
Nejúspěšnější veletrh ACHEMA  
v historii
MMM Medcenter se zúčastnilo v termínu 11. až 15. května 
2009 největšího veletrhu laboratorního a farmaceutického 
vybavení ve Frankfurtu. 

Během pěti dní navštívilo veletrh přes 173.000 návštěvníků 
z řad odborné veřejnosti. Celkem 3.767 vystavovatelů 
představilo poslední novinky z oblastí chemického 
strojírenství, biotechnologií, ochrany životního prostředí a 
dalších příbuzných oborů. Firmy, výzkumné společnosti i 
státní instituce vystavovaly poslední novinky na ploše přes 
134.000 m2. Vývojoví inženýři, projektanti laboratoří, investiční 
pracovníci i uživatelé laboratorních technologií zde mohli najít 
skutečně všechno, co potřebují k vybavení laboratoře, od 
malých těsnění až po komplexní řešení dodávky. Navíc byl 
tento ročník ještě více “mezinárodní” než předchozí ročníky: 
46,6 % vystavovatelů a 28 % návštěvníků bylo ze zahraničí.
Společně s marketingovým oddělením MMM připravil 
tým  Medcentra velice pěknou a cenově efektivní expozici, 
výborně umístěnou přímo naproti hlavnímu vchodu do haly 
6.2. Otevřená koncepce expozice se spoustou instalovaných 
přístrojů na stánku (včetně nového upraveného Climacellu s 
automatickým expozičním osvětlením, maketa STERIVAPu  
HP IL a další teplotní technika) byla velice kladně hodnocena 
ze strany našich partnerů a distributorů, kteří se náhodně nebo 
plánovaně zastavovali u našich přístrojů. Dobře zaškolený a 
komunikativní tým pracovníků Medcentra (pánové Kuttenberger, 
Simerský, Martins, Procházka) zajišťoval, že stánek byl stále 
plný návštěvníků a po celou dobu veletrhu podněcoval zájem 
všech partnerů o naše přístroje z Brna. Dále jsme prezentovali 
nový tlakový vyvíječ na Climacell, jenž byl všemi stávajícími 
distributory ihned přivítán s povděkem a velkým očekáváním. 
Také jsme představili nově se rodící průmyslovou teplotní skříň 
a sbírali první pozitivní reakce světového trhu.
Na konci posledního dne jsme napočítali 140 užitečných 
kontaktů z celého světa. Vedle poměrně vysokého počtu 
návštěvníků z řad našich stávajících distributorů jsme získali 
velmi zajímavé kontakty ze zemí jako jsou Irán, Thajsko, Brazílie 
až po kuriózní kontakt státní importní fi rmy z Kuby. Přímo na 
výstavišti jsme dostali potvrzené kontrakty pro dodávky teplotní 
techniky do Egypta, Malajsie, Brazílie a Ekvádoru a rovněž 
získali zajímavé poptávky přímo od koncových uživatelů z 
Německa.
Naši kolegové z vývojového oddělení BMT – Teplotní technika 
po dva dny zkoumali novinky v oblasti technologií teplotní 
techniky u konkurenčních výrobců a rovněž hovořili s některými 
našimi klíčovými distributory o stávajících i možných budoucích 
řešeních jako o podnětech pro další vývojové úkoly v blízké 
budoucnosti. Za nejdůležitější úkol, na kterém jsme se  v 
nejbližším období všichni shodli, je  zavedení nového tlakového 
vyvíječe v Climacellu. 
Aktuální potřeba této integrace je podtržena faktem, že i 
konkurence (WTB Binder) již také zavádí tuto technologii ve 
svých klimatických skříních.
Rád bych poděkoval všem pracovníkům MMM Group, 
podílejícím se na přípravě této důležité akce. Také bych 

rád potvrdil, že tým Medcentra všechny získané kontakty 
pečlivě zpracovává a vyvine maximální snahu získat z těchto 
nových, ale I stávajících kontaktů z ACHEMY co nejdříve první 
objednávky pro naši společnost.

Ing. O. Procházka, MMM Medcenter

Změny v IT v roce 2009
Část I. 
Mnozí z vás se jistě ptají, co vše dělají lidé v IS, když zrovna 
neřeší problémy se servery nebo sítí, ať už jsou jakéhokoli 
charakteru. Odpověď je jednoduchá, snaží se těmto problémům 
předejít a usnadnit tak život nejen sobě, ale především 
uživatelům. Proto také vznikl tento článek, kde vám přiblížím, 
co nás čeká o celozávodní dovolené a jakých změn se dočkáte, 
až se odpočatí vrátíte zpět do práce.
Cílem toho všeho, co bude v následujících měsících probíhat, 
je především snížení bezpečnostních rizik, a to jak vnějších, 
tak vnitřních, zvýšení výkonu některých serverů a monitoring 
zařízení, které jsou pro bezproblémový chod fi rmy naprosto 
nezbytné.
Prvním krokem, kvůli kterému celý tento „boom“ vzniká, 
je nahrazení stávajících, ne příliš bezpečných technologií, 
technologiemi novými a předejití kolizím a problémům na síti, 
popř. zajistit jejich rychlé odstranění.
Začneme tím, že v současné době, není možné sledovat 
komunikaci a zatížení jednotlivých prvků sítě nebo subsítí. 
To jste jistě mnozí pocítili na vlastní kůži, že se z nějakého 
neznámého důvodu najednou síť prudce zpomalila. Tomu 
chceme v budoucnu předejít, popř. ihned odhalit kde a proč 
se tato událost stala a co ji vyvolalo. K tomu budeme využívat 
monitoring aktivních prvků (switchů, routerů) a sledování toku 
dat na jednotlivých portech těchto prvků. K tomu bude sloužit 
program SNMPc, kterým můžeme monitorovat nejen výše 
uvedené události, ale také stav serverů, a odesílat sms a 
emailové zprávy v případě, že bude nějaké zařízení, služba 
nebo program nedostupný a reagovat tak na vzniklou událost 
pokud možno v co nejkratším čase (sms zpráva a email jsou 
odeslány okamžitě při zjištění problému a pak už je jen na 
administrátorovi, jak rychle daný problém vyřeší).
Druhým významným krokem k bezpečnosti bude přesunutí 
serverů do samostatné subsítě, což bude mít za následek 
snížení komunikace s jednotlivými servery (klient se serverem 
bude komunikovat pouze v případě, že od něj skutečně 
něco bude chtít) a především zvýšení bezpečnosti serverů 
(v případě, že se do naší sítě dostane nějaká potenciálně 
nechtěná aplikace (vir, spyware, malware atp) jsou servery 
oddělené a nebezpečí infekce jim nehrozí). Dalším krokem k 
bezpečnosti pak bude vytvoření záložních serverů a služeb. V 
případě, že by byl nějaký server, který bude kriticky důležitý pro 
chod naší organizace nedostupný, nahradí jej okamžitě server 
záložní aniž by to uživatelé poznali (DHCP, DNS, RADIUS, 
AD atp). Aplikační servery a jejich konfi gurace pak budou 
nahrazeny v co nejkratším čase (Concorde XAL, EA, Sysklass, 
LN, EKD).
Dále nahradíme stávající VPN spojení do fi rmy, realizované 
přes PPTP protokol, open source technologií OpenVPN, kde se 
začne využívat certifi kátů. Certifi káty bude mít každý uživatel 
uloženy ve svém počítači.
V neposlední řadě pak nasadíme do našeho prostředí 
RADIUS server a ověřování všech klientů (v tomto případě 
klientem rozumíme router, switch, AP - wifi  atp) a uživatelů 
přes certifi kát. Díky této technologii pak budeme mít přesnou 
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a jasnou kontrolu toho, kdo je v síti přihlášen, kde je přihlášen, 
kdy byl přihlášen, popř. kde se pohyboval a co dělal. Nikdo 
bez certifi kátu se do naší sítě nepřipojí. Podrobnější informace 
nejen o SNMP, OpenVNP a RADIUS technologii naleznete v 
příštích číslech.

Ing. Miloš Jánoš IT

BMT získává významný podíl na 
dalším trhu
Současná ekonomická krize celosvětově ovlivnila množství 
fi nančních prostředků plynoucích do zdravotnictví. Jedná 
se  především o nákup investičních celků dlouhodobé 
spotřeby, mezi které parní sterilizátory pro centrální sterilizaci 
bezesporu také patří. Výrobci parních sterilizátorů se tak o to 
více snaží ukořistit projekty, které se v tomto roce realizují. 
Nejčastěji oslovují potenciální klienty sníženými cenami, 
které představují nejrychlejší nástroj pro podporu prodeje. 
Ti silnější a mazanější pak volí i náročnější cestu agresivní 
propagace svých předností, např. spojováním svých aktivit se 
spřátelenými výrobci doplňkových druhů zboží. Zefektivněním 
a zrychlením výrobních procesů, urychlením vývojových 
úkolů spojených s uvedením novinek v předstihu, akvizice v 
rostoucích společnostech případně rozvoj rostoucích odvětví 
ve vlastní fi rmě. Nástrojů je mnohem více a podstatné se jeví 
především to, že zostřující se konkurence znesnadňuje jak 
udržení vydobytých pozic na trzích se silnou pozicí daného 
výrobce, tak vstup na trhy nové, kde osvědčení a oblíbení 
dodavatelé využívají výše uvedené marketingové nástroje 
v boji o omezené množství poptávaných výrobků.
O to cennější je, když se podaří na takovém novém trhu 
najít partnera, který je schopen s prodejem v nelehké době 
začít. Nám se to podařilo v Alžírsku, kde dosud nepracuje 
žádný sterilizátor Sterivap. Poprvé v listopadu 2008 jsme 
byli osloveni alžírskou fi rmou A.M.C.I., která hledala nového 
dodavatele sterilizátorů. Jejich dlouholetý dodavatel z Francie 
byl zakoupen jinou fi rmou a oni potřebovali nalézt nového 
dodavatele, který by vyhovoval potřebám alžírského trhu. 
Jednání pokračovala v lednu na veletrhu Arab Health v Dubaji 
a dále pak koncem dubna v naší fi rmě v Brně, kde byly 
defi novány konečné podmínky spolupráce. V polovině května 
jsme obdrželi první objednávku na celkem 8 kusů parních 
sterilizátorů Sterivap a Unisteri, které jsou v současné době ve 
výrobě. Potenciál prodeje fi rmy A.M.C.I. je více než 10 velkých 
parních sterilizátorů ročně. Pokud se tato očekávání naplní, 
bude naše fi rma nejvýznamnějším dodavatelem velkých 
parních sterilizátorů pro alžírské zdravotnictví. Zda se tak 
opravdu stane bude záviset z velké části i na tom, jak hladce 
proběhne první dodávka a instalace přístrojů, proškolení 
místních techniků a jaké budou první reference od zákazníků, u 
kterých budou přístroje nainstalovány. Prozatím vše běží podle 
plánu a naše fi rma by tak mohla získat významný podíl na 
novém zahraničním trhu.

Ing. Tomáš Tuček – zahraniční marketing

Centrální sterilizace IX. – Kolín
Již devátý ročník tradiční 
mezinárodní odborné 
konference pod patronací 
několika společností 
mezi něž patří také BMT 
Medical Technology 
s.r.o. zahájil 12. 5. 2009 
v ranních hodinách 
náměstek ministryně 
zdravotnictví a hlavní 
hygienik ČR MUDr. 

Michael Vít jako čestný host, který svým krátkým vystoupením 
povzbudil pracovníky centrálních sterilizací ČR a SR v jejich 

pracovní činnosti a vzdělávání se prostřednictvím špičkových 
odborníků nejen z řady nemocnic a orgánů státní správy, ale za 
vydatného přispění renomovaných společností, které tradiční 
seminář již několik let pořádají.
Odbornou konferenci pořádala Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 
pod záštitou ředitele nemocnice Kolín MUDr. Petra Chudomela, 
ředitele Hygienické stanice hl.m. Prahy MUDr.Luďka Bajgara 
a České společnosti pro sterilizaci v Městském společenském 
domě v Kolíně.
V odborném programu se mohli posluchači seznámit nejen 
s chystanými změnami v legislativě, zejména vyhlášce MZ 
ČR č. 195/2005 Sb., ale také s odbornými prezentacemi 
BMT prostřednictvím Ing. Lenky Žďárské a Ing. Asteriose 
Anagnostoudise. Odprezentovány byly také špičkové provozy 
ze sedmi pracovišť ČR na nichž se nachází naše sterilizační 
technika  jako UMG AV ČR, ON Kolín, FN Královské Vinohrady 
Praha, ZÚ Ostrava, MN Ostrava Fifejdy, Nemocnice Havlíčkův 
Brod a Nemocnice Tábor.
Účast na odborné konferenci byla ohodnocena příslušným 
počtem kreditních bodů pro nelékařské zdravotnické pracovníky 
po skončení konference na základě vydaného certifi kátu.
Konference se zúčastnilo celkem 140 účastníků a jejím 
přínosem nebylo vzbudit jen zájem o naše výrobky, ale také o 
naše služby jako je poradenství při zavádění systému jakosti 
na pracovištích centrálních sterilizací a validace sterilizační 
techniky naší akreditovanou laboratoří. 
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na odborné prezentaci naší 
společnosti.

Ing. Roman Milich – tuzemský marketing

Nerez duatlon 2009
Majitelé naší společnosti rozhodli, že by byla škoda zrušit tak 
oblíbenou akci, a proto i přes nepřízeň ekonomických bohů 
bude první sobota v září patřit Nerez duatlonu.
Jedenáctý ročník závodu se uskuteční 5. 9. 2009 již tradičně 
u koupaliště v Radosticích. Každý účastník absolvuje 2,5 km 
rychlého pohybu lesem, dále 20 km jízdy na kole a  potom 
opět 2,5 km běhu. Po ukončení závodu a  vyhlášení vítězů 
bude akce pokračovat společenskou částí – rožněním selátek 
a popíjením chlazených nápojů. Účast slíbil pan ing. Jaroš se 
svou kapelou.  
Přihlášky a případné další informace obdržíte u paní 
Krupičkové, linka 211. Poslední termín pro odevzdání přihlášek 
je 30. 6. 2009. 

Organizační tým

Významná životní a pracovní 
výročí v červnu
V  červnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

• 10 let   nepřetržitého prac. poměru.
  p. Kořínek Rostislav  ze stř. 6660 - SM,

• 15 let   nepřetržitého prac. poměru 
  p. Vojtěch Jaroslav ze stř. 6610 – OB,
  p. Nedorostek Jiří ze stř. 6690 - TT

• 35 let   nepřetržitého prac. poměru
       p. Teverná Dana ze stř. 6640 – LI,
       p. Fronc Milan ze stř. 6660 -SM

Vedení podniku a VZO OS kovo děkují  jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví 
a životní spokojenosti.

redakce

Motto na červen
Tím, že učíme jiné, učíme sebe.

Seneca Lucius Annaeus
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