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Webhosting, ktorý sa dá
chytiť do ruky 
Na slovenský trh vstupuje nový hráč v oblasti webhostingu – je ním webhostin-
gová karta warta 1 GB. Je to produkt, ktorý si nemusíte objednávať, dá sa 
pohodlne kúpiť v podobe skutočnej karty na takmer 2000 predajných miestach 

na Slovensku. Dostanete ho napr. na poštách, v sieti predajní AFID, DigiPro, NAY,
ale i u distribútorov IT na Slovensku (Asbis, eDsystem). To, čím sa odlišuje od dote-
rajších riešení, je rýchlosť, akou možno zriadiť všetky služby webhostingu – teda do-
ménu prvej úrovne s koncovkou .sk, elektronickú poštu a webové rozhranie s plnou
podporou PHP. Súčasťou sú všetky zvyčajné služby, ako napríklad podpora skripto-
vacieho jazyka PHP, databáza MySQL, podrobné štatistiky prístupov, antivírusová
a antispamová ochrana elektronickej pošty, webmailové rozhranie atď. 

Karta sa predáva za 1190 Sk a táto suma zahŕňa všetky služby zriadenia 
domény spolu so službami na jej prevádzkovanie po dobu 12 mesiacov. Karta
obsahuje aj holografický ochranný prvok, na zadnej časti je 16-miestny prístu-
pový kód. Svoju doménu aktivujete na stránke www.warta.sk alebo telefonicky.
Po aktivovaní treba kartu uschovať, keďže obsahuje aj jedinečný prístupový kód
na administráciu stránky. Pri našom teste trvala aktivácia domény neuveriteľné
dve minúty a sedem sekúnd, čo je vzhľadom na doterajšie služby webhostingu
skutočne jedinečné. V rámci administrácie môžete zriadiť napr. FPT konto
a cezeň napĺňať webovú stránku vlastným kódom, vytvoriť si mailové kontá
a pod. Administrácia stránky vrátane podrobnej pomoci k jednotlivým položkám
je k dispozícii v slovenčine i angličtine. Ponúka celkovú kapacitu 1 GB, čo plne
postačuje na služby domáceho používateľa, ale aj menšieho podniku. 

Zapožičal: crooce.com – the internet company  � Cena: 1190 Sk na 
12 mesiacov

Na trh prichádza Microsoft Windows 
Server 2008
Celosvetovo najväčšie pred-
stavenie novej platformy
pre podnikový sektor zorga-
nizovala na konci februára
spoločnosť Microsoft. Išlo
o spoločenskú udalosť, na
ktorej Steve Ballmer ohlásil
príchod trojice vzájomne
spolupracujúcich produk-
tov: Windows Server 2008,
Visual Studio 2008 a SQL
Server 2008. Tieto tri pro-
dukty vytvárajú platformu,
ktorá má dramaticky zmeniť
budúcnosť v podnikovom prostredí IT. 

Kľúčovú úlohu má teraz technológia virtualizácie, ktorú označuje Microsoft ako Hyper-V.
Tá umožňuje na jednom fyzickom serveri prevádzkovať viaceré virtuálne servery s úplne odliš-
nými rolami. Výsledkom je efektívna tvorba a nasadenie obchodných aplikácií, ktoré umož-
ňujú vybudovanie dynamickej IT infraštruktúry (Dynamic IT). Podľa Steva Ballmera doterajšie
využívanie virtualizácie vzrastie po príchode novej platformy z doterajších ani nie 10 % až na

80 až 90 %. Podľa novej stra-
tégie ďalej Microsoft otvára
svoj zdrojový kód. Tým vý-
razne uľahčuje cestu vývojárov
k tvorbe aplikácií prispôsobe-
ných operačnému systému. 

Nový prístup i prichádza-
júcu platformu sa Microsoft
rozhodol propagovať netradič-
ným spôsobom. Hlavnú úlohu
teraz hrá tzv. Hero (hrdina).
Na uvedení novej platformy
bola stovka špecialistov, ktorí
už nasadili nové produkty do
ostrej prevádzky a zároveň sú
to zapálení odborníci, per-
fektne poznajúci prichádza-
júcu platformu. Heroes sú
osobnosti, ktoré pôsobia na
lokálnom trhu a majú v tomto

prostredí prirodzenú autoritu. Slovenským Hero je Július Kováč, ktorý pôsobí v poisťovni Ko -
operatíva ako systémový administrátor. Oficiálne predstavenie Windows Server 2008, Visual
Studio 2008 a SQL Server 2008 prebehne 3. apríla 2008 v Bratislave, kde bude hlavným
rečníkom práve Lubor Kollar z firmy Microsoft. 
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Rýchle monochromatické 
laserové tlačiarne
Spoločnosť Kyocera Mita uviedla na trh 
monochromatické laserové tlačiarne modelo-
vého radu Ecosys pre formát A4. Ide o osobné
tlačiarne Kyocera FS-110 a FS-1300D, určené
predovšetkým do kancelárie, ktoré majú veľmi
zaujímavý dizajn. Efektná je najmä kombiná-
cia tlačidla a šestice LED, ktoré signalizujú 
prevádzkový stav tlačiarne. 

Hlavným zlepšením nových modelov je 
rýchlosť tlače – dosahuje až 28 strán za mi-
nútu, zrýchlila sa aj doba tlače prvej strany. Kapa-
cita vstupného aj výstupného zásobníka je 250 listov, tlačové rozlíšenie je 1200 dpi.
Model Kyocera Mita FS-1100 má možnosť rozšírenia o doplňujúci zásobník s kapaci-
tou 250 listov. Model Kyocera Mita FS-1300D sa dá doplniť o dva takéto zásobníky.
Zároveň je vybavená duplexným modulom umožňujúcim tlač na obidve strany papiera,
čím sa dosahuje úspora nákladov na papier i šetrenie životného prostredia. Rovnako 
FS-1300D obsahuje aj manuálny podávač na 50 listov, ktorý umožňuje tlač na hrubšie
médiá. Pripojenie k počítaču je možné len pomocou portu USB. Kapacita pamäte RAM
je štandardných 32 MB, rozlíšenie tlače je 1200 × 1200 dpi, maximálne zaťaženie

20 000 strán. Jej hmotnosť je 10 kg, spotreba v stave šetria-
com elektrickú energiu je 4,4 W. 

Pri našom teste sme zistili, že úvodná inštalácia trvá po 
zapnutí asi 15 minút, všetko ostatné je už rýchle. Tlač zmieša-
ného dokumentu z Wordu v objeme 50 strán nám trvala
2 minúty a 13 sekúnd, z čoho vychádza prepočítaná rýchlosť
22,6 str./min. Prvá strana je podľa nášho testu vytlačená za
12 sekúnd, dve
strany dokumentu
PDF za 21 sekúnd.
Vyskúšali sme aj

tlač na obe strany
papiera, pričom 50-

stranový dokument bol
vytlačený za 3 minúty a 58

sekúnd (12,6 str./min.). 

Zapožičal: Columbex International  � Ceny:
FS-1100 – 7990 Sk, kazeta v cene 2580 Sk
s výdržou na 4000 strán (5 %), FS-1300D –
10 390 Sk, kazeta v cene 3090 Sk s výdržou
na 7200 strán (5 %)




