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Použití produktu:
Produkt slouží pro efektivní řízení projektů v malých, středních i velkých týmech. Díky
dostupným rozšířením lze pomocí něj řídit také zdroje, finance a zákazníky, takže může
pro řadu týmů/společností sloužit jako komplexní informační systém pro celou firmu.
Firmám přináší vyšší kvalitu projektů, časovou úsporu při realizaci projektů, efektivnější
komunikaci, vyšší ziskovost projektů i spokojenost pracovníků a také prostor pro další
růst. Funguje v cloudu nebo na serveru zákazníka.

Použití produktu: Gamingový router slouží jako výkonný zábavní hub pro digitální do‑
mácnost. Podporuje několik HD videostreamů, hraní on‑line her, brouzdání po internetu
na laptopech, tabletech a chytrých telefonech a ostatních aktivit současně a bez zpoma
lení. Široký rozsah pokrytí udržuje zařízení připojená nehledě na vzdálenost. Na jednom
celém pásmu můžete hrát hry a sledovat 4K videa na konzolích, výkonných počítačích
a chytrých televizích bez přerušení. Díky osmi anténám detekujícím pozice připojených
zařízení je připojení stabilnější a výkon sítě je lepší dokonce i ve velkých prostorech.

Popis produktu: Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními
pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Poskytuje komplexní řešení – od nápadu přes rea‑
lizaci projektu až po jeho kontrolu a evaluaci. Jeho součástí je metoda vizuálního pláno‑
vání, které je oproti tomu tradičnímu výrazně snadnější. Produkt umožňuje nejen spra‑
vovat projekty, ale díky rozšířením (zdroje, finance a zákazníci) lze použít jako kom‑
plexní informační systém pro řízení celé firmy. Řešení je kompatibilní s certifikovanými
přístupy projektového řízení (IPMA/PMI/PRINCE2).

Popis produktu:
Archer C5400 představuje bezdrátový třípásmový MU – MIMO gigabitový router s pod‑
porou standardu 802.11ac, což je nejnovější generace Wi‑Fi sítí. Srdcem routeru je dvou‑
jádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz a tři koprocesory. Produkt nabízí jedno 2,4GHz
pásmo (1 000 Mb/s) a dvě 5GHz pásma (2 167 Mb/s), celkem čtyři gigabitové ethernet
porty, dva USB konektory, z toho jeden verze 3.0. Výhodou je osm externích antén pro
maximalizovaný rozsah Wi‑Fi sítě. Router poskytuje možnost řízení připojení k inter‑
netu – třeba síť pro hosty či rodičovská kontrola. Aplikace pro správu je v češtině pro
Android i iOS.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Jednoduché ovládání
■■ Český software s globální dostupností
■■ Rozšiřitelnost a komplexnost
■■ Podpora vizuálního plánování
■■ Globální cloud nebo možnost zprovoznění na vlastním serveru
■■ Lokalizace do 14 jazyků (mj. CZ, ENG, DE, FR, JP, RU)
■■ Kompatibilní s certifikovanými přístupy projektového řízení
Cena (bez DPH): pro jednoho uživatele zdarma, pro více uživatelů od 199 Kč/uživatele
a měsíc

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Technologie Tri‑Band – provoz tří oddělených pásem najednou, s rychlostí až
5 334 Mbit/s
■■ Technologie MU‑MIMO – až čtyřnásobná rychlost oproti tradičním routerům díky
posílání dat několika zařízením současně
■■ Tether – aplikace pro správu v češtině
■■ Technologie Smart Connect – automaticky přiděluje každé zařízení nejlépe dostup‑
nému pásmu
■■ Technologie Beamforming – maximální rozsah a účinnost zlepšující výkon sítě
Záruka: tři roky
Cena (bez DPH): 7 767 Kč
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