World-class messaging and collaboration solution

Trvalé zamìøení na týmovou spolupráci
Software Lotus Notes se proslavil novátorským pøístupem v oblasti efektivní týmové spolupráce, protoe týmùm umoòuje snadnou distribuci
aktuálních informací a sdílení mylenek. Pøispívá ke zvýení produktivity, protoe integrací elektronické poty, týmových pracoven (Team Room)
a urgentního pøedávání zpráv nabízí organizovanou komunikaci, schopnost automatizovat podnikové procesy a pøíleitost efektivnìjí spolupráce
s kolegy. Výsledkem je vyí operativnost a rychlejí vstup na trh ve srovnání s konkurencí.
Lotus Notes 6 staví dále na tradici klienta Notes s integrovaným prostøedím pro týmovou spolupráci. Kvalitnìjí integrace mezi klientem Notes
a dalími nástroji pro spolupráci a produktivitu pøispívají k vìti efektivitì pøi správì dokumentù a pracovního toku. K novým funkcím pro týmovou
spolupráci patøí zamykání dokumentù, co pomáhá pøi správì týmového editování a zajiuje, e dvì osoby nemohou zároveò provést editaèní
zmìny, které by byly v rozporu. A vylepená ablona Team Room umoòuje seøazení dokumentù podle priority, aby se dalo snadnìji posoudit,
kterým dokumentùm je tøeba se vìnovat co nejdøíve. ablona Team Room rovnì zahrnuje okno oznámení pro centralizovanou komunikaci
a individuální stavová hláení. ablona knihoven Microsoft Office umoòuje uivatelùm s pomocí spoleèné ablony v rámci klienta Notes snadné
vytváøení dokumentù Microsoft a tím zkrátit èas potøebný pro vytváøení a sdílení informací. Ve svém souhrnu vechny tyto novinky racionalizují funkce
pro týmovou spolupráci.
Pokud budete vyuívat ohromných moností pro týmovou spolupráci, kterou poskytuje produkt IBM Lotus Sametime, zjistíte, e integrace s Lotus
Notes je jetì tìsnìjí. Verze 6 toti nyní umoòuje, e schùzi Lotus Sametime lze vytvoøit v rámci standardního pozvání na schùzi v Notes. Tato
koordinace informací zajiuje uloení kompletních informací o schùzích na jednom místì, take pozvané osoby nemusejí pracnì hledat nejdùleitìjí
údaje o schùzi. A pokud se termín schùze zmìní, schùze Sametime na to reaguje a automaticky se upraví.

IBM Lotus Notes 6

Je tøeba se rozhodnout
Protoe se podmínky trhu tak rychle mìní, je rozhodnutí v oblasti informaèních technologií tøeba peèlivì zvaovat. Vae organizace musí být flexibilní
a mít schopnost se adaptovat zmìnám na trhu. Zárukou konkurenceschopnosti je vìnovat hlavní pozornost v rámci podnikové strategie volbì
platformy pro messaging a týmovou spolupráci. Produkt Lotus Notes 6, který umí vyuívat komplexní nabídku softwaru, hardwaru a slueb od IBM,
je uznávanou jednièkou na trhu podnikových messagingových slueb, protoe integrované prostøedí pro messaging a týmovou spolupráci, které
nabízí, je pièkové kvality. Vyuijte inovované funkce Lotus Notes 6, spolehlivý provoz, spolehlivé zabezpeèení  sníí se vám celkové provozní
náklady.

Dalí informace
Informace o výhodách, které vám program Lotus Notes pro messaging a týmovou spolupráci pøináí, jsou uvedeny na stránce:
www.lotus.com/notes
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IBM Lotus Notes 6 v kostce
Nároky na pamì
Microsoft Windows 95 (minimálnì s instalaèním programem druhého vydání) a Windows 98
 minimálnì 64MB RAM; doporuèeno 128MB nebo více
Windows NT, verze 4.0 SP6a
 minimálnì 64MB RAM; doporuèeno 128MB nebo více
Windows 2000, Professional Edition a Windows XP
 minimálnì 128MB RAM; doporuèeno 256MB nebo více
Macintosh OS 9.x a OS X (pouze 10.1)
 minimálnì 128MB RAM; doporuèeno 256MB nebo více
Nároky na kapacitu disku
Windows
 poadovaná disková kapacita 275MB
Macintosh OS 9.x
 poadovaná disková kapacita 175MB
Macintosh OS X (pouze 10.1)
 poadovaná disková kapacita 250MB
Podpora standardù
S vestavìnou podporou HTML, verze 4.0, poskytuje klient Notes plnohodnotný pøístup do webových aplikací, podporuje
odesílání a pøíjem HTML poty a umoòuje uivatelùm prohlíení a odesílání z hlediska formátu rùznorodých HTML
zpráv v diskusních skupinách. Notes 6 poskytuje plnou podporu standardù, k nim patøí:

Protokoly
 Web: HTTP, verze 1.1
 Mail: POP3, IMAP4, SMTP
 Diskuse: NNTP
 Adresáø: LDAP, verze 3
Obsah
 MIME, S/MIME
 HTML
 Nativní formáty obrázkù
 komponenty Java
 komponenty JavaScript
 certifikáty X.509
Konvence
 Samostatné záhlaví adresy address header
 Podpisové soubory
 Stanovené odpovìdi
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Nejvýznamnìjí funkce

Integruje vae nejcennìjí
informaèní zdroje v oblasti
pøedávání zpráv (messaging),
týmové spolupráce i osobních dat,
k nim patøí napøíklad elektronická
pota, kalendáø, seznam úkolù.
Umoòuje uivatelùm tyto zdroje
vyuívat nezávisle na tom, jestli
jsou pøipojeni k síti nebo ne.
Obsahuje stovky vylepených funkcí
usnadòujících obsluhu, k nim patøí
manipulace s pøílohami na pozadí,
multiuivatelská podpora a
monosti pøizpùsobení podle
vlastních pøedstav.
Poskytuje nejprogresivnìjí
kalendáøní a plánovací funkce
v oboru, které uivatelùm
umoòují snadnou spolupráci
a plánování schùzek s kolegy na
celém svìtì.

Dosaení lepích výsledkù s meními prostøedky není v souèasné dobì jen reklamní heslo,
je to ekonomická realita. Protoe se tempo výdajù na informaèní technologie zpomalilo, je
tøeba investice do technologií posuzovat podle toho, jak pøispívají ke sníení celkových
nákladù bìhem ivotního cyklu produktu. A zároveò zvýit hodnotu systémù nezbytných pro
chod podniku, ovem nikoli na úkor kvality a rychlosti softwaru pro messaging a týmovou
spolupráci. K maximálnímu zhodnocení a sníení TCO potøebujete øeení s vysoce intuitivním
uivatelským rozhraním a s vestavìnými funkcemi pro racionální správu a øízení, které by
zajistilo vynikající výkon a dalo se snadno roziøovat podle potøeb vaeho podniku. Toto
øeení také musí obsahovat takové funkce zabezpeèení, na které se mùete absolutnì
spolehnout. Zkrátka, vae firma potøebuje klienta se irím pracovním zábìrem, který je
schopen výraznì zvýit produktivitu koncového uivatele.
Produkt, který udává trend
Na trhu s integrovaným prostøedím pro týmovou spolupráci platí, e IBM Lotus Notes je
pièkovým produktem v oblasti softwaru pro messaging a týmovou spolupráci. V rámci
intuitivního prostøedí Lotus Notes 6 integruje vechny nejdùleitìjí informaèní zdroje,
elektronickou potu, kalendáø a plánování, deník, seznamy úkolù, webové stránky, databáze,
o jednotného prostøedí pro pøedávání zpráv, je se osvìdèilo svojí spolehlivostí.
Podnikové funkce pro messaging, kalendáø a plánování jsou propojeny s robustní platformou,
která podporuje zákaznické aplikace pro týmovou spolupráci  výsledkem je dynamické
a robustní prostøedí pro týmovou spolupráci. Protoe si i nadále uchováte hodnotu svých
souèasných investic, Notesse svými funkcemi pøispìje ke sníení TCO. Klient Lotus Notes 6
vyuívá pøínosu racionalizovaných funkcí pro øízení a správu, které obsahuje IBM Lotus
Domino 6, jako je centrální správa mnoha klientských konfigurací, napøíklad nastavení
zabezpeèení, pracovní plochy a archivace.

Protoe vyaduje minimální
zakolení, kvalitnìjími funkcemi
zvyuje produktivitu koncového
uivatele a obsahuje vestavìné
funkce pro øízení a správu, pøispívá
ke sníení celkových nákladù
bìhem ivotního cyklu (TCO).

IBM Lotus Notes 6 pøináí flexibilitu,
která je nezbytná k øeení rozmanitých
potøeb uivatelù.

Vyí produktivita zaèíná hned úvodní stránkou

Vedení podnikového kalendáøe

Uivatelé si mohou nastavit úvodní obrazovku podle svých potøeb tak, aby zobrazovala informace z rùzných zdrojù, jako je napøíklad e-mail,
kalendáø, seznam úkolù, libovolná webová stránka  a dokonce soubory a dokumenty ze souborového systému. S pomocí prùvodce úvodní stránkou
si mohou uivatelé snadno vytváøet vlastní stránky. Navrhování, distribuci a údrbu stránek je vak moné také provádìt centrálnì. Uivatelé, kteøí
se rozhodnou, e si úvodní stránku vytvoøí sami, nejene vidí obsah v rámeècích, ale mohou se zobrazenými polokami i pracovat, napøíklad
odpovìdìt na e-mail, prohlédnout si webovou stránku nebo spustit aplikaci, která se nachází mimo klienta Notes. Kromì toho je tu i monost, e
vae firma vytvoøí vlastní úvodní stránku, která bude centrálnì spravovaná a nastavená podle podnikových potøeb a bude mít standardní vzhled
i obsluhu, napøíklad logo, grafiku nebo dokonce dynamické pøedávání dùleitých zpráv. Díky tomu budou mít pøi sputìní klienta Notes uivatelé
okamitì k dispozici informace a nástroje, které jsou pro vai organizaci klíèové.

Notes 6 obsahuje celou øadu dokonalejích nástrojù, s jejich pomocí mohou administrativní síly pracovníci vytváøet pozvání na schùze a prohlíet
údaje o schùzích pro jednoho nebo více øídících pracovníkù. S pomocí Notes 6 nyní mùe jedna asistentka zvládnout správu kalendáøù i nìkolika
vedoucích pracovníkù, a naopak, nìkolik asistentek se mùe podílet na správì kalendáøe jednoho øídicího pracovníka. To ve znamená zvýenou
flexibilitu pøi øízení podnikového kalendáøe pro vai organizaci.

Uivatel pracuje stylem, na který je zvyklý  a s mení námahou

Pokud je nìjakému pracovníkovi vedení podniku posláno pozvání, asistentky obdrí e-mail s odkazem na pøísluný dokument. V pøípadì, e
dotyèný vedoucí pracovník této schùzi pøedsedá, asistentky rovnì obdrí elektronickou potou oznámení, zda byla úèast na schùzi pøijata nebo
odmítnuta. Asistentkám tak odpadá nutnost neustálého pøecházení mezi svou slokou doruèené poty a slokou doruèené poty vedoucího
pracovníka a kalendáøem pøi ovìøování nových kalendáøních dokumentù. Úspora práce je nabíledni. Asistentky také mohou vytváøet pozvání na
schùze, na kterých je uvedeno, který øídící pracovník schùzi pøedsedá, take adresáti tìchto zpráv se tuto informaci ihned dozvìdí.

Protoe je u klienta Notes 6 velký dùraz na snadnou obsluhu, je potøeba kolení a s ním spojené náklady minimální. Toho vak v ádném pøípadì
není dosaeno na úkor podstatných vlastností klienta Notes, jeho jádrem i nadále zùstává osvìdèený mechanismus pro messaging a týmovou
spolupráci. V této verzi vak pøichází s dokonalejími funkcemi, je umoòují nastavení produktu podle individuálních potøeb uivatele. Sem patøí
napøíklad barevné kódování zpráv elektronické poty a poloek v kalendáøi, monost zmìny v uspoøádání sloupcù, monost zmìnit poøadí øazení
a výbìr takového vzhledu kalendáøe, který vám nejvíce vyhovuje. Pøi kadém pøítím pøihláení mají uivatelé jistotu, e nastavení zùstalo
zachováno, a to je dalí pøínos ke zvýení produktivity v pracovním procesu. Tím, e se nyní zdokonalila manipulace s pøílohami i selektivní
replikace, uivatelé Notes mají vìtí flexibilitu v pøístupu k informacím, jejich zpracování i správì. Pøínosem je uetøení úloné kapacity. Nová kvalita
intuitivních funkcí, postavených na stávajících funkcích Notes, znamená, e uivatelé pracují s vyí produktivitou, ani by se museli uèit novým
funkcím. K rychlejímu získání potøebných informací pøispívá i to, e se pøi èasto pouívaných pøíkazech nemusí tolikrát klepnout myí.

Vyí kvalita kalendáøních
a plánovacích funkcí v tomto
vydání pøispívá
k efektivnìjímu vedení
kalendáøe.

Provádìní nìkolika úloh zároveò
Úvodní stránka umoòuje
nejen zobrazení, ale i práci
s nejrùznìjími informaèními
zdroji.

Ke zvýení produktivity a spokojenosti koncového uivatele pøispívá i kratí doba èekání, protoe se u produktu Lotus Notes 6 mnoho úloh provádí
na pozadí. Uivatelé nyní mohou odpojovat dokumenty, spoutìt neinteraktivní agenty, vymìnit nebo obmìnit návrh databáze, dotazovat se na
novou potu, replikovat, monitorovat alarmy a zaøazovat tiskové úlohy do fronty na pozadí. To ve pøispívá k tomu, e se Notes chová jako efektivní
komponenta podnikové IT infrastruktury. Multitasking koncových uivatelù je usnadnìn prùbìnými síovými transakcemi, které umoòují pokraèovat
v práci i v dobì, kdy se klient Notes vìnuje více úlohám zároveò. Uivatelé mohou napsat zprávu elektronické poty nebo si naplánovat schùzi,
zatímco klient Notes provádí jiné operace. Uivatelé tak mohou pracovat s vìtí produktivitou, protoe síové transakce nejsou pro stávající
infrastrukturu tak nároèné.

Kvalitnìjí funkce kalendáøe a plánování

Dalí forma flexibility - podpora mobilních uivatelù a multiuivatelská podpora

Notes 6 pøichází se znaènì vylepenými funkcemi kalendáøe a plánování, které pøispívají k vyí produktivitì uivatelù zobrazením více informací
a moností provádìt více úkonù pøímo v obrazovce kalendáøe. V oknì kalendáøe lze zobrazit dvì èasové zóny, díky nim mají uivatelé lepí pøehled
o svých závazcích v rùzných èasových pásmech, které si domlouvají s kolegy na celém svìtì. Poloky zapsané tukou a soukromé a navrhované
poloky mají nyní nové ikony, aby uivatelé okamitì poznali, jaký význam má kadý jednotlivý záznam. Jakmile by nìjaká schùzka kolidovala
s druhou, okamitì se zobrazí vedle sebe - kalendáø je tak mnohem pøehlednìjí a plánování èasu efektivnìjí. Kadý typ zobrazení kalendáøe ve
formátu tabulky umoòuje uivateli pøidávat nebo upravovat schùzky. Pokud chce plánovanou schùzku pøeloit nebo navrhnout nový termín, staèí,
kdy myí pøetáhne poèáteèní nebo koneèný èas daného záznamu v rámci okna, ani by musel tento kalendáøní záznam otevøít. Nebo pøedseda
schùze mùe pouít tzv. opatøení majitele, napøíklad odeslat upozornìní vem pozvaným, pouze úèastníkùm schùze nebo dokonce tìm pozvaným,
kteøí jetì neodpovìdìli.

Trendem souèasné doby je stále vyí mobilita zamìstnancù podniku. Aby mohli svou práci provádìt efektivnì, je tøeba jim nabídnout vyí
úroveò flexibility a umonit jim provádìní pracovních úkolù zpùsobem, který jim nejvíce vyhovuje. Funkce pro mobilní uivatele, která má být
brzy dodána v kódu tohoto vydání, umoòuje, e èlenové pracovního týmu mají své osobní informace  úvodní stránku, záloky, adresáøe,
pøedvolby, deníky, uivatelské slovníky a ID soubory  neustále k dispozici nezávisle na tom, kde právì pracují. Jakmile se mobilní uivatel
poprvé pøihlásí, lze data uloená na serveru Domino beze zbytku replikovat na nový poèítaè. Tím se sniuje doba i práce potøebná k podpoøe
mobilních uivatelù. Kdy se uivatel odhlásí, zmìny, které provedl, budou replikovány zpìt na server, zatímco rùzné èisticí funkce dávají
uivateli na vybranou, zda chce své osobní informace Notes ponechat na novém poèítaèi nebo zda je chce smazat. Multiuivatelská podpora
znamená, e nìkolik uivatelù se mùe dìlit o jeden osobní poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows. Administrátoøi vytváøejí
multiuivatelské profily, které jsou asociovány s pøihláením uivatelù v systému Windows na jednom PC. Tím je uivatelùm zajitìn bezpeèný
pøístup k jejich osobním datùm a zároveò sdílení spoleèných dat jako jsou ablony a soubory nápovìdy. Uivatelé mají vyí produktivitu, protoe
mají pøístup k Notes v podobì, na kterou jsou zvyklí  svou úvodní stránku, záloky a pøedvolby - take mohou pracovat tak, jak jim to vyhovuje.
A multiuivatelská podpora pøispívá ke sníení TCO, protoe zajiuje maximální vyuití hardwarových prostøedkù v pøípadì uivatelù, jejich
potøeba pøístupu ke svému osobnímu klientu Notes není tak výrazná.

Vyí kvalita sestavování harmonogramu spoèívá v tom, e uivatel vyplní jen jeden komplexní, srozumitelný a intuitivní formuláø, který pøehledným
zpùsobem zachycuje mnoství údajù, je jsou k plánování schùzí, schùzek a upomínek potøeba. Monost zobrazit vechny dùleité informace
o schùzích na jedné obrazovce mùe uetøit èas i námahu. Pøínosem je vloený plánovaè, díky nìmu si uivatelé mohou rychle zobrazit, zda mají
vichni pozvaní volno  staèí posunout èasový pruh na dotyèná èasová políèka, a ji se na horní stranì formuláøe dynamicky aktualizuje zaèátek
a konec schùze. Uivatelé mohou roztaením nebo zúením posunovacího pruhu zmìnit pùvodní trvání schùze. Vloený plánovaè umoòuje najít pro
konání schùze nìjakou jinou dobu, která zohlední èasové harmonogramy pozvaných, vèetnì èasových úsekù, které vyhovují harmonogramùm
urèitého procenta pozvaných osob. Díky této nové funkci se znaènì zjednoduuje zjiování, zda mají dotyèní volno, a plánování schùzí pro urèitý
poèet pozvaných osob. Pøínosem je opìt produktivnìjí vyuití èasu uivatelù.
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vae firma vytvoøí vlastní úvodní stránku, která bude centrálnì spravovaná a nastavená podle podnikových potøeb a bude mít standardní vzhled
i obsluhu, napøíklad logo, grafiku nebo dokonce dynamické pøedávání dùleitých zpráv. Díky tomu budou mít pøi sputìní klienta Notes uivatelé
okamitì k dispozici informace a nástroje, které jsou pro vai organizaci klíèové.

Notes 6 obsahuje celou øadu dokonalejích nástrojù, s jejich pomocí mohou administrativní síly pracovníci vytváøet pozvání na schùze a prohlíet
údaje o schùzích pro jednoho nebo více øídících pracovníkù. S pomocí Notes 6 nyní mùe jedna asistentka zvládnout správu kalendáøù i nìkolika
vedoucích pracovníkù, a naopak, nìkolik asistentek se mùe podílet na správì kalendáøe jednoho øídicího pracovníka. To ve znamená zvýenou
flexibilitu pøi øízení podnikového kalendáøe pro vai organizaci.

Uivatel pracuje stylem, na který je zvyklý  a s mení námahou

Pokud je nìjakému pracovníkovi vedení podniku posláno pozvání, asistentky obdrí e-mail s odkazem na pøísluný dokument. V pøípadì, e
dotyèný vedoucí pracovník této schùzi pøedsedá, asistentky rovnì obdrí elektronickou potou oznámení, zda byla úèast na schùzi pøijata nebo
odmítnuta. Asistentkám tak odpadá nutnost neustálého pøecházení mezi svou slokou doruèené poty a slokou doruèené poty vedoucího
pracovníka a kalendáøem pøi ovìøování nových kalendáøních dokumentù. Úspora práce je nabíledni. Asistentky také mohou vytváøet pozvání na
schùze, na kterých je uvedeno, který øídící pracovník schùzi pøedsedá, take adresáti tìchto zpráv se tuto informaci ihned dozvìdí.

Protoe je u klienta Notes 6 velký dùraz na snadnou obsluhu, je potøeba kolení a s ním spojené náklady minimální. Toho vak v ádném pøípadì
není dosaeno na úkor podstatných vlastností klienta Notes, jeho jádrem i nadále zùstává osvìdèený mechanismus pro messaging a týmovou
spolupráci. V této verzi vak pøichází s dokonalejími funkcemi, je umoòují nastavení produktu podle individuálních potøeb uivatele. Sem patøí
napøíklad barevné kódování zpráv elektronické poty a poloek v kalendáøi, monost zmìny v uspoøádání sloupcù, monost zmìnit poøadí øazení
a výbìr takového vzhledu kalendáøe, který vám nejvíce vyhovuje. Pøi kadém pøítím pøihláení mají uivatelé jistotu, e nastavení zùstalo
zachováno, a to je dalí pøínos ke zvýení produktivity v pracovním procesu. Tím, e se nyní zdokonalila manipulace s pøílohami i selektivní
replikace, uivatelé Notes mají vìtí flexibilitu v pøístupu k informacím, jejich zpracování i správì. Pøínosem je uetøení úloné kapacity. Nová kvalita
intuitivních funkcí, postavených na stávajících funkcích Notes, znamená, e uivatelé pracují s vyí produktivitou, ani by se museli uèit novým
funkcím. K rychlejímu získání potøebných informací pøispívá i to, e se pøi èasto pouívaných pøíkazech nemusí tolikrát klepnout myí.

Vyí kvalita kalendáøních
a plánovacích funkcí v tomto
vydání pøispívá
k efektivnìjímu vedení
kalendáøe.

Provádìní nìkolika úloh zároveò
Úvodní stránka umoòuje
nejen zobrazení, ale i práci
s nejrùznìjími informaèními
zdroji.

Ke zvýení produktivity a spokojenosti koncového uivatele pøispívá i kratí doba èekání, protoe se u produktu Lotus Notes 6 mnoho úloh provádí
na pozadí. Uivatelé nyní mohou odpojovat dokumenty, spoutìt neinteraktivní agenty, vymìnit nebo obmìnit návrh databáze, dotazovat se na
novou potu, replikovat, monitorovat alarmy a zaøazovat tiskové úlohy do fronty na pozadí. To ve pøispívá k tomu, e se Notes chová jako efektivní
komponenta podnikové IT infrastruktury. Multitasking koncových uivatelù je usnadnìn prùbìnými síovými transakcemi, které umoòují pokraèovat
v práci i v dobì, kdy se klient Notes vìnuje více úlohám zároveò. Uivatelé mohou napsat zprávu elektronické poty nebo si naplánovat schùzi,
zatímco klient Notes provádí jiné operace. Uivatelé tak mohou pracovat s vìtí produktivitou, protoe síové transakce nejsou pro stávající
infrastrukturu tak nároèné.

Kvalitnìjí funkce kalendáøe a plánování

Dalí forma flexibility - podpora mobilních uivatelù a multiuivatelská podpora

Notes 6 pøichází se znaènì vylepenými funkcemi kalendáøe a plánování, které pøispívají k vyí produktivitì uivatelù zobrazením více informací
a moností provádìt více úkonù pøímo v obrazovce kalendáøe. V oknì kalendáøe lze zobrazit dvì èasové zóny, díky nim mají uivatelé lepí pøehled
o svých závazcích v rùzných èasových pásmech, které si domlouvají s kolegy na celém svìtì. Poloky zapsané tukou a soukromé a navrhované
poloky mají nyní nové ikony, aby uivatelé okamitì poznali, jaký význam má kadý jednotlivý záznam. Jakmile by nìjaká schùzka kolidovala
s druhou, okamitì se zobrazí vedle sebe - kalendáø je tak mnohem pøehlednìjí a plánování èasu efektivnìjí. Kadý typ zobrazení kalendáøe ve
formátu tabulky umoòuje uivateli pøidávat nebo upravovat schùzky. Pokud chce plánovanou schùzku pøeloit nebo navrhnout nový termín, staèí,
kdy myí pøetáhne poèáteèní nebo koneèný èas daného záznamu v rámci okna, ani by musel tento kalendáøní záznam otevøít. Nebo pøedseda
schùze mùe pouít tzv. opatøení majitele, napøíklad odeslat upozornìní vem pozvaným, pouze úèastníkùm schùze nebo dokonce tìm pozvaným,
kteøí jetì neodpovìdìli.

Trendem souèasné doby je stále vyí mobilita zamìstnancù podniku. Aby mohli svou práci provádìt efektivnì, je tøeba jim nabídnout vyí
úroveò flexibility a umonit jim provádìní pracovních úkolù zpùsobem, který jim nejvíce vyhovuje. Funkce pro mobilní uivatele, která má být
brzy dodána v kódu tohoto vydání, umoòuje, e èlenové pracovního týmu mají své osobní informace  úvodní stránku, záloky, adresáøe,
pøedvolby, deníky, uivatelské slovníky a ID soubory  neustále k dispozici nezávisle na tom, kde právì pracují. Jakmile se mobilní uivatel
poprvé pøihlásí, lze data uloená na serveru Domino beze zbytku replikovat na nový poèítaè. Tím se sniuje doba i práce potøebná k podpoøe
mobilních uivatelù. Kdy se uivatel odhlásí, zmìny, které provedl, budou replikovány zpìt na server, zatímco rùzné èisticí funkce dávají
uivateli na vybranou, zda chce své osobní informace Notes ponechat na novém poèítaèi nebo zda je chce smazat. Multiuivatelská podpora
znamená, e nìkolik uivatelù se mùe dìlit o jeden osobní poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows. Administrátoøi vytváøejí
multiuivatelské profily, které jsou asociovány s pøihláením uivatelù v systému Windows na jednom PC. Tím je uivatelùm zajitìn bezpeèný
pøístup k jejich osobním datùm a zároveò sdílení spoleèných dat jako jsou ablony a soubory nápovìdy. Uivatelé mají vyí produktivitu, protoe
mají pøístup k Notes v podobì, na kterou jsou zvyklí  svou úvodní stránku, záloky a pøedvolby - take mohou pracovat tak, jak jim to vyhovuje.
A multiuivatelská podpora pøispívá ke sníení TCO, protoe zajiuje maximální vyuití hardwarových prostøedkù v pøípadì uivatelù, jejich
potøeba pøístupu ke svému osobnímu klientu Notes není tak výrazná.

Vyí kvalita sestavování harmonogramu spoèívá v tom, e uivatel vyplní jen jeden komplexní, srozumitelný a intuitivní formuláø, který pøehledným
zpùsobem zachycuje mnoství údajù, je jsou k plánování schùzí, schùzek a upomínek potøeba. Monost zobrazit vechny dùleité informace
o schùzích na jedné obrazovce mùe uetøit èas i námahu. Pøínosem je vloený plánovaè, díky nìmu si uivatelé mohou rychle zobrazit, zda mají
vichni pozvaní volno  staèí posunout èasový pruh na dotyèná èasová políèka, a ji se na horní stranì formuláøe dynamicky aktualizuje zaèátek
a konec schùze. Uivatelé mohou roztaením nebo zúením posunovacího pruhu zmìnit pùvodní trvání schùze. Vloený plánovaè umoòuje najít pro
konání schùze nìjakou jinou dobu, která zohlední èasové harmonogramy pozvaných, vèetnì èasových úsekù, které vyhovují harmonogramùm
urèitého procenta pozvaných osob. Díky této nové funkci se znaènì zjednoduuje zjiování, zda mají dotyèní volno, a plánování schùzí pro urèitý
poèet pozvaných osob. Pøínosem je opìt produktivnìjí vyuití èasu uivatelù.

World-class messaging and collaboration solution

Trvalé zamìøení na týmovou spolupráci
Software Lotus Notes se proslavil novátorským pøístupem v oblasti efektivní týmové spolupráce, protoe týmùm umoòuje snadnou distribuci
aktuálních informací a sdílení mylenek. Pøispívá ke zvýení produktivity, protoe integrací elektronické poty, týmových pracoven (Team Room)
a urgentního pøedávání zpráv nabízí organizovanou komunikaci, schopnost automatizovat podnikové procesy a pøíleitost efektivnìjí spolupráce
s kolegy. Výsledkem je vyí operativnost a rychlejí vstup na trh ve srovnání s konkurencí.
Lotus Notes 6 staví dále na tradici klienta Notes s integrovaným prostøedím pro týmovou spolupráci. Kvalitnìjí integrace mezi klientem Notes
a dalími nástroji pro spolupráci a produktivitu pøispívají k vìti efektivitì pøi správì dokumentù a pracovního toku. K novým funkcím pro týmovou
spolupráci patøí zamykání dokumentù, co pomáhá pøi správì týmového editování a zajiuje, e dvì osoby nemohou zároveò provést editaèní
zmìny, které by byly v rozporu. A vylepená ablona Team Room umoòuje seøazení dokumentù podle priority, aby se dalo snadnìji posoudit,
kterým dokumentùm je tøeba se vìnovat co nejdøíve. ablona Team Room rovnì zahrnuje okno oznámení pro centralizovanou komunikaci
a individuální stavová hláení. ablona knihoven Microsoft Office umoòuje uivatelùm s pomocí spoleèné ablony v rámci klienta Notes snadné
vytváøení dokumentù Microsoft a tím zkrátit èas potøebný pro vytváøení a sdílení informací. Ve svém souhrnu vechny tyto novinky racionalizují funkce
pro týmovou spolupráci.
Pokud budete vyuívat ohromných moností pro týmovou spolupráci, kterou poskytuje produkt IBM Lotus Sametime, zjistíte, e integrace s Lotus
Notes je jetì tìsnìjí. Verze 6 toti nyní umoòuje, e schùzi Lotus Sametime lze vytvoøit v rámci standardního pozvání na schùzi v Notes. Tato
koordinace informací zajiuje uloení kompletních informací o schùzích na jednom místì, take pozvané osoby nemusejí pracnì hledat nejdùleitìjí
údaje o schùzi. A pokud se termín schùze zmìní, schùze Sametime na to reaguje a automaticky se upraví.

IBM Lotus Notes 6

Je tøeba se rozhodnout
Protoe se podmínky trhu tak rychle mìní, je rozhodnutí v oblasti informaèních technologií tøeba peèlivì zvaovat. Vae organizace musí být flexibilní
a mít schopnost se adaptovat zmìnám na trhu. Zárukou konkurenceschopnosti je vìnovat hlavní pozornost v rámci podnikové strategie volbì
platformy pro messaging a týmovou spolupráci. Produkt Lotus Notes 6, který umí vyuívat komplexní nabídku softwaru, hardwaru a slueb od IBM,
je uznávanou jednièkou na trhu podnikových messagingových slueb, protoe integrované prostøedí pro messaging a týmovou spolupráci, které
nabízí, je pièkové kvality. Vyuijte inovované funkce Lotus Notes 6, spolehlivý provoz, spolehlivé zabezpeèení  sníí se vám celkové provozní
náklady.

Dalí informace
Informace o výhodách, které vám program Lotus Notes pro messaging a týmovou spolupráci pøináí, jsou uvedeny na stránce:
www.lotus.com/notes
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IBM Lotus Notes 6 v kostce
Nároky na pamì
Microsoft Windows 95 (minimálnì s instalaèním programem druhého vydání) a Windows 98
 minimálnì 64MB RAM; doporuèeno 128MB nebo více
Windows NT, verze 4.0 SP6a
 minimálnì 64MB RAM; doporuèeno 128MB nebo více
Windows 2000, Professional Edition a Windows XP
 minimálnì 128MB RAM; doporuèeno 256MB nebo více
Macintosh OS 9.x a OS X (pouze 10.1)
 minimálnì 128MB RAM; doporuèeno 256MB nebo více
Nároky na kapacitu disku
Windows
 poadovaná disková kapacita 275MB
Macintosh OS 9.x
 poadovaná disková kapacita 175MB
Macintosh OS X (pouze 10.1)
 poadovaná disková kapacita 250MB
Podpora standardù
S vestavìnou podporou HTML, verze 4.0, poskytuje klient Notes plnohodnotný pøístup do webových aplikací, podporuje
odesílání a pøíjem HTML poty a umoòuje uivatelùm prohlíení a odesílání z hlediska formátu rùznorodých HTML
zpráv v diskusních skupinách. Notes 6 poskytuje plnou podporu standardù, k nim patøí:

Protokoly
 Web: HTTP, verze 1.1
 Mail: POP3, IMAP4, SMTP
 Diskuse: NNTP
 Adresáø: LDAP, verze 3
Obsah
 MIME, S/MIME
 HTML
 Nativní formáty obrázkù
 komponenty Java
 komponenty JavaScript
 certifikáty X.509
Konvence
 Samostatné záhlaví adresy address header
 Podpisové soubory
 Stanovené odpovìdi

Vyrobeno v »eskÈ republice 09-02. Vöechna pr·va vyhrazena
Logo e-business, IBM a logo IBM jsou obchodnÌ znaËky nebo registrovanÈ obchodnÌ znaËky spoleËnosti International Business Machines Corporation ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch a/nebo v jin˝ch zemÌch.
Domino, Lotus, Lotus Notes, Notes a Sametime jsou obchodnÌ znaËky nebo registrovanÈ obchodnÌ znaËky spoleËnosti Lotus Development Corporation a/nebo IBM Corporation
ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch a/nebo v jin˝ch zemÌch.
Intel a Pentium jsou obchodnÌ znaËky spoleËnosti Intel Corporation ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch a/nebo v jin˝ch zemÌch.
Microsoft, Windows a Windows NT jsou obchodnÌ znaËky spoleËnosti Microsoft Corporation ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch a/nebo v jin˝ch zemÌch.
Java a vöechny obchodnÌ znaËky a loga zaloûen· na znaËce Java jsou obchodnÌ znaËky spoleËnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch a/nebo v jin˝ch zemÌch.
N·zvy dalöÌch firem, produkt˘ a sluûeb mohou b˝t obchodnÌ znaËky nebo znaËky sluûeb jin˝ch spoleËnostÌ.
Vöechna prohl·öenÌ o budoucÌm smÏru nebo ˙myslech spoleËnosti IBM se mohou mÏnit nebo b˝t staûena bez p¯edchozÌho upozornÏnÌ a p¯edstavujÌ pouze cÌle.
* Worldwide Integrated Collaborative Environments Forecast and Analysis, 2002-2006: How Vendors can Keep the Ice Flowing ñ Jak se mohou dodavatelÈ chr·nit p¯ed stagnacÌî IDC, 22. 7. 2002.

Nejvýznamnìjí funkce

Integruje vae nejcennìjí
informaèní zdroje v oblasti
pøedávání zpráv (messaging),
týmové spolupráce i osobních dat,
k nim patøí napøíklad elektronická
pota, kalendáø, seznam úkolù.
Umoòuje uivatelùm tyto zdroje
vyuívat nezávisle na tom, jestli
jsou pøipojeni k síti nebo ne.
Obsahuje stovky vylepených funkcí
usnadòujících obsluhu, k nim patøí
manipulace s pøílohami na pozadí,
multiuivatelská podpora a
monosti pøizpùsobení podle
vlastních pøedstav.
Poskytuje nejprogresivnìjí
kalendáøní a plánovací funkce
v oboru, které uivatelùm
umoòují snadnou spolupráci
a plánování schùzek s kolegy na
celém svìtì.

Dosaení lepích výsledkù s meními prostøedky není v souèasné dobì jen reklamní heslo,
je to ekonomická realita. Protoe se tempo výdajù na informaèní technologie zpomalilo, je
tøeba investice do technologií posuzovat podle toho, jak pøispívají ke sníení celkových
nákladù bìhem ivotního cyklu produktu. A zároveò zvýit hodnotu systémù nezbytných pro
chod podniku, ovem nikoli na úkor kvality a rychlosti softwaru pro messaging a týmovou
spolupráci. K maximálnímu zhodnocení a sníení TCO potøebujete øeení s vysoce intuitivním
uivatelským rozhraním a s vestavìnými funkcemi pro racionální správu a øízení, které by
zajistilo vynikající výkon a dalo se snadno roziøovat podle potøeb vaeho podniku. Toto
øeení také musí obsahovat takové funkce zabezpeèení, na které se mùete absolutnì
spolehnout. Zkrátka, vae firma potøebuje klienta se irím pracovním zábìrem, který je
schopen výraznì zvýit produktivitu koncového uivatele.
Produkt, který udává trend
Na trhu s integrovaným prostøedím pro týmovou spolupráci platí, e IBM Lotus Notes je
pièkovým produktem v oblasti softwaru pro messaging a týmovou spolupráci. V rámci
intuitivního prostøedí Lotus Notes 6 integruje vechny nejdùleitìjí informaèní zdroje,
elektronickou potu, kalendáø a plánování, deník, seznamy úkolù, webové stránky, databáze,
o jednotného prostøedí pro pøedávání zpráv, je se osvìdèilo svojí spolehlivostí.
Podnikové funkce pro messaging, kalendáø a plánování jsou propojeny s robustní platformou,
která podporuje zákaznické aplikace pro týmovou spolupráci  výsledkem je dynamické
a robustní prostøedí pro týmovou spolupráci. Protoe si i nadále uchováte hodnotu svých
souèasných investic, Notesse svými funkcemi pøispìje ke sníení TCO. Klient Lotus Notes 6
vyuívá pøínosu racionalizovaných funkcí pro øízení a správu, které obsahuje IBM Lotus
Domino 6, jako je centrální správa mnoha klientských konfigurací, napøíklad nastavení
zabezpeèení, pracovní plochy a archivace.

Protoe vyaduje minimální
zakolení, kvalitnìjími funkcemi
zvyuje produktivitu koncového
uivatele a obsahuje vestavìné
funkce pro øízení a správu, pøispívá
ke sníení celkových nákladù
bìhem ivotního cyklu (TCO).

IBM Lotus Notes 6 pøináí flexibilitu,
která je nezbytná k øeení rozmanitých
potøeb uivatelù.

