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Trend č.1: Nárast mobility?

• 2014 = na Slovensku o 30% viac predaných tabletov, ako 
klasických počítačov

• Consumerization of IT
• 36% zariadení do firiem budú tvoriť tablety a 2v1 (USA, 

2014)
• Mobilné potreby primárne pre:

1. Senior a middle manažment
2. Ľudia v teréne (obchodní zástupcovia, technickí pracovníci, 

etc.)



Riešenie? Rozumný prechod

Firmy majú na výber z 5 scenárov prechodu:

1. Bring your own device (BYOD) - unmanaged – zariadenie prinesené 
zamestnancom, individuálne. Väčšinou bez schválenia IT/manažmentu, 
nemanažované, nezabezpečené, primárne používané pre potreby emailovej 
komunikácie.

2. BYOD – Somewhat managed: zariadenie prinesené zamestnancom, väčšinou s 
finančným prispením, ktoré sa dá čiastočne manažovať (iPad, Android)

3. BYOD - Fully managed: zariadenie vlastnené zamestnancom, väčšinou s 
finančným prispením firmy, ktoré sa dá plne manažovať a zabezpečiť 
(Windows tablet a 2v1)

4. Fully managed – Work purposes: zariadenie vlastnené firmou, pre pracovné 
účely, ktoré sa dá plne manažovať a zabezpečiť (Windows tablet a 2v1)

5. Fully managed - Corporately Owned Personally Enabled: zariadenie vlastnené 
firmou, pre pracovné aj súkromné účely, ktoré sa dá plne manažovať a 
zabezpečiť (Windows tablet a 2v1)

Ak to nebude riešiť manažment firmy, budú to riešiť vaši zamestnanci!



Trend č.2: Smerujú tablety k stagnácii?



Riešenie? Zariadenia typu 2v1 pre tých, ktorí 
nie len konzumujú

Riešením sú plnohodnotné stroje
na prácu: apps, dotykový prehliadač, 
používateľské profily, atď.
aj zábavu: Office, klávesnica, pripojiteľnosť, 
manažovateľnosť a bezpečnosť, atď. 



Trend č. 3: mobilitu je možné zabezpečiť aj 
lacným zariadením..



•Alebo aj takto s Asus TA100 s Windows 8 Enterprise...

...všetky služby predtým a naviac:



Trend č. 4: Windows 8 (ne)akceptácia

Dojmy vs. fakty



Fakty: 
• 150 000+ používateľov na 

Slovensku (zdroj: Statcounter)

• Najväčší medziročný nárast za 
posledných 12 mesiacov 
(absolútne): Win 7 a Windows 8 
(zdroj: Statcounter)

• Spokojnosť používateľov 
Windows 8 

• Počúvame zákazníkov ale aj IT 
profesionálov = Windows 8.1



Windows 8.1 – pár z noviniek

• Zmeny v 63 oblastiach

• Internet Explorer 11, Mail App, Prispôsobenie, Vyhľadávanie, VPN 
client access, Pripojenie cez broadband, Malé tablety, Boot to desktop, 
Start button, Open MDM, Workplace join, Windows Defender, TPM 
2.0, Certificate reputation, Pervasive Device Encryption, SkyDrive, PC 
settings, ....

• Windows 8.1 (update) = Nové funkcie (features) + 
vylepšenie behu a procesov („Service Pack“)

• Dostupné od 17. októbra



Trend č. 5: Microsoft a jeho partneri trendy 
predvídajú a určujú

• Presvedčte sa sami...



Novinky pre…

Kúp si ultrabook, získaj 
tablet zadarmo!
HP Split X2 13,3“ FHD
Core processors, TPM, 10+ 
battery

Plnokrvný biznis tablet
Dell Tablet Pro 11“
Quad Core Atom, TPM,
Od januára 2014

Najlepší biznis tablet 
súčasnosti
Lenovo Thinkpad T2“
Dual Core Atom, possible
dock, TPM

...ultramobilných biznismenov:

Ak chcete Surface Pro už 
dnes
Sony Tap 11, 11,6“ FullHD, 
Worlds thinnest PC – 9,9mm
Od novembra 2013

...manažéra, ktorý často vytvára obsah: 



Niektoré ďalšie zariadenia pre pracovníkov v teréne:

Low cost tablet s 
výkonom 
Toshiba Encore 8“
Cca 300 Euro, Office 
2013, Quad Core Atom
Od novembra 2013 

The „no brainer“
Asus Transformer TA100 10“
HDMI output, Office 2013, 
Quad Core Atom, keyboard
Od novembra 2013 

Low cost tablet s klávesnicou
Acer Iconia W511 10,1“
550+ Euro, 3G, HDMI output
Quad Core Atom, keyboard, 

A-brand za dostupnú cenu?
Lenovo Miix 10“
Office 2013, Dual Core Atom,



Poďte si pozrieť a vyskúšať širokú 
paletu Windows tabletov a zariadení 
typu 2v1.



Záver:

1. Ak nebudete riešiť mobilitu proaktívne, vyriešia to za vás vaši 
zamestnanci.

2. 2v1 je najlepšie riešenie pre tých, ktorí nielen konzumujú obsah.

3. Vstupná cena zariadenia môže tvoriť iba 30% z TCO!

4. Windows 8.1 – nové funkcie + service pack v jednom 

5. Nové, lacnejšie a ešte zrelšie zariadenia na Windows
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