ol inách 75, 100 00 Praha 10, tel.: 281002383, fax: 281002122, erik.solc@avnet.com, www.avnet.cz

DNS a.s. je nejvût‰í distributor s pﬁidanou hodnotou v âR, jehoÏ strategií je nabídnout sv˘m
obchodním partnerÛm - dodavatelÛm IT - ‰iroké portfolio specializovan˘ch technologií
podpoﬁen˘ch rozsáhlou nabídkou sluÏeb.
DNS a.s., Víde ská 744/2, 140 00 Praha 4, tel.:296 377 400, fax: 296 377 402, dns@dns.cz, www.dns.cz

Kontakt pro zákazníky:
Pﬁiná‰íme zefektivnûní a potenciál na zlep‰ení fungování va‰eho podnikání. Nasadíme hotové,
ovûﬁené ﬁe‰ení pokr˘vající konkrétní ãásti va‰ich procesÛ. Odborníci v âechách a na Slovensku
zabezpeãí implementaci, nasazení a údrÏbu na‰ich a partnersk˘ch ﬁe‰ení.
Ability Development CZ s.r.o., Vysko ilova 3/741, 140 00 Praha 4, tel.: 296 831 250, fax: +296 831 269,
info@abilitydev.cz, www.abilitydev.com

CS DEVELOPMENT, IBM Premier Partner; aplikace pro ﬁízení procesÛ a workflow, správa
dokumentÛ, zakázkov˘ v˘voj, ‰kolení; ExtraFax, SecurTrac, Web Services, Tivoli Storage Manager,
DB2 CommonStore, antivirové a security systémy pro Lotus Domino, HW klíãe pro Notes logon.
CS DEVELOPMENT s.r.o., Old ichova 52, 128 00 Praha 2, tel.: 234 090 000, fax: 234 090 009,
sales@csdevelopment.cz, www.csdevelopment.cz

Spoleãnost DATA Intertech se zab˘vá dodávkami SW, techniky a sluÏeb v oblasti IT. Provádí
podporu IT pracovníkÛ na vyÏádání, outsourcing, instalace systémÛ, jejich migrace a licenãní
audity. Vyvíjí a implementuje aplikace pro CRM (Agenda) a HelpDesk (Dantin).
DATA Intertech s.r.o., Kladenská 47, 160 00 Praha 6, tel.: 235 365 267, fax: 235 361 446, sales@intertech.cz,
www.intertech.cz

DIGI TRADE získal v˘jimeãnou pozici budováním partnerství se sv˘mi klienty a prokázáním
vysoké profesionality a odbornosti. Zamûﬁuje se na ﬁe‰ení CRM, DMS, groupware, migrace
a správy sítí, poãítaãové kurzy Microsoft, Lotus, prodej SW, HW. IBM Business Partner-Premier.
DIGI TRADE, s.r.o. , Vlkova 46, 130 00 Praha 3, tel.: 222 722 739, fax: 222 722 302, info@digi-trade.cz,
www.digi-trade.cz

Firma GC System je dlouholet˘m v˘znamn˘m obch. partnerem firmy IBM. Hlavní ãinností je
komplexní zaji‰tûní systémov˘ch sluÏeb, prodej a implementace IBM SW a IBM HW, v˘voj
a prodej systému pro podporu ﬁízení jakosti - Isopack, certifikované ‰kolicí stﬁedisko.
www.gcsystem.cz, info@gcsystem.cz, tel.: Brno: 543 537 111, Praha: 266 314 407, Ostrava: 597 496 429

NOMIS je CRM aplikace k podpoﬁe, sledování a koordinaci ãinností se zákazníky, optimalizaci
firemních a obchodních procesÛ, vãetnû souvisejících procesÛ uvnitﬁ firmy s vazbou na ISO.
ITS rovnûÏ zaji‰Èuje dodávky a autorizovan˘ servis techniky IBM.
ITS a.s., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, tel.: Praha - 267 31 0605, Brno - 538 707 135, stourac@its.cz, www.its.cz

Specializovaná ‰kolení IBM produktÛ - Lotus/Domino, Tivoli software. Integrace systémÛ
ãárov˘ch kodÛ a ãipov˘ch magnetick˘ch karet s technologiemi IBM. Administrace systémÛ
Lotus/Domino. V˘voj Lotus aplikací. Zálohovací systémy IBM Tivoli. Podpora OS Linux.
M-Com Lan solution, s.r.o., Újezd 40/450, 118 01 Praha 1, tel.: 257 007 500, fax: 257 007 367, info@m-com.cz,
www.m-com.cz, www.lotusnotes.cz

PosAm IT s.r.o. dodává infrastrukturu a SW ﬁe‰ení pro zdokonalování ﬁídících a administrativních
procesÛ, DM a KM na technologiích IBM, a to od studií, projektÛ ‰kolení, aÏ po systémovou
integraci a outsourcing. VyuÏívá i synergie s mateﬁskou firmou PosAm na Slovensku.
PosAm IT s.r.o., Zemské právo 5, 102 00 Praha 10, tel.: 271 960 350 – 4, posamit@posamit.cz, www.posamit.cz

YOUR SYSTEM dlouhodobû úspû‰nû spolupracuje se spoleãností IBM a nabízí sv˘m zákazníkÛm
kvalitní a osvûdãená aplikaãní ﬁe‰ení pﬁizpÛsobená jejich poÏadavkÛm - napﬁ. CRM, Helpdesk,
Audit IS, redakãní systém a e-shop. Prodej HW a SW. IBM Advanced Business Partner.
Your System s.r.o., B lehradská 126, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 007, marketing@yoursystem.cz,
www.yoursystem.cz

