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r\ané $oikflo$ a konponenta pod|ob

.]ho úč|ováni Spotřebovaných linanČních

l 0stiedkil, kd!' ivorkf lol\. sIra!ujc veškeIé

..'h\.alovacÍa provozli pioceS!. a komlo.
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nén vývoji Spotieby v .ase atd'

PIánovaný provoz no!ého katal0!u
r:Ioudových sIužeb bude zahiijen na začátku

května letošního rokLl'
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vývoj modulu N'1zdy a platy. který je součásti
jejího in|oIflračního StSt.nu p|o iizeni

lidskj.ch Zd|ojÚ 0Kbase' slstém v!'užívil více.

vrstvoU a|chitektulu a uŽivatelé iej tak nohou

WuŽívat nejeiloln ! tradičlin teŽinu s insta.

lacíve v]astních prostorách. ale i\, reŽimu po

skvto\'ání soltw'aru jako SluŽby. IroStřednic
tvim inter!etu nebo nobilního telefonu s iOS
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^ndroid' 
Pro rnobjlnÍ p]atfornY přitonl

budou dostupné v!bÍa!é lunk(e še5tnácti

modulů 0Kbase. napřiklad docházka'

\']odulárlíslstérn 0Kbase se j dlkl ': .
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Ze snartphonLr či tabletu. s touto

apIikaci mají n!níuŽivate1é k diSpo

Zici sta|da|dnl luIkce pro naStavení.

správu a monit0ring |outcIů Ll!ksys

E seties a X seties i celé bezdrátové SÍtě'

ProStřednictvím Svých s artphonů lebo
tabletů tak nohou uŽivate|é ponociap]ika

ce přidá!aL do sítč zaiiZení' Zřídit oddělení
piÍ5tLlp k síti pro hostl nebo róIlit jťlí I]asta

\ó'' |''o\|d\é||] |oL|"] ' \ |\''.' p||| p'lj'

p|o s)'stén! And|oid a i0S a zdatma ji lze
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ReŠení nabÍZi poštovnÍ sluŽb!. na vlaStní

donéně. neoneZenÍ poČet sch|ánek a 10 GB
prosto|u p|o poštu' sluŽba je d0stupná prc

zákaznÍkv dedikovaných Se|\,eru ZdaIma. pro

ZákaZnikv virtuálnich serverů a servethou
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SpoleČnost Probin uved]a na tIh spciiáL: ;

softtrate s názr,en CryptoSmaIt, kte|Í.hIan]
před odposlei:hl veŠkerý přenos dat. \L]Li]nr

i s|v]S. So[h!a|e je dostupný na SD karte pro

te]efon! 5 ope|ačním sYstémem Androi.:1

tr.bo \e .1e.. |n| lcl"ro . S P', 11, I

slouŽl\,ýhrad!ě k Šil|ované]nu volánj' No

r nlorrjp r",p t 58, i - ."1t,.\lnte .o.rr"

šilto\.allě volat a pie1láŠet data, pokud je

UŽivatc1 piipojen k inteIne|u na počÍtači'

spolecnost Aactive 24 (]Znánila, Že \,iámc1

své \!ebhostingové nabídk'v novč podpoiuje

WebMatIix. náStroj Miclosoitu pro tlo|bu

lr'ebovýr:h aplikacíutčený ip|O éně ZkuŠe

né $ebové vÍvoj.lře' PomocÍnáStloje Nlicro.

SoIt WebMatliX bude noŽné publikovat {ebl
s vluŽití l řady |edak.nich s}'Stémů, neZi

|ěŽ patří například Kentico CMS, CMS DoI
Nct\uke. cMs Umb|aco, blogovací systénl

BIogIndine.NET, e shop nopConnerce
rebo Ci\lS mojoPoftal.
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