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A stejně 
si jej osedláte… 





3 Se společností DAQUAS jdete po správné cestě!® 

Ševče, drž se svého kopyta 
Aby se kvalitní a kvalifikovaní partneři (prodejci, dodavatelé řešení, poskytovatelé služeb) 

zaměření na produkty společnosti Microsoft odlišili od všelijakých těch trafikantů, šmelinářů 

a amatérů, byl již před mnoha lety zaveden titul Microsoft Certified Partner, či ještě lepší 

Microsoft GOLD Certified Partner. Definice dodavatelů IT na této úrovni zní:  

Později se ale ukázalo (jak logické!), že firma, která se dokonale orientuje v řešeních nad Office, 

ještě nemusí vůbec nic vědět o mobilní komunikaci, a ti, kdo jsou „na zlatou“ ve vývoji podniko-

vých systémů, neumí pořádně nakonfigurovat servery. A taky že ani jedni, ani druzí nevědí, jak 

přesně nakoupit licence a kolik jich vůbec bude potřeba. Proto se k dosaženému titulu (Certified 

nebo Gold) nově připojuje i dodatek (competency), který má zákazníkům 

prozradit, jakého konkrétního kopyta se ten který švec přidržuje. Aby zby-

tečně nechodili k příštipkářům a nebo aby si dokonce nenechali šít boty od 

krejčího. To by asi nebylo moc dobré, i kdyby stokrát vykřikoval, že jehla 

jako jehla.  

Těch kompetencí je v zásadě čtrnáct, ale i uvnitř nich existují další 

specializace. Pokud se budete chtít při výběru partnera podle svých potřeb 

trefit, myslím, že nás rozlišují s dostatečnou přesností. 

DAQUAS se již víc než 15 let věnuje tomu, aby fungoval jako přátelské rozhraní (alias user-

friendly interface ) mezi člověkem a jeho softwarem. Smysl své existence chápeme jako službu 

a podporu zákazníků při jejich starostech technických i obchodních. Proto jsou naší primární 

orientací licenční řešení. Staráme se o to, aby vaše IT prostředí co nejlépe odpovídalo vašim 

potřebám, bylo korektní, legální a přitom co nejsmysluplněji financovatelné. Poskytujeme vám 

informace, které potřebujete k optimálnímu výběru jak konkrétních produktů, tak způsobu jejich 

pořízení. A samozřejmě se také považujeme za váš přirozený zdroj informací v okamžiku, kdy 

potřebujete pomoci s tím, co už jste si od nás pořídili a co provozujete. Proto má DAQUAS nejen 

skrznaskrz certifikované obchodní oddělení, ale disponuje také silným technickým týmem se 

širokým záběrem, připraveným věnovat se vám či vašim IT odborníkům.  

Kvalitu našich služeb prověřujete každodenně především vy. Pokud se na to teprve pořádně 

chystáte, tak vás snad potěšíme několika „oficiálními“ vodítky (na vedlejší straně). 

 

Se společností DAQUAS jdete po správné cestě! ® 
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Partneři, kteří poskytují řešení a poradenství při nasazování informačních technologií na platformě 
společnosti Microsoft ve všech oblastech – při návrhu, vývoji, implementaci, integraci, školení, 

technické podpoře atd. Tyto firmy musí zaměstnávat certifikované odborníky na technologie Microsoft 

(Microsoft Certified Professional) a prokázat svoji odbornost v úspěšně realizovaných projektech ještě 
před vstupem do programu Microsoft Certified Partner. Členové mají zaručen exklusivní přístup 

k informacím včetně školení a produktům již v době vývoje nového software a rovněž technickou 

podporu. Značka Microsoft Certified Partner a Microsoft Gold Certified Partner je zárukou kvality, 
kompetence a zkušeností, prověřených při realizaci zákaznických řešení.  
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.NET Framework 3.0 je zde! 
Ke stažení jsou k dispozici tyto komponenty: 

.NET Framework 3.0 Runtime Components 

Windows SDK pro Vista 

VS 2005 Extensions for .NET Framework 3.0 

VS 2005 Extensions for .NET Framework 3.0 

(WCF & WPF) 

Office systém 2007 ve výrobě 
…a pro předplatitele MSDN také na downloadu. 

Ještě sice není v prodeji, ale koupit si jej už 

můžete! Máme pro vás a vaše ekonomy několik 

výhodných nabídek. Více se o nich dočtete na 

stranách 12 a 13. 

Předplatitelé MSDN Premium mají od 12. 11.  

k dispozici Office Professional 2007 

(v anglické, německé a japonské verzi ), dále 

Visio, Project, OneNote, Groove – všechno 

samozřejmě ve finálních verzích 2007 – 

prozatím převážně pouze v angličtině, na české 

edice si budeme muset ještě chvíli počkat. 

Další informace o veškerých podrobnostech, 

podmínkách, výhodách, přínosech, postupech 

objednání vám rádi podáme. Ozvěte se! 

Získejte to nejlepší dnes i zítra! 
Společnost Microsoft v období před uvedením 

operačního systému Windows Vista na český 

trh umožňuje uživatelům, kteří zakoupí 

operační systém Windows XP prodávaný 

formou OEM licence (systém předinstalovaný 

na počítači) nebo licenci FPP (krabicový 

produkt), aby za výhodných podmínek získali 

upgrade na systém Windows Vista.  

Podmínky „technologické záruky“ najdete na 

stránkách www.microsoft.com/cze/

windowsvista/zaruka/default.mspx. 

Poslední šance legalizovat! 
Nejste tak úplně spokojeni s legalitou svých 

operačních systémů? Ještě máte čas na nápravu. 

Dokud budou v prodeji Windows XP (aneb 

dokud se nezačnou prodávat Windows Vista), 

máte ještě možnost pořídit legální a „legalizač-

ní“ OEM verzi operačního systému bez společ-

ného nákupu s hardwarem. OEM Windows 

Vista se mají prodávat pouze předinstalované na 

kompletním sestaveném počítači, nikoli tedy 

s nějakou hardwarovou součástí nebo dokonce 

„dole bez“. 

Na legalizační nákupy Windows XP se nevzta-

huje technologická záruka. Bude ovšem samo-

zřejmě možné upgrade na Windows Vista za-

koupit. Také je dobré vědět, že Windows Vista 

v multilicenčních programech nelze upgradovat 

z Windows XP Home Edition. 

Rychlé a snadné testování  
Máte předplatné MSDN a chcete si otestovat 

nový Exchange a jiné produkty od Microsoftu? 

Na MSDN download najdete úplně na konci 

seznamu novou sekci: Virtual Images. Zde 

jsou k dispozici v podobě samorozbalitelných 

zkomprimovaných archivů předkonfigurova-

né .vhd image pro Virtual Server 2005 R2.  

K datu 14. listopadu zde najdete: 

Exchange Server 2007 Beta 2 s Office Live 

Communications Serverem 2005 

SQL Server 2005 Enterprise Edition 

ISA Server 2006 

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition. 

Virtuální stroje jsou založeny na trial verzi 

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, 

která vyžaduje po spuštění aktivaci prostřed-

nictvím Internetu, je proto nutné umožnit na 

počátku virtuálnímu stroji přístup k Internetu. 

SQL Server SP2 CTP 
Pokud chcete být „in“ v nejnovějších událostech 

okolo SQL Serveru 2005, nepropásněte stránku 

www.microsoft.com/sql/ctp.mspx, kde najdete 

odkazy ke stažení CTP buildu připravovaného 

service packu 2 pro SQL Server 2005. CTP je 

Community Technology Preview, tedy testovací 

verze, která není určena pro produkční prostředí 

a licence takové její použití ani nedovoluje. Dle 

našeho odhadu se SP2 pravděpodobně objeví 

velmi brzy, neboť jednou z věcí, které řeší, je 

běh SQL Serveru na Windows Vista. 

Důležité poznámky: 

Pokud budete používat finální OS Windows 

Vista, .NET Framework 3.0 Runtime 

komponenty jsou jeho součástí a není je třeba 

instalovat. Máte-li předcházející buildy, určitě 

si přečtěte instrukce pro odinstalování starších 

verzí. Máte-li dotazy k instalaci .NET Frame-

worku 3.0, hledejte na .NET Framework Setup 

Forum (http://forums.microsoft.com/MSDN/

ShowForum.aspx?ForumID=1020&SiteID=1), 

případně tam svůj dotaz (v angličtině) položte. 
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Výhodné nabídky produktů 

Microsoft 
Office 2003 v multilicenčním programu Open License s 15% slevou do 30. prosince 2006 

v české nebo slovenské verzi Standard, Small Business, Professional Enterprise s nárokem na 

nové verze (Software Assurance) – současně si zajistíte právo na hromadnou instalaci nové 

verze Office 2007 po jejím uvedení na trh. 

SQL Server konkurenční promo 

Budete-li migrovat z konkurenčních komerčních databází Oracle Enterprise a Standard, DB2 

Enterprise a Workgroup, Informix, Sybase ASE, Hitachi HiRDB, C/Side, Fujitsu Synfoware, 

Business Objects nebo Hyperion Essbase na Microsoft SQL Server 2005 a dáte souhlas k uve-

řejnění případové studie, můžete získat až 50% slevu na licence se Software Assurance. 

Windows CAL + Exchange CAL s 20-30% slevou do 31. prosince 2006 
Pro využití této speciální nabídky je nutné zakoupit obojí CAL současně v multilicenčním 

programu Open License. Software Assurance vám ušetří finance při přechodu na připravované 

verze serverů Windows "Longhorn" Server a Exchange Server 2007. 

sleva 30% při nákupu obou CAL včetně Software Assurance 

sleva 20% při nákupu obou CAL bez Software Assurance 

Visual Studio Professional 2005 s 15% slevou do 31. března 2007 
Nabídka platí pro nové licence Visual Studio s dvouletým nebo tříletým předplatným MSDN 

Professional či MSDN Premium. Vyplatí se, pokud například potřebujete dokoupit licence pro 

další členy svého vývojářského týmu. 

Zvýhodněné přechody na Visual Studio 2005 Professional 
Do vyprodání zásob můžete ze starších či konkurenčních vývojových produktů přejít na  

Visual Studio Professional 2005 za 14 150 Kč. 

V ceně produktu je i SQL Server 2005 Developer Edition. 

Uzávěrka čísla 59 byla 15.11. 2006 

Příští číslo vyjde v březnu 2007 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny v tomto čísle bez DPH a do 

značné míry závisí na kurzu zahraničních měn. Výrazné změny kurzu  

se tedy do cen v době podání objednávky mohou promítnout. 

 

Ať jsou vaše cesty za štěstím rovné jako správně rostlý vánoční kmínek 

Ať jsou vaše myšlenky voňavé jako čerstvé jehličí 

Ať je vaše přátelství kožíšek huňatý jako na nejkrásnějším smrčku 

Ať jsou vaše nápady jiskřivé jako ty nejzdobivější ozdoby 

Ať kolem sebe roznášíte radost jako vysněné ranečky pod stromečkem 

Ať prožijete celý rok šťastně, jako by byl složen jen ze samých sedmiček 

Tak vám přeje a za celý uplynulý rok děkuje 

DAQUAS 
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Symantec 

Pět za cenu jednoho 
Při zakoupení programového balíku Symantec AntiVirus Enterprise Edition Total Protection 2 

získáte za cenu odpovídající běžně dodávané Enterprise Edition 4 další produkty navíc: 

Symantec Client Security 3.1 
Bezpečnostní firewall pro osobní počítače a notebooky, který ochraňuje společnost proti 

průnikům škodlivého kódu do vnitřní sítě. Výhodné nejen pro „cestující notebookáře“ každé 

společnosti. 

Symantec Brightmail AntiSpam 6.0 
Antispamové softwarové řešení, které chrání před záplavou nevyžádané pošty. 

Symantec Mail Security for SMTP 5.0 
Zabezpečení pošty pro SMTP bránu, Microsoft Exchange a Lotus Domino nabízí flexibilní 

možnosti nasazení. Využívá to nejlepší z antispamových, antivirových a obsah filtrujících 

technologií, aby snížil objem nevyžádané pošty, odstranil hrozby a zjednodušil správu 

zabezpečení poštovní infrastruktury. 

Symantec Mail Security 8200 Series (pouze licence) 
Obsahuje kompletní software pro hardwarové zařízení SMS řady 8200. Máte-li zájem 

o provoz antispamové brány tímto způsobem (v předem odladěném hw), postačí tedy koupit 

pouze samotnou hardwarovou jednotku. 

Natřete jim to! 
Chtěli byste používat antivirová řešení společnosti Symantec a zatím využíváte produkty od 

jiných výrobců? Právě teď máte ideální podmínky k přechodu. Z jakéhokoliv jiného antivirového 

řešení můžete přejít na 

Symantec AntiVirus Corporate Edition for Workstation 

Symantec AntiVirus Corporate Edition for Workstation & Network Servers 

Symantec AntiVirus Enterprise Security Suite 

Symantec Client Security 

a to za takových cenových podmínek, které tu nikdy předtím nebyly. 

Pro bližší informace nás kontaktujte telefonicky či e-mailem na adresu symantec@daquas.cz. 

Nabídka platí do 25. prosince 2006. 

Dobrá zpráva? 
Co je to dobrá zpráva?  

Z pohledu elektronické pošty je to zpráva, která: 

je kdykoliv dostupná oprávněnému uživateli 

je bezpečná, bez klamavých údajů a červů 

nestáhne z webu spyware do vašeho počítače 

neobtěžuje reklamou ani nemorálním obsahem 

byla doručena bez nárazu na poštovní kvótu 

je levná, není nákladně opakovaně ukládána 

Ale jak to zařídit? Jak dosáhnout vyloučení spamu, odstranění červů, archivace s vyloučením 

duplicit, ukládání zpráv dle toho, kdo a jak s nimi pracuje? Jak je dostat z PST souborů? Jak do-

sáhnout na zálohovanou zprávu? 

Dobrou zprávou je, že na tyto otázky máme odpověď. Jmenuje se Enterprise Vault, vede 

v hodnocení nezávislými společnostmi a nabízí se ve velmi atraktivní prodejní akci. 

Pro menší a středně velké organizace 

Naše nabídka se slevou 44% do konce roku 2006: při 100 archivovaných poštovních schrán-

kách vychází cena na 1 860 Kč za jednu schránku, při 200 pak jen 1400 Kč. 
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Pro velké organizace 

Pořídíte-li si do konce roku 2006 Enterprise Vault pro alespoň 500 archivovaných poštovních 

schránek MS Exchange, dostanete k němu antispam Symantec Mail Security (s roční podpo-

rou) zcela zdarma! 

Norton Internet Security 2007 CZ + DVD Doba Ledová 2 
Při pořízení produktu Norton Internet Security 2007 CZ obdržíte zdarma DVD Doba ledová 2. 

Vhodné jako vánoční dárek.  Cena: 1 390,- Kč 

Nabídka platí do vyprodání zásob. 

Kerio 

Nový Kerio MailServer 6.3 je tu! 
Verze 6.3 je nyní nově dostupná i v základní 10uživatelské licenci, a to za speciální cenu pouze 

u naší společnosti. Nabídka platí do 31.12.2006. Pro 10 uživatelů se dá pořídit i produkt Kerio 

WinRoute Firewall, případně balíček obou produktů. 

Kerio MailServer 6.3 pro 10 uživatelů Cena: 8 600,- Kč 

Kerio WinRoute Firewall pro 10 uživatelů Cena: 8 900,- Kč 

Ještě výhodnější cenové podmínky nabízíme pro školy a vládní instituce (EDU/GOV): 

Kerio MailServer 6.3 pro 10 uživatelů Cena: 6 500,- Kč 

Kerio WinRoute Firewall pro 10 uživatelů Cena: 6 500,- Kč 

Pro současné uživatele některého z výše uvedených produktů máme nabídku zvýhodněného 

přechodu na verze s předplatným antivirové ochrany McAfee. Kontaktujte nás. 

Řešení lze samozřejmě pořídit i pro větší počty uživatelů. V případě zájmu o přesné cenové 

kalkulace či další informace nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem na adresu 

security@daquas.cz. Přehled nových vlastností Kerio MailServer 6.3 najdete na www.kerio.cz/

kms_history.html. 

F-Secure 

Bezpečnostní řešení pro malé a střední firmy se slevou 50% 
Využijte akce, při které můžete zakoupit níže uvedené licence se slevou 50%. 

F-Secure Anti-Virus Small Business Suite 

Antivirové řešení pro ochranu počítačových sítí o velikosti 5-99 uživatelů. 

Balíček se skládá z několika produktů: 

F-Secure Anti-Virus Client Security – antivirus a desktop firewall pro stanice a notebooky 

F-Secure Anti-Virus for Windows Servers – antivirus pro souborové servery Windows 

F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange 

F-Secure Policy Manager – nástroj pro centrální správu 

F-Secure Anti-Virus Client Security 

Kombinace antivirové ochrany, desktopového firewallu, ochrany před spywarem, prevence 

narušení a kontroly aplikací pro sítě s maximálním počtem 99 uživatelů. Řešení je určeno pro 

pracovní stanice a přenosné počítače. Veškerá nastavení či aktualizace lze provádět z jednoho 

místa pomocí nástrojů pro centrální správu, které jsou součástí dodávky. 

Corel 

Vánoční dárek navíc od Corelu 
Zakoupením libovolné krabicové varianty produktu CorelDRAW Graphics Suite X3, tedy plné 

či upgrade, české či anglické, lze získat roční předplatné prestižního grafického magazínu Typo 

zdarma (www.magtypo.cz/)! 

Akce je platná do 31.12.2006. 
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Aktuální výčet produktů, kterých se nabídka týká: 

CorelDRAW Graphics Suite X3 CZE 

CorelDRAW Graphics Suite X3 Upgrade CZE 

CorelDRAW Graphics Suite X3 English 

CorelDRAW Graphics Suite X3 Upgrade ENG 

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Student &Teacher Edition Czech se slevou 50%!!!  
Do 31.12.2006 lze získat za poloviční cenu plnou verzi grafického programu CorelDRAW 

Graphics Suite X3 v češtině. K jejímu zakoupení jsou oprávněni studenti, učitelský sbor a perso-

nál akreditovaných škol, vysokých škol a akademických institucí a také členové domácnosti, do 

níž patří osoba splňující libovolné z těchto kritérií. 

Tuto verzi softwaru lze užívat výhradně pro nekomerční účely.  Cena: 1 370,- Kč 

Corel Paint Shop Pro X + Norton Internet Security 2007 CZ 
Při pořízení plné verze produktu Corel Paint Shop Pro X CZ obdržíte zdarma plnou verzi pro-

duktu Norton Internet Security 2007 CZ. 

Produkt Corel Paint Shop Pro X je určen pro každého, kdo má ambice vytvářet dokonalé foto-

grafie. Pomocí přesných editačních nástrojů a nástrojů pro automatické opravy fotografií můžete 

svým fotografiím dodat profesionální kvalitu, jakou si zaslouží. Produkt je plně lokalizován do 

českého jazyka, a to včetně elektronické nápovědy a originálního manuálu. Součástí plné krabi-

cové verze je kniha Corel Paint Shop Pro polopatě od Ondřeje Neffa. 

Více informací najdete na www.idif.cz/cs/paint-shop-pro-polopate.php. Cena: 3 350,- Kč 

Petr Bauer 
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Promo nabídky ze světa Microsoft DevTools 

pro přelom 2006/2007 
Pro ty, kdož MSDN Premium nebo MSDN 

Professional k Visual Studio Professional ještě 

nemají, připravil Microsoft několik cenových 

zvýhodnění. Všechny promo akce na vývojové 

nástroje Microsoft jsou přehledně popsány na 

www.microsoft.com/cze/msdn/promo/

default.mspx. 

Pokud se rozhodnete pro Visual Studio Pro-

fessional s MSDN, můžete si zvolit MSDN 

úrovně Premium nebo Professional. V MSDN 

Professional dostáváte k Visual Studio veškeré 

operační systémy, SDK, DDK, SQL Server 

Developer, VS Tools for Office atd. Předplatné 

MSDN Premium rozšiřuje balík produktů na 

veškeré servery, obchodní aplikace včetně 

Office 2007, více případů technické podpory aj. 

Předplatitelé služeb MSDN se tak již nyní 

mohou těšit z nastupujících Windows Vista, 

Longhorn, v MSDN Premium jako první 

získávají na testování a použití při vývoji 

aplikací nové servery (ISA 2006, Exchange 

V MSDN Premium je již ke stažení nový 

Office 2007! 

Pokud jste náš časopis už prolistovali celý, 

určitě neušel vaší pozornosti bezpočet variant, 

jak již nyní můžete získat Office 2007. Majitele 

MSDN Premium v jakékoli kombinaci s Visual 

Studio určitě potěší, že se o tyto nabídky mo-

hou zajímat jen okrajově . Mají Office 2007 

ke stažení na MSDN Subscriber Download. 

V době, kdy se vám QUAS dostane do ruky, už 

budete mít pravděpodobně i médium z pravidel-

ných dodávek médií. Ať se vám tedy s novým 

Office 2007 dobře pracuje. Licence Office 

v MSDN je určena nejen pro vývoj a testování, 

ale i pro komerční využití. Váš správce licencí 

jistě rád uslyší, že ušetří, protože vás – vývojáře 

s  přidělenou licencí Visual Studio s MSDN 

Premium – už nemusí zahrnout do plánovaného 

počtu licencí Office, na který bude brzy chtít 

alokovat peníze u finančního oddělení. 
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2007) a další produkty. Pro lepší orientaci v nových edicích předplatného se podívejte na web  

http://msdn.microsoft.com/vstudio/products/subscriptions/chart/ nebo otočte zde na další stránku. 

Slevu ve výši cca 10 000 Kč na dvouleté prodloužení předplatného (pouze u Visual Studio 

Professional s MDSN Premium) mohou využít do 14. ledna 2007 všichni oprávnění uživatelé 

prodlužující právě končící předplatné, když do objednávky připíšou slevový kód SD 117291.  

Do 30. března 2007 je možné získat nové předplatné Visual Studio 2005 Professional s dvou-

letým nebo tříletým předplatným MSDN Professional či Premium s výraznou slevou 15 %. 

Je-li pro vás předplatné příliš velkou investicí, využijte výhod programu Open Value, který cenu 

předplatného rozloží do tří ročních splátek. Při rozložení plateb získáte slevu na první splátku.  

Anebo můžete v programu Open Value zaplatit za všechny 3 roky naráz na začátku. V tom 

případě bude sleva 15% uplatněna na celou částku.  

V průběhu dvou nebo tří let (podle vybraného licenčního modelu) předplatné funguje bez přeruše-

ní, získáváte veškeré nové produkty a služby související s předplatným MSDN. Na konci období 

vám zůstává právo užívat veškeré produkty, které byly dodány, včetně jejich starších verzí.  

Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals  
Společnost Microsoft brzy doplní škálu tzv. týmových rolí, jak jsme si Visual Studio 2005 Team 

Editions zvykli za rok existence nazývat, o další Visual Studio 2005 Team Edition for Database 

Professionals (http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/products/dbpro/default.aspx). 

Ačkoli je VSTDB uvedena do prodeje jako poslední, neznamená to, že je tato čtvrtá edice nějak 

méně významná. K Visual Studio Professional totiž obsahuje navíc funkce jako Offline Database 

Project, Data Generator, DB Rename Refactoring, Schema Compare, Data Compare, Unit Testing 

a Code Coverage. Má stejnou pozici v rodině Microsoft DevTools, licenční podmínky, cenu i do- 

sažitelnost jako dosavadní Visual Studio Team Edition for Developers, Architects nebo Testers. 

Po roce můžeme již s jistotou říci, že se nejoblíbenější rolí stal Developer se svými funkcemi 

Dynamic Code Analyzer, Code Profiler, Unit Testing & Code Coverage, Static Code Analyzer. 

Ačkoli by se mohlo podle názvu zdát, že se Visual Studio Team Edition for Developers uplatní 

jen v týmech, díky uvedeným funkcím ho oceňují i jednotlivci.  

Ti, kdo už mají některou z „rolí“ Visual Studio nyní nabízených s aktivním předplatným MSDN 

Premium a pošilhávali  by po VSTBD, nemusí věšet hlavu. Po uvedení VSTBD na trh (přibližně 

leden 2007) připravuje Microsoft možnost převodu nynějšího předplatného na VSTDB jako 

provedení jednorázové a trvalé změny – tato možnost však bude striktně časově omezena, proto 

sledujte web Informačního centra MSDN pro ČR nebo nám dejte vědět, že o tuto změnu máte 

předběžně zájem, a my vám termín ohlídáme.  

VSTDB získají bez dalších poplatků: 

majitelé aktivního Visual Studio Team Suite s MSDN Premium (jako doplněk navíc) 

majitelé aktivního MSDN Premium k libovolné týmové roli Visual Studio výměnou za 

současnou edici 

majitelé aktivního MSDN Enterprise nebo MSDN Universal také výměnou  

Další podrobnosti vám poskytneme po vyhlášení akce na msdn@daquas.cz. 
Kateřina Semerádová 

Ceny jsou orientační, bez DPH. 

Nové předplatné Visual Studio Professional 

způsob platby 
délka  

předplatného 
s MSDN Premium s MSDN Professional 

jednorázová platba 2 roky 69 500 Kč 
(běžně 80 500 Kč) 

30 500 Kč 
(běžně 36 000 Kč) 

3 roční splátky 3 roky 
33 000 Kč 

+ 2x 38 500 Kč 

14 500 Kč 

+ 2x 17 000 Kč 

jednorázová platba 3 roky 94 000 Kč 
(běžně 110 500 Kč) 

43 500 Kč 
(běžně 51 000 Kč) 
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 Visual Studio 

Professional 

with MSDN Premium 

Visual Studio 

Professional 

with MSDN Professional 

MSDN Library • • 
Podpora • • 
Operating Systems a b • • 
SQL Server Developer Edition a • • 
Visual FoxPro • • 
Visual Studio 2005 Professional Edition • • 
Virtual PC, Virtual Server • • 
Visual Studio Tools for Office • • 
Access Developer Extensions • • 
Visio for Enterprise Architects •  
Další aplikace a d •  
Serverové produkty a c •  
Visual SourceSafe •  
Office 2007 včetně serverových komponent  •  
Microsoft Business Solutions e •  

Další výhody předplatného:   
Technical Support Incidents 4 2 

Download Access • • 
Online Concierge • • 
MSDN Managed Newsgroups • • 

Co vám přinese 

předplatné 

MSDN ?  

Informace na této stránce představují pouze vybrané přínosy. Produkty, jejich verze a dostupnost se mohou měnit. 

Poznámky 

a Software, který dostanete v rámci předplatného MSDN, smíte používat výhradně pro vývoj, ladění 

a testování. Pravidelné dodávky obsahují nejnovější verze produktů, řada starších verzí je dostupná 

prostřednictvím MSDN Subscriber Downloads. 

b Operační systémy Microsoft – zahrnují k dnešku Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional 

Edition, Home Edition, Tablet PC Edition, Media Center Edition 2005 a Windows Vista RC1 Beta. 

c Široký výběr serverových produktů nabízí Commerce Server 2007 (Developer Edition), Exchange Server 

2003, Host Integration Server 2004, BizTalk Server 2006 (Developer Edition), Content Management Server 

2002 (Developer Edition), Identity Integration Server 2003 (Enterprise Edition), ISA Server 2006, Microsoft 
Operations Manager 2005, Office Live Communications Server 2005, SharePoint Portal Server 2003, 

Speech Server 2004, Systems Management Server 2003 R2. 

d Oprávněný držitel licence MSDN (a pouze on) smí jednu licenci Office Professional Edition 2003 (nebo 

nyní Office 2007 Ultimate Edition) použít i pro běžnou kancelářskou práci, nesouvisející s vývojem. 

e Patří sem Axapta 3.0, CRM 3.0, Great Plains 7.5, Microsoft Business Network 1.0 Professional, Navision 
4.0, Small Business Manager 7.5, Solomon 6.5. Jsou dostupné prostřednictvím MSDN Subscriber 

Downloads. 
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SQL Server 2005 Compact Edition 
Ve fázi vývoje byl tento produkt pojmenován SQL Server 2005 Everywhere Edition. Zákazníci 

však upozorňovali na to, že by mohlo dojít k záměně s názvy jiných databázových produktů na 

trhu. Microsoft vzal tato varování vážně a oficiální název produktu patřičně upravil. 

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition nabízí základní funkce relační databáze v kompakt-

ní formě ideální pro integraci do mobilních a stolních aplikací včetně nové generace příležitostně 

připojených dynamických aplikací. 

SQL Server 2005 Compact Edition sdílí známou syntaxi SQL a obecný programovací model 

ADO.NET s ostatními vydáními produktu SQL Server a podporuje správu prostřednictvím sady 

SQL Server 2005 Management Studio. Vývojáři a správci mohou využít dosavadních znalostí 

a zkušeností a dosáhnout rychle vysoké produktivity. 

SQL Server 2005 Compact Edition navíc umožňuje škálování aplikací, a to buď prostřednictvím 

robustní synchronizace s ostatními vydáními produktu SQL Server, nebo přechodem na vyšší 

vydání SQL Serveru. Integrovanou platformu pro správu dat lze tedy v organizaci dále rozšířit 

a poskytnout její možnosti i mobilním pracovníkům. 

Hlavní výhody produktu SQL Server 2005 Compact Edition 
Zvýšená produktivita: SQL Server 2005 Compact Edition umožňuje vývojářům a správcům 

využít dosavadních znalostí a zkušeností a dosáhnout rychle vysoké produktivity. 

Lepší přehled o podnikání: SQL Server 2005 Compact Edition spolu s modulem Business 

Intelligence v produktu SQL Server 2005 umožňuje rozšiřovat v rámci organizace obchodní 

informace do distribuovaných a mobilních aplikací 

Spolehlivost pro důležité aplikace: SQL Server 2005 Compact Edition je založen na 

technologii SQL Mobile a nabízí samoopravující technologie a funkce správy, které 

bezproblémově zvládají situace náhlého vypnutí zařízení či vybití baterie. 

Dlouhodobě vyšší hodnota: S rostoucími požadavky a rozsahem úloh se může SQL Server 

2005 Compact Edition snadno škálovat na ostatní vydání produktu SQL Server. 

Podpora vývojářům: Plná integrace do Visual Studio 2005 včetně podpory technologie Click-

Once. Prozatím integraci do VS řeší samostatný toolkit (SSEv31VSTools-ENU.exe), 

v budoucnu bude součástí SP1 pro VS 2005. 

SQL Server 2005 Compact vs. Express Edition 

zdroj: Microsoft 

SQL Server 2005 Compact Edition SQL Server Express Edition 

 Kdy použít / výhody 

Základní funkce relační databáze v kompaktním 

produktu 

Ideální pro mobilní a stolní aplikace včetně 

příležitostně připojených 

Integrovatelný do aplikací 

Instalační balíček má pouhých 1,7 MB 

Bezplatně ke stažení, vývoji, nasazení a distribuci 

Ideální pro nasazení na malých serverech i stol-

ních aplikacích s vyššími požadavky jako 
fulltextové vyhledávání a zpracování náročných 

dotazů XML 

Bezproblémový upgrade na SQL Workgroup, 

Standard a Enterprise 

Bezplatně ke stažení, vývoji, nasazení a distribuci 

 Kdy není vhodné použít 

Má-li být provozován jako služba 

V případě potřeby víceuživatelského 

databázového serveru 

Při potřebě všech funkcí produktu SQL Server 

Když je třeba dosáhnout co nejnižších požadavků 

na velikost a paměť 

Má-li být provozován jako proces 

V případě použití na mobilních zařízeních 



Pořádně si jej osedlejte 
a budete na koni! 
Jak by se vám líbilo, kdyby všichni pracovníci ve vašem podniku uměli dokonale 

využívat maximum funkcí, které poskytuje Microsoft Office? Kolik by to ušetřilo 
práce, kolik času! A není to hudba vzdálené budoucnosti. Protože na trhu je nový 

Office systém 2007, který přirozeně padne do ruky všem začátečníkům, všem 
těžkopádným úředníkům, všem rozevlátým tvůrcům, chvátajícím managerům, 

prostě všem uživatelům, bez dlouhého zacvičování a školení. Při jeho vývoji se 
Microsoft tentokrát nesoustředil na přidávání nových vlastností a funkcí, ale na to, 
aby všechny bohaté možnosti, které produkt již léta nese, konečně vypluly na 

povrch a staly se snadno dostupnými a použitelnými. 

Jak takového cenného pomocníka získat co nejdříve do svých služeb?  
Před koncem roku je čas investovat výhodně do softwaru. Ekonomy potěší naše 
speciální nabídky.  

 Office systém 2007 – skladba edicí pro podniky 

 Small Business Edition Standard Professional Plus Enterprise 

Word 2007 • • • • 

Excel 2007 • • • • 

PowerPoint 2007 • • • • 

Outlook 2007 with Business 

Contact Manager 
• • • • 

Access 2007   • • 

Publisher 2007 •  • • 

OneNote 2007    • 

InfoPath 2007   • • 

Grove 2007    • 

Communicator 2007   • • 

Integrated Enterprise Content 

Management 
  • • 

Electronic Forms   • • 

Advanced Information Rights 

Management and Policy 

Capabilities 

  • • 



Jak nasednout? 
Pro ty, kdo v uplynulém roce nakoupili Office 2003 a rádi by přešli na novou verzi 

Byla vyhlášena neopakovatelná AMNESTIE: Pokud jste v období od 1. 11. 2005 do 31. 10. 2006 zakoupili 

Office 2003 Standard, SBE či Professional – ať už jako licenci, OEM či krabicové balení; plnou verzi či 

upgrade – můžete si nyní(!) dokoupit Software Assurance! A to ve dvouleté smlouvě Open License Business 

(2×29% ceny licence) nebo ve tříleté smlouvě Open Value (roční platba 29%). 

Pořízením Microsoft Office Amnestie získáte 

nový Microsoft Office systém 2007 (opět Standard, SBE či Professional Plus) 

za vynikající cenu 

právo přenést licenci na jiný hardware – a to i když jste původně měli OEM 

možnost (a nástroje) hromadné instalace – multilicenční klíč 

výhody v rámci programu Software Assurance 

Nabídka platí do uvedení české verze na trh (přibližně v únoru 2007). 

Pro ty, kdo chtějí koupit nové licence a zajistit si i budoucí novinky 

Až do konce roku platí sleva 15% na pořízení nových licencí se Software Assurance ve třech multilicenčních 

programech: v tradičním Open License (OLP), v tříleté pronájemní smlouvě Open Value Subscription i v tříleté 

splátkové Open Value. U tříletých smluv 15% sleva platí pro všechny tři roční platby. 

Nabídka platí do 31. 12. 2006. 

Pro ty, kdo chtějí rychle pořídit Office 2007 

Česká verze bude v prodeji až v novém roce (přibližně od února). Vy však nemusíte náklady odkládat až za daně! 

Již nyní lze v Open License pořídit licence Office systém 2007 English, které jsou ovšem mimořádně cenově 

zvýhodněny – na cenu odpovídající české verzi. Přitom získáte 

produkt, který nevyžaduje aktivaci 

instalaci z jednoho média nebo s použitím image pro celou firmu 

právo na změnu jazykové verze (nejen na českou, ale de facto na jakoukoli) 

Nabídka platí do uvedení české verze na trh (přibližně v únoru 2007). 

Nabídku, která vám padne nejlépe, s vámi rádi prodiskutujeme. O veškerých podrobnostech, podmínkách, 

výhodách, přínosech, postupech objednání atd. vám podá informace  

     DAQUAS, Microsoft Gold Certified Partner for Licensing Solutions 
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Uklizeno nejen o Vánocích 
To je takový marný sen každé hospodyňky. Ale taky většina správců IT si 

stýská, že by chtěli mít na síti, na počítačích a v dokladech pořádek, jenže se to 

prostě zvládnout nedá. Všimněte si, že na rozdíl od těch správců valná většina 

žen nerezignovala a snaží se domácnosti udržet v relativním pořádku, ačkoli 

k tomu nemají mnohdy ani ty nejzákladnější nástroje, jako jsou vymahatelné 

směrnice uživatelského chování a podpora vedení.  V téhle paralele by se 

dalo dojít ještě dál. Víte například, jak dlouho vydrží pořádek na síti po právě 

skončeném auditu (pokud ty nástroje typu směrnice scházejí)? V průměru prý 8 (osm!) minut. Už 

jste někdy uklízeli dětský pokoj, když přitom děti nebyly zrovna na prázdninách u babičky? … 

Nu, vezměme to trochu systematičtěji. Proč se vlastně takovým úklidem zabývat, co je na něm 

nejtěžší a proč se nám do toho často vůbec nechce? 

Je takovým paradoxem současné doby, že většina ředitelů podniků má lepší přehled o tom, kolik 

je ve firmě aut, než kolik je počítačů. Ví, jako značkou se jezdí, ale ne jaký software se používá. 

A má mnohem přísnější pravidla pro to, kdo může brát benzin a kam se sveze, než pro to, kdo 

kam co smí ukládat na serveru a co si může číst na Internetu. Přitom jsou informační systémy 

kritickým bodem každého moderního podniku. Data a schopnost komunikace jsou základním 

stavebním kamenem, který, když se zakymácí, vezme celou stavbu s sebou. 

V našich poměrech jsme si zvykli slýchat a hovořit o softwarových auditech pouze ve vztahu 

k problémům, represím, rizikům, kontrolám, udáním a jiným ošklivostem. Ale uklízet je přece 

potřeba taky proto, aby si člověk udržel přehled nad tím, co všechno má, jestli je to v použitelném 

stavu, jestli moje tričko nenosí starší sestra a foťák neskončil pod postelí mladšího bráchy. Proto 

i podnikové managery by mělo zajímat, jestli 

všichni mají ten software, který potřebují k výkonu své práce 

data ukládají tam, odkud se budou moci obnovit, kdyby došlo k nějakým výpadkům 

neukládají data tam, odkud by je někdo mohl snadno ukrást 

nikdo netahá dovnitř něco, co by neměl 

nevpouští dále nějaké zločince či konkurenty 

se nenakupuje něco, co už bylo dávno nakoupeno – jen to umět najít 

Pokud je to nezajímá, nutně jim ten nepořádek časem přeroste přes hlavu. To je empiricky 

dokázáno a každý z nás si to někdy vyzkoušel. Samo se to prostě nikdy, nikdy neuklidí. A to 

vůbec nezávisí na tom, jak moc se mi do toho úklidu nechce, jak na něj zrovna nemám čas. 

Metodika je ovšem zcela jasná – a opět léty a námi všemi ověřená. 

Nejprve je potřeba udělat si základní přehled o tom, co máme a co potřebujeme. 

Pak vyházet nepořádek a ostatní věci urovnat, poskládat, uložit na správná místa. 

Potom se rozhodneme, jak budeme s těmi věcmi zacházet dál – jak často, jak pravidelně je 

budeme obměňovat, za jakých okolností budeme nakupovat nové a kdy vyřazovat rozbité, 

staré, obnošené. 

No a potom jen tak drobně udržujeme pořádek. Sem tam některou skříň přerovnáme a upra-

víme komínky a dvakrát do roka si střihneme pořádný jarní a vánoční úklid. 

Je to na vás moc kuchyňské? Ano, ano, možná právě nízká feminizace IT prostředí přispívá 

k tomu, že ve většině firem je v tomto sektoru mírně řečeno binec. Ale my vás nechceme pesko-

vat, my vám chceme pomoci! DAQUAS má celý sbor licenčních konzultantek, které vám rády 

přispějí nejen radou, ale i rukou přiloženou k dílu – rozhodnete-li se, že pořádný úklid vám bude 
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DAQUAS, s.r.o., Anny Letenské 7, 120 00  Praha 2 
Tel.: 222 51 22 01, Fax: 222 51 22 02, GSM: 603 44 24 34 

e-mail: daquas@daquas.cz, web: www.daquas.cz 
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ku prospěchu. Na ty těžší práce máme i chlapy a slušné nářadí. Nebojte se, s námi bude nejen 

vánoční úklid radost a uvidíte, že se vám to bude líbit. Jak to jednou zmákneme, budete mít jasno, 

kde co máte, kam sáhnout, jestli potřebujete něco dokoupit nebo máte licencí či hardwaru až nad 

hlavu. Pak budete moci v klidu pracovat na tom, co vás baví, co vás živí, a jen občas zběžně utřete 

prach a budete mít síť jako klícku.  

Chcete-li s tím uklízením píchnout, obraťte se na profesionály.  

DAQUAS = váš licenční Pan Proper.  

PS: popsané to vypadá fakt jako typické babské rady, ale vězte, že je to jen z češtiny do češtiny 

přeložená, původně vznešeně vyhlížející Metodika správy softwarových prostředků (alias SAM). 

A jestli nechcete jen tak obyčejně píchnout s úklidem, můžeme k vám se vší parádou přijít na 

expertízu k implementaci Software Asset Management! Jak je libo. 
Darina Vodrážková 

Vánoce, Vánoce přicházejí ... 
Ano, přátelé, přicházejí, spíše již běží. Jsou tu již za malou chvilku. A Vánoce nejsou jen úklid, 

stromeček, svíčky, purpura, kapr a salát ... 

Každého potěší dárek pod stromečkem od blízkých (i vzdálených), od přátel i kamarádů. Ale co 

na oplátku vymyslet pro své blízké, přátele a kamarády? Protože největší radostí je radost obdaro-

vaných. Někteří začínají nakupovat po prázdninách (ano, jsou tací poctivci) a jiní shánějí až těsně 

před tím krásným večerem. Ale CO?! Bačkory, ponožky, kapesníky ... Nevím jak vy, ale já ty 

měkké dárky neměl rád. Zaprvé jsem věděl, že to určitě není ten vytoužený luk, ale hlavně mívám 

jiný vkus (sob na tričku se mi teda nelíbí a vezmu ho jen na zahradu a co nejdřív ho asi trhnu). 

Takže co koupit, aby dárek potěšil a připomněl tomu druhému, že na něj myslíte? 

Já preferuji překvapení, které jsem nějak naznačil. „Ta klávesnice mě nějak zlobí, ale viděl jsem ti 

takovou krásnou ...“, prohodím u večeře a doufám, že to bylo patřičně zaznamenáno (pominu 

odpověď: „Kdybys u toho pořád neseděl, tak je jako nová!“). 

Nebo někde položím leták či katalog s vytouženým zbožím a post-item „to je dobré“. Doufám, že 

nebude jen bez povšimnutí uklizen. Rafinované? Ne. Praktické! 

Takovou pomůcku vám teď předkládám (návod na použití najdete na konci ). Berte to jako ma-

lou inspiraci a pokud něco nenajdete, nebojte se zeptat, dohodneme se. Určitě. 

Kniha jistě potěší. Když radíme my, bude to kniha odborná. Vybírejte z malé nabídky: 

CSS Instant Results, Richard York – anglická CD 790,- Kč ISBN 0-471-75126-X 

C# Programujeme profesionálně 890,- Kč K0890 

Web Design 790,- Kč K0893 

Mistrovství v zabezpečení MS Windows 2000 a XP CD 590,- Kč K0829 

SQL Kompletní průvodce DVD 890,- Kč K0914 

Microsoft SQL Server 2005 Kapesní rádce administrátora 597,- Kč K1308 

SQL Server 2000 Programujeme profesionálně CD 789,- Kč K0522 

MS Exchange Server Kapesní rádce administrátora 420,- Kč K1060 

MS Windows Server 2003 Nové funkce, upgrade, implementace 236,- Kč K0824 

Velká kniha vypalování CD a DVD CD 279,- Kč K0747 

SQL Kapesní přehled 89,- Kč K1145 

Pokud jste tady tu pravou neobjevili, zavolejte a pokusíme se ji spolu najít. 
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Martin Růžička 

Hardware 

Počítač, to už je dar jako hrom, a raději ho ne-

dávejte jako překvapení, určitě bude mít málo 

paměti, malý disk, nesprávnou grafickou kartu 

atd.  Ale „něco k počítači“ by se hodilo. Klá-

vesnice, myš, LCD monitor, tiskárna, scanner? 

Klidně zavolejte! 

Také vám nabídneme přepěťové ochrany nebo 

nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) od spo-

lečnosti MGE UPS Systems.Tato zařízení ne-

musí být pouze k počítači. I vaše video, DVD, 

Set–Up Box či fax si zaslouží ochranu. Přepěťo-

vá ochrana Protection Box s jednou, pěti nebo 

osmi zásuvkami a volitelně i s ochranou tele-

fonní přípojky či TV antény od 210,- Kč (ta 

nejdražší je za 1010,- Kč). Či Pulsar SP6 FR – 

přepěťová ochrana 6 zásuvek od 270,- Kč.  

UPS Protection Center – 8 zásuvek s přepěťo-

vou ochranou, z toho 4 zálohované, ochrana 

Internetu / xDSL / Tel / Faxu od 2600,- Kč.  

Software 
Pokud si myslíte, že by pod stromečkem mohl 

být i kousek softwaru, tak zde je malá nabídka:  

Norton Internet Security 2007 + DVD Doba 

ledová 2 (1390,- Kč) – proč se nebavit u pove-

deného pokračování roztomilého animovaného 

filmu, když je počítač chráněný? 

Corel Paint Shop Pro X + NIS 2007 CZ 

+ kniha Paint Shop Pro X polopatě od Ondřeje 

Neffa za cenu 3 350,- Kč. 

Elektronické distribuce produktů na USB klí-

čence KINGSTON 512 MB 

roční předplatné produktu Spy Sweeper 5.2   

1 050,- Kč 

roční předplatné produktu NOD32 Standard    

1 800,- Kč 

NOD32 Standard lze též pořídit v krabicovém 

balení za 1 610,- Kč. 

V případě zájmu můžeme přibalit i klíčenku 

o jiné kapacitě.  

Práce máte dost a doma si raději pohrajete 

(nebo snad děti byly hodné )? 

Nabízíme výborné strategie: z dob kolonizace 

Ameriky je to Age of Empires III CZ a nebo 

Rise of Nations: Rise of Legend, která nás 

zavede do fiktivní země zvané Aio, kde se 

neustále střetávají strany užívající magii a tech-

nologii. Libo-li něco akčního? Fantasy RPG hra 

Dungeon Siege 2 CZ aneb vypracujte si svého 

hrdinu v boji se zlem. 
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Návod pro „náhodné“ čtenáře 

Všechny ty věci, co jsou označené, se dají snadno pořídit u společnosti DAQUAS. 

Zasíláme i na dobírku. Ozvěte se včas, do Vánoc už zbývá opravdu jen chvilka! 

Návod pro věrné čtenáře 

Vyberte si z našeho vánočního inspiromatu, co by se vám nejvíce líbilo, pořádně to 

zakroužkujte, zvýrazněte, omalujte, podtrhejte a položte QUAS otevřený na 

příslušné stránce na místo, kde vaše polovička, případně váš milý šéf, který vás 

touží potěšit dárečkem, nejčastěji v klidu pobývá. A pak už se jen těšte, že to vyjde! 

A pokud jste zatím dárek svého srdce nevybrali, nebo potřebujete spíš „příspěveček“ na něco 

většího, máme tu pro vás taky řešení – Dárkové kupóny na nákup podle vlastního výběru – 

v hodnotě 500,- Kč a 1 000,-  Kč. Ty můžete až do konce ledna 2007 směnit za libovolné zboží. 

Fungují dočista jako peníze, můžete jimi zaplatit celou cenu, nebo jen část, či si nechat vrátit. 
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DAQUAS, s.r.o. 
Anny Letenské 7 
120 00 Praha 2 
 
Telefon: 
+420 222 51 22 01 
+420 603 44 24 34 (T-Mobile) 
 
Fax: 
+420 222 51 22 02 
 
Web: 
www.daquas.cz 

E-mail:  daquas@daquas.cz  

Obchodní informace: obchod@daquas.cz  

MSDN Info centrum: msdn@daquas.cz  

Kurzy VFP a SQL: kurzy@daquas.cz  

Technická podpora: hotline@daquas.cz  

Licenční poradenství: licence@daquas.cz  

Bezpečnostní produkty: security@daquas.cz 

Změna kontaktních údajů: quas@daquas.cz  

Navštívit nás můžete: 
v pracovní dny od 8:30 do 17:00 

Petr Bauer 
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Výhodné nabídky Adobe 
Acrobat 7.0 Standard WIN CZ 10 672,- Kč 

Acrobat 7.0 Standard poskytuje obchodním profesionálům snadně použitelné nástroje pro tvorbu, 

recenzi a výměnu dokumentů Adobe PDF. Správa recenzí a nástroje pro komentáře v kombinaci 

se silou formátu Adobe PDF přispívají k vyšší bezpečnosti a spolehlivosti recenzí nebo komentářů 

při schvalování důležitých obchodních dokumentů.  

Acrobat 7.0 Professional WIN CZ 17 226,- Kč 

Acrobat 7.0 Professional umožňuje obchodním, technickým a kreativním profesionálům převádět 

rozmanité typy dokumentů do formátu Adobe PDF pouhým stisknutím tlačítka a uložením do 

jednoho komplexního souboru Adobe PDF. Vyšší výkonnost, četná vylepšení a nové funkce napo-

máhají snadnějšímu, rychlejšímu a bezpečnějšímu sdílení dokumentů. 

Photoshop CS2 CZ WIN 20 648,- Kč 

Profesionální aplikace pro úpravu a zpracování bitmapové grafiky. 

Upgrade na Adobe Acrobat 8.0 za manipulační poplatek 510,- Kč 

Zajistěte si již nyní nové verze produktů Adobe Acrobat a Creative Suite, které budou dostupné 

počátkem roku 2007, za skvělou cenu. Nárok na Free Upgrade mají všichni zákazníci, kteří si 

zakoupí nebo zakoupili po 18. 9. 2006 jeden z produktů: 

Adobe Acrobat 7.0 Professional CZ 

Adobe Acrobat 7.0 Standard CZ 

Adobe Creative Suite 2 Premium CZ 

Touto položkou je možno objednat Free Upgrade na Acrobat 8.0 CZ nebo Creative Suite 2.3 Pre-

mium CZ za manipulační poplatek. Majitelé Creative Suite 2 Premium Edition obdrží v rámci 

přechodu na verzi 2.3 zdarma ještě profesionální webový editor Dreamweaver 8.0. 

Rozšíření Professional oproti verzi Standard 

Jednotlačítkový převod z AutoCADu, MS 
Visio a MS Project (pouze pro WIN) 
Tvorba elektronických formulářů 
Podpora vrstev (v technických 
dokumentech) 

Podpora PDF/X 
Vylepšené nástroje pro tisk a prohlížení ve 
velkoformátových dokumentech 
Preflightové nástroje (kontrola a korekce 
dokumentu proti zadaným kritériím) 
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Foxovské konference uplynulé i budoucí 

Pražská konference ze září 2006 
Devátý ročník pražské foxovské konference se zapisuje do historické řady jako „ten jiný“ než 

ostatní. Kdybychom ovšem chtěli být úplně přesní, museli bychom říci, že i ten úplně první – 

v roce 1998 – byl ve srovnání s tím, co následovalo, také zcela jiný. Pro ty z čtenářů, kteří nena-

vštívili úplně kompletní sadu všech 9 ročníků jako 36 (!) jejich kolegů, připomeňme, že v onom 

premiérovém roce se první den konference odehrál v Karlínském divadle a druhý den na ČVUT. 

První den přitom přišlo kolem 700 foxařů a přednášky běžely jenom v jednom divadelním sále. 

Druhý den na ČVUT už se odehrával scénář budoucích let, kdy přednášky probíhaly v souběhu 

3 vedle sebe, a celkem se zúčastnilo přes 550 foxařů. 

Devátý byl jiný 
Shrňme, v čem se vlastně ten foxovský letošek tolik lišil. Všechno začalo nápadem v domácím 

Microsoftu sejít se na akci pro vývojáře, která by nabídla na jednom místě co největší výběr od-

borných témat za co nejpřijatelnější vstupné, avšak v konferenčně důstojném prostředí. Vývojář-

ské – nefoxovské – akce od Microsoftu mají u nás také svou tradici, a to v podobě Microsoft  

DevDays (na jedné takové se např. kdysi sešlo v Kongresovém centru v Praze kolem 2000 účast-

níků). Letos se tedy měli všichni vývojáři sejít ve stejný čas na stejném místě a foxaři měli být 

mezi nimi. K tomu také zkraje září 2006 došlo a v tabulce je pár čísel, která srovnávají letošní 

foxovskou konferenci s loňskou: 

Ze samotných čísel v tabulce ale srovnání není úplné. Ostatní významné rozdíly jsou tyto: 

TOP Hotel namísto ČVUT  

Konference letos proběhla v jednom z nejlépe konferenčně vybavených hotelů u nás a tomu odpo-

vídaly i náklady na akci. Vstupné bylo ovšem naopak výrazně nižší než v minulých letech na 

ČVUT. Takový rozpor se musel někde projevit, pokud se byl nenašel sponzor s neomezeným 

rozpočtem. Nenašel se <s> (a ani se nehledal). Microsoft se sice ukázal jako sponzor velmi štědrý, 

ale jeho měšec měl přece jenom předem dané rozměry. A tak to, co spořádal hladový hotel, ubralo 

na požitcích, které zpříjemňovaly pobyt na dřívějších foxovských konferencích: konkrétně se 

nedostalo např. na společný večírek a taky jsme se museli vzdát teplého oběda. Na konference 

ovšem někteří chodí především za odbornými vědomostmi a pro takové tento atribut nepředstavo-

val žádné omezení. 

Září namísto června 

Na první pohled posunutí o pár měsíců nevypadá na podstatný rozdíl, ale pro „tradiční“ účastníky 

navyklé na předprázdninový termín mohlo ohlášení zářijového termínu v březnu znamenat pro 

jejich plánování komplikaci. 

Zveřejnění základních parametrů o konferenci bylo hodně pozdní 

Zatímco datum konference bylo ohlášeno počátkem března, o ostatních okolnostech nebylo jasno 

až do počátku srpna (!), a to mohlo mít na rozhodování, zda přijít, silný dopad. Uprostřed prázdnin 

se zkrátka organizátoři i účastníci věnují pracovním tématům s jiným nasazením, než v jinou roční 
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  FoxPro DevCon 

Praha 2005 

FoxPro DevCon 

Praha 2006 

počet dní konference 2,5 2 

počet přednášek v souběhu 4 3 

počet přednášek s tématem FoxPro 33 28 

vstupné základní 2975 1500 

vstupné zvýhodněné 2380 1000 

počet účastníků 419 303 
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dobu. Přitom bez znalosti takových náležitostí, jako kolik bude vstupné a kde se zaregistrovat, se 

těžko na konferenci někdo přihlásí. 

Devátý byl i stejný 
Přestože v zásadních několika bodech letošní konference hodně vybočila z řady, z hlediska odbor-

né náplně se účastníci necítili v ničem ochuzeni. V tomto tvrzení se opíráme o odezvy z dotazní-

ků: komentáře a hodnocení jsou zcela v souladu s tím, čeho se nám dostávalo v minulých letech. 

Někomu scházelo opakování přednášek (k němu jsme se sice v roce 2005 zavázali, ale při nejlepší 

vůli jsme svůj záměr přednášky opakovat po zkrácení na 2 dny nemohli naplnit), jiným naopak 

vyhovovalo, že mohou jít na některou z ostatních souběžných konferencí, když si na seznamu 

foxovských nevybrali. 

Byli jsme hodně zvědavi, jak budou účastníci reagovat na změnu místa konání a souběh s dalšími 

konferencemi. Díky tomu, že máme extrémně vstřícné publikum, máme z čeho reakce čerpat: 

téměř všichni odevzdali dotazník a mnozí i slovně vyjadřovali své názory. Jak už to bývá, názory 

byly dost rozptýlené. Abychom ukázali, jak kdo na konferenci nahlíží, vystavili jsme na web 

(www.daquas.cz/fox/devcon2006) podobně jako v minulosti některé komentáře účastníků. Vybrali 

jsme je tak, aby bylo vidět, že pro organizátory může být opravdu těžké vyhovět všem. Pokud 

odhlédneme od jednotlivých pohledů na věc a opřeme se o statistiku, dá se říci, že celková 

spokojenost s letošním uspořádáním není stejně vysoká jako dříve. Jak ukazuje graf, došlo k vše-

obecnému mírnému posunu od „rozhodně pozitivního“ hodnocení k „spíše pozitivnímu“. Platí to 

pro odpovědi na otázku „Plánujete přijít na konferenci i příště“ a „Nakolik byla konference 

přínosná“ (graf ukazuje rozložení odpovědí na druhou z otázek za celou historii). 

Na konferenčním webu je více grafů a komentáře účastníků a k některým okolnostem se na webu 

vyjadřujeme podrobněji i my. 

FoxPro Entwicklerkonferenz 2006 
Úplně celým názvem se správně frankfurtská konference jmenuje „Microsoft Visual FoxPro 

Entwicklerkonferenz 2006“ a i letos se konala v souběhu s další konferencí „Microsoft SQL 

Server und .NET-Konferenz 2006“. Šlo už o třináctý její ročník a pro nás je zajímavá z mnoha 

hledisek: je to konference geograficky nejbližší naší pražské, přednášející ze zámoří jsou ze stejné 

líhně jako ti naši a zpravodajství pro UniversalThread poskytovala osvědčená domácí reportérská 

dvojice Jan Vít a Jan Král (na www.utcoverage.com/German/2006). 

Hlavní „keynote“ stejně jako v Praze předvedl Alan Griver a nic extra novějšího jsme se 

s odstupem těch dvou měsíců nedozvěděli (zda a kdy bude VFP10 <s>, jak se bude distribuovat 

Otázka: Konference byla přínosná
(udáno v % z odevzdaných dotazníků)
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Sedna apod.). Německá konference je pověstná tím, že se už něko-

lik let koná v termínech ohlašovaných minimálně na rok dopředu. 

Letos ovšem tomuto plánování hlavní pořadatel, kterým je Rainer 

Becker, nasadil nebývalý a nečekaný rozměr: uveřejnil datum 

listopadových termínů pro konferenci až do roku 2014! Tedy na 

dalších 8 ročníků! Ostatně je to vidět i na konferenční tašce, která 

je na obrázku. 

Tuzemskou a frankfurtskou konferenci přirozeně porovnáváme 

(např. loni v QUASu 55) a několik zajímavých údajů tedy uvede-

me i tentokrát. Co do počtu účastníků je naše více navštívená – i ta 

letošní s 300 účastníky tohle srovnání potvrdila, neboť ve Frank-

furtu bylo nakonec asi 170 návštěvníků. Rozpočet ale má i při 

tomto počtu neporovnatelně větší než kterákoliv z minulých na-

šich konferencí i v době, kdy se nás sešlo přes 500. Vysvětlení je jednoduché: vstupné zůstalo 

v Německu na 999 EUR. Počet souběžných přednášek je 4, ale do nich patří i ty, které lákají na 

„paralelní“ konferenci – zaměřenou na SQL Server a .NET. Foxovských přednášek celkem bylo 

cca 45 (v Praze – jak ukazuje tabulka na straně 18 – to bylo letos 28). 

Jak se letos česká konference uskutečnila poprvé v hotelu, nedokážu se ubránit ještě jednomu 

srovnání (a mám za sebou shodou okolností i výlet do Moskvy a Petrohradu, a tak to srovnání 

v závěru odstavce obohatím i o východní směr). TOP Hotel v Praze se hlásí do kategorie 4 hvězdi-

ček (a cena za jednolůžkový pokoj je v něm 2 750,- Kč), i konferenční hotel Lindner ve Frankfur-

tu o sobě říká, že má 4 hvězdičky (a dá se v něm bydlet taky za cca 100 EUR). Z tohoto pohledu 

tedy naprosto srovnatelné prostředí. A přesto si nemůžete nevšimnout rozdílu, když pak jednáte 

s personálem. Těch drobných situací bylo více, ale jedna reprezentativní vykreslí obrázek dosta-

tečně. Když se na recepci ubytovávali naši zahraniční přednášející, přijížděli v různou dobu – 

většinou před oficiálním „časem nástupu k ubytování“ (check-in time), kterým je v TOP Hotelu 

14:00. U jednoho případu (kolem 11. hodiny dopoledne) jsem byl osobně a utkvěla mi v paměti 

reakce recepční: „Jste tady brzo, máme check-in time ve dvě odpoledne. To já musím prověřit, 

jestli už vás ubytujeme.“ Nic špatného, řeknete si možná. Ale personál v hotelu Lindner se 

s takovou situací prostě dokáže vyrovnat lépe. Když jsem přijel do frankfurtského hotelu Lindner 

v 7:30 ráno, na recepci hlásím, že jsem tady dost brzo na to, že mám zaplacený nocleh až ode 

dneška a jestli bych si nemohl u nich nechat na nějakou dobu odložená zavazadla. Recepční se 

usmála (!) a řekla: „To není vůbec žádný problém. Dáme Vám pokoj rovnou!“. Může to být náho-

da, ale já si myslím, že v přístupu k zákazníkům obecně u nás ještě pořád máme co vylepšovat. 

Přesto mám důkaz, že to není tak strašné, jako to bývalo před fungováním trhu u nás. Přesvědčila 

mě o tom historka se sháněním taxíku v hotelu Pribaltiyskaya v Petrohradu. Ta pro mne byla ná-

vratem zpět o 20 let. U dlouhého konferenčního pultu onoho hotelu (mimochodem má taky 

4 hvězdičky a je dražší než oba dosud zmíněné) je na jednom konci sekce označená „Taxi“. 

Potřebovali jsme se nechat dopravit na letiště, a tak jsme samozřejmě šli rovnou k ceduli. Na naši 

žádost o taxi jsme dostali protiotázku: „Máte rezervaci?“. Tak tu jsem neměli, ale protože jsme 

tušili, že vše nemusí být hladké, byli jsme tam více než tři hodiny předem. „Pokud nemáte 

rezervaci, taxi nebude. Máme všechna auta obsazena“. Tak se ptáme, jestli by nám mohla tedy 

přivolat nějaké jiné taxi. Prý nemohla. Zkoušíme na ni standardní turistický argument, že od ní 

očekáváme návod, jak máme sehnat taxi. Vysvětlila nám, že nemá oprávnění doporučovat nám 

nějaké firmy. Tak by nám mohla dát seznam, že si vybereme a ona ať nám taxi přivolá. Prý stejně 

nemůže telefonovat. Zkrátím to: nakonec jsme na poslední chvíli dojeli na letiště s příbuzným jiné 

recepční, která překročila všechna pravidla a prostě mu zavolala na mobil. Rusko je dobrým 

etalonem, když budete mít zase někdy pocit, že se vám někde nevěnují, jak byste si zasloužili... 

Desátá Visual FoxPro DevCon v Praze v roce 2007 
Je to tak: příští rok je pro pražskou konferenci jubilejní! A je jasné, že takovou příležitost budeme 

zkoušet využít naplno. Podle odezvy na letošní ročník a po celkovém vyhodnocení společně 
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uspořádaných zářijových vývojářských akcí je docela jisté, že příští rok proběhne foxovská 

konference na ČVUT v Praze, a to v červnu. Zámořští přednášející jako obvykle čekají ve frontě, 

abychom vybrali, kdo z nich bude moci nakonec přijít <s>, a my v DAQUASu bereme 10. výročí 

jako opravdový svátek a podle toho se chystáme věnovat přípravám! 

Semináře pro začínající foxaře 
Na konferenci v září nás mile zaskočil zájem o témata určená začínajícím foxařům. Původně jsme 

zařadili na program 2 vystoupení jen jako pokus, průzkum zájmu. Když jsme pak viděli, kolik 

účastníků konference má o taková témata zájem, dohodli jsme se s Microsoftem, že budeme 

začátečnická témata poskytovat formou večerních seminářů zdarma. V závěru roku jde o 2 před-

nášky: jedna už proběhla před vydáním magazínu – 21. 11., téma VFP a client/server je napláno-

váno na 14. prosince. Více informací je na www.daquas.cz/fox. 

DAQUAS, s.r.o., Anny Letenské 7, 120 00  Praha 2 
Tel.: 222 51 22 01, Fax: 222 51 22 02, GSM: 603 44 24 34 

e-mail: daquas@daquas.cz, web: www.daquas.cz 
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Malá pomůcka pro zapomnětlivé 

V minulém povídání jsme si ukázali několik využití knihovny FoxTools. Ani v dnešním programu 

se bez FoxTools neobejdeme. 

V mé praxi si často potřebuji vést evidenci o tom, ve kterých programech a metodách jsem něco 

změnil – a také potřebuji mít možnost si stejný program či metodu  otevřít na jiném PC (například 

přes Remote Desktop ). Proto je výhodné mít možnost v návrhářích stisknout kombinaci kláves 

(u mne Alt+F2) a ihned mít v clipboardu příkaz pro otevření metody nebo programu (takže 

například do clipboardu uloží: 

MODIFY FORM OrderEnt METHOD PatientSearch.CustomSelected 

MODIFY CLASS ctrWarnings OF Order METHOD grdWarnings.RealRefresh 

a podobně). 

Nejprve si tedy nastavíme volání tohoto programu: 

ON KEY LABEL ALT+F2 DO METODY 

A potom už nám nezbývá než napsat správný program Metody.prg . Obávám se, že to není 

žádná velká věda, ani zde nejsou žádné zajímavé triky, takže zdrojový kód je prostě ke stažení 

z webu www.daquas.cz/quas (nebo si o něj napište na hotline@daquas.cz). 

Poznámka: samozřejmě vím o Task Listu, ale já osobně raději používám tento způsob práce, 

protože má několik výhod – například právě výše zmiňovanou možnost „přenést“ příkazy i na jiný 

počítač. 

Jako vždy bych Vás chtěl požádat – pokud Vás napadne oprava či vylepšení – předem děkuji za  

e-mail . 

A na závěr malý tip:  

Víte, jak jednoduše „zpackovat“ knihovnu tříd .vcx, ve které jsou některé záznamy označeny jako 

zrušené? 

Patrně nejjednodušší je otevřít nějakou třídu (která byla modifikována) z této knihovny a bez 

jakékoli změny ji uložit zpět – VFP v tom okamžiku tuto knihovny „zpackuje“. 

A to je vše. Mějte se krásně. 

Milan Kosina, kosina@vol.cz 
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Přecházíme z FoxPro do Visual FoxPro 3 dny 

Kurz pro všechny, kteří chtějí programovat ve Visual FoxPro a dosud programovali ve  

FoxPro 2.x. Kurz vysvětluje a na příkladech učí, co je nové a užitečné ve Visual FoxPro 

a jak se toho správně a efektivně zhostit.  

Microsoft Visual FoxPro 9.0 

Visual FoxPro na platformě .NET a na Internetu 2 dny 

Kurz pro moderní využití Visual FoxPro – v distribuovaném prostředí .NET v roli COM 

serveru a jako nástroje pro publikování dat na webu. 

Přehlídka užitečností ve Visual FoxPro 2 dny 

Kurz je odpovědí na nejčastější požadavky z praxe při dnešním moderním využívání Visual 

FoxPro: jak spolupracovat s Office, jak využívat Visual FoxPro optimálně. 

Visual FoxPro jako klient pro Microsoft SQL Server 2 dny 

Kurz pro všechny, kteří se již rozhodli použít Visual FoxPro v roli klienta pro databázový 

SQL Server, zkusili si zprovoznit přes ODBC vzdálený pohled a znají výhody spolupráce 

VFP s databázovým SQL Serverem. 

Úvod do Microsoft SQL Serveru 2005 2 dny 

Cílem kurzu je podat co nejširší, ale přitom velice praktický přehled, co nabízí Microsoft 

SQL Server 2005. Účastníci se seznámí s obslužnými nástroji (SQL Server Management 

Studio), s uživatelskými účty, databázemi, tabulkami, indexy, uloženými procedurami, 

funkcemi a přístupovými právy k objektům. Kurz pokrývá také témata jako optimalizace, 

zálohování a obnovování dat, plánování a spouštění úloh a replikace. 

Microsoft SQL Server 2005 

Přihlášku můžete podat přes web (www.daquas.cz/kurzy), e-mailem (kurzy@daquas.cz), faxem 

(222 51 22 02), telefonicky (222 51 22 01 a 603 44 24 34) nebo poštou. 

Termíny průběžně uvádíme na webu www.daquas.cz/kurzy, pokud vám nevyhovuje žádný 

z termínů, můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás budeme informovat, jakmile budou 

vypsány další termíny. 

Vedle uvedených kurzů poskytujeme také specializované konzultace k dílčím tématům i školení 

na zakázku s předem dohodnutým obsahem, místem konání a termínem.  

Nepřehlédněte též nabídku bezplatných seminářů na straně 21. 

Ceny 

Třídenní školení 5 900,- Kč + 19% DPH 

Dvoudenní školení 4 900,- Kč + 19% DPH 

Cena zahrnuje školení, teplý oběd a dopolední a odpolední občerstvení. 

Kurzy Visual FoxPro a SQL Server 
Více informací včetně posledních letošních termínů je na www.daquas.cz/kurzy. 
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PRÁVĚ TEĎ MŮŽETE ZÍSKAT MICROSOFT® 
VISUAL STUDIO® 2005 PROFESSIONAL WITH MSDN® 

SUBSCRIPTION S MIMOŘÁDNOU SLEVOU 
A MOŽNOSTÍ ROZLOŽIT PLATBY DO TŘÍ LET 

na Visual Studio 2005 Professional with MSDN Premium Subscription nebo 

Visual Studio 2005 Professional with MSDN Professional Subscription 

zakoupené v licenčních programech Open nebo Open Value 

SLEVA 

INCLUDED! 

Více najdete v samostatném článku uvnitř  čísla. 


