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ViewSonic Corp, přední světový 

poskytovatel vizuálních řešení, 

představila nové tabule pro firemní 

spolupráci ViewBoard, které jsou 

určeny k instalaci na pracovišti. Nová 

řada ViewBoard IFP70 představuje 

další obohacení portfolia řešení pro 

spolupráci od společnosti ViewSonic. 

Celá produktová řada byla speciálně 

navržena, aby firmám poskytla snadno 

použitelné a moderní možnosti 

komunikace při konferencích, 

které usnadňují spolupráci, ale i 

komunikaci na moderních a globálních 

pracovištích. Displeje ViewBoard IFP70 

byly také vyvíjeny s ohledem na chytré 

IoT prostory a také disponují certifikací 

Microsoft Azure IoT.

„Díky našemu know-how a 

zkušenostem získaných na platformě 

ViewBoard jsme vyvinuli řešení, 

které revolučním způsobem promění 

způsob, jak lidé pracují, komunikují a 

spolupracují a pomůže společnostem 

držet krok s rychlým tempem dnešního 

světa obchodu,“ uvedla Monica Sun, 

ředitelka divize velkoformátových 

displejů společnosti ViewSonic. 

„Kombinací vylepšení hardwaru, 

softwaru a internetu věcí (IoT) 

usilujeme o to, abychom z pracoviště 

vytvořili prostředí, kde bude moci 

týmová práce rozvinout celý svůj 

potenciál. Také tak zvýšíme efektivitu 

a produktivitu zaměstnanců, a to i 

když jsou členové týmu rozesetí po 

celém světě.“

Navrženo pro moderní pracoviště - 

stačí přijít, zapnout a začít pracovat

Každý, kdo někdy používal 

videokonferenční řešení, dosvědčí, že 

snaha o propojení komplikovaných 

kabelů a odstranění problémů s 

připojením může zpozdit zahájení 

schůzky a dokonce i negativně ovlivnit 

její průběh. Displeje ViewBoard IFP70 

naštěstí pomáhají tyto problémy 

zmírnit, a to díky připojení pomocí 

jediného kabelu přes USB-C. Vzhledem 

k tomu, že si už nemusíte lámat hlavu 

s více než jedním kabelem, zahájit 

schůzku nebo prezentaci je skutečně 

snadné a rychlé a odpadá ten ošemetný 

okamžik, kdy se členové týmu 

zoufale snaží uvést věci do pohybu. 

Díky podpoře A/V, dat, Ethernetu a 

technologii Power Delivery je jeden 

kabel vše, co potřebujete.

ViewSonic uvádí na trh novou ViewBoard
Série IFP70 podporuje spolupráci a komunikaci pro optimalizaci produktivity a disponuje 
certifi kací Microsoft Azure IoT

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 726  odběratelům

http://www.grafika.cz/rubriky/hardware/viewsonic-uvadi-na-trh-novou-viewboard-177715cz


eho otec, Vojtěch Lanna starší (1805-

1866) patřil k zakladatelům českého 

průmyslu, zabýval se obchodem 

se dřevem, dopravními stavbami, 

splavňováním řek a stavbou železnic. 

Rozvinutím těchto aktivit vybudoval 

Lanna mladší postupně jednu z 

nejvýznamnějších stavebních firem 

v Rakousku-Uhersku. Podílel se na 

výstavbě a úpravě většiny hlavních, 

dodnes zachovaných železničních tratí 

a vodních cest. Ústředí firmy sídlilo v 

Lannově paláci v pražské Hybernské 

ulici, kde rodina bydlela. Úspěchy 

v podnikání dodnes připomínají 

také dvě reprezentativní vily, které 

Vojtěchu Lannovi sloužily především 

k odpočinku. První byla postavena v 

nedaleké Bubenči, druhá v rakouském 

Gmundenu.

 

Značnou část nemalých zisků věnoval 

Lanna rozsáhlé filantropické činnosti a 

podpoře veřejných institucí. Oceněním 

jeho záslužné činnosti byla nejen 

všeobecná vážnost, ale také povýšení 

do šlechtického stavu a jmenování 

do řady významných funkcí. Vojtěch 

Lanna ml. byl například doživotně 

jmenován členem Panské sněmovny 

parlamentu Rakouska-Uherska.

 

Výstava - Vojtěch Lanna, Mecenáš muzea
Vojtěch Lanna mladší (29. května 1836 v Praze – 31. prosince 1909 v Meranu) byl nejslavnějším 
členem svého rodu, který přišel do Čech v 18. století z Horního Rakouska.

více na

http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-fotografie/vystava-vojtech-lanna-mecenas-muzea-177716cz


Skvělé se hodí pro profesionální 

použití, např. ve zdravotnických 

zařízeních, sledovacích systémech a 

platebních terminálech (POS).

 

Karty náleží do výkonnostní třídy 

A1, a s podporou specifikace SD 

5.1, zaručující kontinuitu a rychlost 

provozu, bezproblémové ukládání 

velkého množství dat, fotografií, video 

souborů a hudby. Poskytují maximální 

rychlost čtení 95 MB/s a zápisu rovných 

40 MB/s.

 

Nová série karet zahrnuje čtyři modely 

- dvě karty SD a dvě microSD:

SDHC/SDXC420T

SDHC/SDXC420I

microSDHC/SDXC420T

microSDHC/SDXC420I

 

Všechny uvedené nosiče jsou vyrobeny 

na bázi 96-vrstvových paměťových 

buněk 3D NAND flash, díky čemu 

umožňují uchovávat větší množství 

dat než klasické paměťové karty. 

Mimo to splňují také standardy UHS-I 

Speed Class 10.

 Dodatečně se nová série karet od firmy 

Transcend prezentuje výjimečnou 

vytrvalostí. Karty jsou odolné proti 

vodě, otřesům, elektrostatickým 

výbojům, rentgenovému záření 

a přizpůsobeny jsou pro práci v 

širokém teplotním rozmezí. Karty 

jsou dostupné ve verzi s vyšší teplotní 

odolností (od -40°C do 85°C) nebo 

nižší odolností (od -25°C do 85°C).

Nové paměťové karty Transcend
Představované produkty využívají 96-vrstvové paměti 3D NAND flash, která jim umožňuje 
uchovávat ještě větší množství dat.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nove-pametove-karty-transcend-177647cz


Společnost Canon v rámci třetího 

ročníku projektu Kopírka hledá 

kancelář rozdala další multifunkční 

tiskárny do neziskových organizací. 

Použitá, ale stále spolehlivá 

a výkonná zařízení, která zvládnou 

tisk a kopírování, ale nahradí i skener 

nebo fax, našla nový domov. V dalším 

kole charitativního projektu Canonu 

zvítězily organizace Dejme dětem 

šanci, Česká asociaci paraplegiků - 

CZEPA, Rodinné a kulturní centrum 

Nová Trojka a Škola Osmička 

se zaměřením na individuální 

a enviromentální výchovu. Slavnostní 

vyhlášení projektu se konalo 

v polovině listopadu v pražské kavárně 

Café AdAstra, kde pracují tělesně 

i duševně hendikepovaní.

„Přestože se v případě darovaných 

multifunkcí nejedná o nové stroje, 

jejich životnost díky kvalitě výroby 

i výstupní kontroly značně přesahuje 

cyklus obměny obvyklý ve firmách. 

Byla by proto škoda je likvidovat, 

když mohou být ještě řadu let denně 

využívány pro dobrou věc,“ vysvětluje 

smysl projektu Kopírka hledá kancelář 

Eva Kučmášová, šéfka korporátní 

a marketingové komunikace 

společnosti Canon.

Multifunkce, které do projektu 

věnovala společnost Canon a její 

partneři VDC kancelářská technika 

z Prahy a Can21 ze Zbuzan, si už 

všechny čtyři vybrané neziskovky 

přebraly a hned je zapojily do svého 

každodenního dobročinného provozu. 

A podělily se o své první dojmy ze 

spolupráce.

„Protože jsme malá komunitní 

základní škola a financí není mnoho, 

je pro nás úspěch v projektu Kopírka 

hledá kancelář nedocenitelný. Naši 

novou kopírku Canon využívají nejen 

pedagogové při přípravách na výuku, 

ale i děti v rámci svých projektů. 

Jde prostě na dračku,“ říká Zuzana 

Hájková ze Školy Osmička z Roudnice 

nad Labem, která se zaměřuje na 

enviromentální výchovu nebo výuku 

v projektech s větším prostorem pro 

individuální rozvoj.

„Tiskárnu využijeme zejména na 

tisk vzdělávacích materiálů na 

besedy a školení pro pěstouny 

a sociálně znevýhodněné rodiny, 

dále pak například na tisk obrázků, 

not a básniček pro lektory kurzů 

a při akcích pro širokou veřejnost,“ 

uvedla Veronika Vlková z Rodinného 

a kulturního centra Nová Trojka na 

Praze 3. To nabízí široké spektrum 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

pro děti a dospělé včetně seniorů 

a věnuje se i podpoře sociálně 

ohrožených skupin a integraci 

hendikepovaných.

Kopírka hledá kancelář
Třetí ročník projektu Kopírka hledá kancelář věnoval další multifunkce Canon do neziskovek

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/kopirka-hleda-kancelar-177648cz


Přenosný externí SSD disk SanDisk 

Extreme PRO Portable SSD využívá 

vlastní firemní technologii NVMe k 

dramatickému zvýšení přenosových 

rychlostí až na 1 050 MB, které 

umožní rychleji přesunovat soubory a 

upravovat je přímo na disku. Odolné 

pouzdro pomáhá chránit digitální 

obsah všude na cestách. Disk je 

k dostání v kapacitě až 2 TB a je 

kompatibilní se zařízeními PC nebo 

Mac. K dispozici je připojení USB 

konektory typu C nebo A.

 

SanDisk Extreme PRO Portable SSD 

využívá vlastní bleskově rychlou 

technologii NVMe k dramatickému 

zvýšení přenosových rychlostí až na 

1 050 MB/s** a plně využívá rozhraní 

USB 3.1 druhé generace**. Takže je 

možné upravovat soubory přímo na 

externím disku. To šetří nejen čas ale i 

kapacitu interního disku v počítači.

 

 SSD disk SanDisk

Odolná konstrukce s tělem z hliníku 

chrání jádro SSD disku a odvádí teplo. 

Plášť z pevného silikonového kaučuku 

navíc zvyšuje nárazuvzdornost a krytí 

IP55 se postará o odolnost vůči vodě a 

prachu.1 Malé a lehké provedení disku 

SanDisk Extreme PRO Portable SSD 

znamená, že mít svůj obsah u sebe při 

cestách po městě nebo do zahraničí 

nemůže být jednodušší. Externí disk 

spolupracuje s počítači PC i MacTM 

hned po vybalení a lze ho připojit 

pomocí konektorů USB typu C a A3. 

To usnadňuje zahájení práce a její 

pokračování téměř ve všech situacích.

SanDisk Extreme PRO
SanDisk představuje nový odolný externí SSD disk s IP55 a rychlostí čtení až 1050 MB/s.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/sandisk-extreme-pro-177664cz


JAZZ WORLD PHOTO 2019

VÝSTAVA

Třicítka nejlepších fotografií z jazzového světa opět k vidění v Galerii Portyč.

Světová fotografická soutěž JAZZ WORLD PHOTO opět posunula hranice. Do 6. ročníku 
se přihlásilo rekordních 353 fotografů ze 43 zemí, což je téměř třikrát více než při prvním 
ročníku.

Snímky přišly z tisíce kilometrů vzdálených zemí. Kromě fotografů z Evropy soutěž zaujala 
také autory v Mexiku, Kolumbii, Kanadě, Japonsku nebo na Kubě

 Výstava bude zahájena ve čtvrtek 9. ledna v 17 hodin. . 

více na

https://www.jazzworldphoto.com
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SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve 
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? 

a)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafi k

  hledam praci DTP/grafi k

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafi k/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

Otázka: Jaké fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

Těším se na další skvělé články i v Novém roce.

Olga/Hradec Králové

Díky iZINu je můj konec týdne vždy o něco příjemnější.

Jiřina/ Klatovy

Díky za všechny tipy na výstavy.

Alena/Zlín 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/



