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Novým generálním ředitelem české po-
bočky Dell Technologies se stal Roman 
Cabálek. V nové misi chce využít a zúro-
čit letité manažerské i relativně nové 
konzultační a koučinkové zkušenosti. 
Jeho cílem je vybudovat z Dellu partnera 
zákazníkům při jejich chystaných změ-
nách procesů, které přinese digitalizace. 
Počítá také s tím, že se budou měnit způ-
soby vedení a motivace lidí. Je před ním 
i velký úkol v podobě podpory kolegů při 
jejich návratu z home offi  ce do běžného 
pracovního procesu.

Tým Mainstream Technologies jako 
obchodní ředitel pro státní správu po-
siluje Ctirad Mareš. Přichází po 17 le-
tech v Microsoftu, kde působil na po-
zici obchodního manažera pro státní 
správu. Právě jí by se měl na novém pů-
sobišti primárně věnovat a pomoci zvý-
šit fi remní tržní podíl v oblasti státní 
správy.

Xerox jmenoval nového generál-
ního ředitele pro Českou repub-
liku a Slovensko. Stal se jím Pe-
ter Halmo, který dříve působil na 
pozici ředitele slovenské poboč-
ky a přímého prodeje v České re-
publice a na Slovensku. Pandemie 
podle nového ředitele ukázala, jak 
důležitá je digitalizace a správa do-
kumentů, a tak osvěta a pomoc fi r-
mám se tímto směrem rozvíjet 
bude jednou z jeho priorit.

Zebra Systems, distributora značek 
Acronis, GFI Software a SolarWinds 
MSP na českém trhu, posílil na po-
zici sales engineer Michal Hebeda. 
Bude mít na starosti zejména před-
prodejní podporu partnerů, zákaz-
níků i kolegů z obchodního oddělení 
v rámci projektů v České a Slovenské 
republice i jihovýchodní Evropě.

Třídenní odborná akce Future of Cyber 
konference 2020 – Future Cyber 
Defence se uskuteční od středy 21. do 
pátku 23. října 2020 v PVA. Půjde o sou-
bor bezpečnostních panelových diskuzí, 
workshopů, Live Hacking Show a dalších 
doprovodných akcí jako program projek-
tu Future Forces Forum, umožnující se-
tkání odborníků a představitelů veřejné 
sféry, bezpečnostních a ozbrojených slo-
žek, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Více informací a registrace na future-
-forces-forum.org.

Virtuální formou se letos odehraje 
konference GIS Esri v ČR. Stane se 
tak 4. a 5. listopadu 2020. Program 
konference je tradičně nabitý a její 
účastníci musejí často volit mezi ně-
kolika paralelními bloky přednášek. 
Pro letošní rok proto využije výhod 
virtuálního prostředí a díky kom-
binaci živého vysílání a předem na-
točených záznamů nabídne všem 
návštěvníkům příležitost užít si 
konferenci podle zájmu. Více infor-
mací a registra ce na arcdata.cz.
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