PRZEGLĄD PRASY – PIĄTEK 25 STYCZNIA
. .,WWW.RP.PL (2013-01-25 00:00:00)
www.rp.pl/artykul/439825,973844-Przeglad-prasy---piatek-25-stycznia.html

Dziennik Gazeta Prawna
Skąd się wziął Amazon
Rafał Woś
Założyciel największej internetowej księgarni na świecie Amazon.com Jeff Bezos jest postacią trochę
mniej znaną niż Sergey Brin z Google'a albo Mark Zuckerberg z Facebooka. Niesłusznie, bo to jedna z
najważniejszych postaci amerykańskiego biznesu przełomu wieków. Jeśli ktoś jeszcze nie zna jego
historii, „Jednym kliknięciem" Richarda Brandta to świetny sposób, by to nadrobić.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=437993 (dostęp płatny)
Wszyscy obserwują , nikt nie wie po co
Sylwia Czubkowska
Każdego dnia zostawiamy w sieci mnóstwo informacji o sobie. Każde kliknięcie jest analizowane, badane
oraz oceniane, by znaleźć sposób na wyciągnięcie od nas pieniędzy. Wciąż bezskutecznie. 40 dni – tyle
czasu ma Facebook na odpowiedź na wniosek o udostępnienie pełnych informacji, jakie ma o
użytkowniku (z takim żądaniem może wystąpić każda osoba korzystająca z serwisu). Na raport czekam
od ponad dwóch tygodni i wiem, że będzie obszerny. Bo już po kilku godzinach od wysłania prośby
korporacja przesłała mi jego wersję skróconą. To 75 MB danych. Część oczywista, bo pamiętam, z czego
się wyspowiadałam FB: data urodzenia, numer telefonu, ale na pewno nie adres, informacje o
wykształceniu, zatrudnieniu czy numer karty kredytowej.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=438026 (dostęp płatny)
Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz
Czym zaskoczą nas smartfony?
Artur Włodarski
Są coraz cieńsze i mają coraz większy ekran. Ale nie mogą tak bez końca, bo przestaną być smartfonami.
Ich ewolucja musi w końcu zmienić kierunek. Który z prototypów ma szanse stać się drogowskazem?
http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13293759,Czym_zaskocza_nas_smartfony_.html

Amazon kupuje polską firmę Ivona Software
Tomasz Grynkiewicz
Amerykański gigant przejmuje gdyńską spółkę Ivona Software. Kwoty transakcji nie ujawniono. Ivona to
syntezator mowy - jeden z najlepszych na świecie, co wielokrotnie potwierdzały wyniki konkursów, w
którym zespół z Gdyni bił na głowę Microsoft, Nokię czy Toshibę. Działa tak, że automatycznie
przekształca tekst pisany na mowę ludzką, wykorzystując bazę nagrań lektora. Może przeczytać żądany
tekst, artykuły ze stron internetowych, książkę elektroniczną lub posłużyć jako lektor w filmie
http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13291164,Amazon_kupuje_polska_firme_Ivona_Software.html
Parkiet
Trigon: obecny przetarg LTE korzystny dla Midasa, ale...
Urszula Zielińska
Dom Maklerski Trigon 23 stycznia 2013 r. podtrzymał rekomendację „kupuj" dla akcji Midasa. Zwraca
uwagę na korzyści jakie płyną dla funduszu z trwającego przetargu na pasmo LTE. Cenę docelową jego
walorów w horyzoncie 9-miesięcznym ustalił jednak nieco niżej niż wcześniej - na 1,07 zł. Obniżył
prognozy wyników finansowych funduszu na najbliższe 3 lata.
http://www.parkiet.com/artykul/1303721-Trigon-aktualizuje-wycene-Midasa--1-07-zl-na-akcje.html
E-strony do wymiany
Dariusz Wolak
Spółki notowane na GPW zbyt rzadko przystosowują swoje witryny internetowe dla użytkowników
urządzeń przenośnych - wynika z analizy Lizard Mobile.
http://www.parkiet.com/artykul/7,1303857-E-strony-do-wymiany.html
Puls Biznesu
Gwiazda internetu gaśnie po cichu
Grupa Pino miała przejąć m.in. Gadu-Gadu i Golden Line. Teraz szuka chętnego, który weźmie ją za .
2006 r. — wtedy spółka Internet Group stała się „lżejsza" o 4,1 mln zł. Tyle kosztowało ją przejęcie grupy
Pino, zrzeszającej w szczytowym momencie kilkanaście serwisów internetowych. Niedługo później
twórcy koncepcji grupy Pino zapowiedzieli, że lada miesiąc serwis będzie miał nawet 8 mln
użytkowników. Kilka lat później faktycznie są miliony, ale... długów. Syndyk spółki właśnie wystawił ją na
sprzedaż. Cena wywoławcza — niecałe 0,6 mln zł, wycena projektu: maksymalnie 1 mln zł.

http://e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=140510# (dostęp płatny)
Czytniki Kindle będą mówić głosem polskiej Ivony
Anna Pronińska
Gdyński syntezator mowy, spółka Ivona Software, która zajmuje się tworzeniem oprogramowań
komputerowych w zakresie syntezy mowy, została przejęta przez specjalizującego się w handlu
internetowym amerykańskiego giganta Amazon.com. — Amazon.com przejął całość firmy. Uznałem, że
to świetna okazja, by w ten sposób zwiększyć wysiłki na rzecz rozwijania technologii. Ja i wspólnik
pozostaniemy w zarządzie Ivona Software — mówi Łukasz Ossowski, prezes i współzałożyciel gdyńskiej
firmy.
http://e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=140505# (dostęp płatny)
Nokia bez dywidendy po 143 latach
DI
W ostatnim kwartale, po półtora roku strat, fiński koncern zarobił netto 202 mln EUR. Wynik pozytywnie
zaskoczył analityków. Zaniepokoił ich jednak dalszy, aż 20-procentowy w ujęciu rocznym, spadek
przychodów. Na wyjście z dołka potrzeba pieniędzy, dlatego Nokia po raz pierwszy od 143 lat nie wypłaci
dywidendy. Jej akcje najpierw zyskały, ale dzień kończyły już wyraźnie pod kreską. Nokię można dziś
przejąć za 12,4 mld EUR. To niewiele więcej niż rynkowe wyceny Pekao i PKO BP.
http://e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=140543# (dostęp płatny)
Najdroższy tablet z Microsoftu
MD
„Najdroższy tablet świata" — tak tablet Microsoftu, który wejdzie na rynek 9 lutego, nazwał brytyjski
dziennik „Daily Mail". Microsoft zaoferuje Surface Windows 8 Pro w USA i Kanadzie po 899 USD w wersji
z 64GB, i po 999 USD w wersji z 128 GB. Dziennik zwraca uwagę, że najdroższy iPad wyposażony w 64 GB
pamięci kosztuje 829 USD. Apple nie ma tabletu ze 128 GB pamięci. Surface Windows 8 Pro ma
mikroprocesor Intel Core i5— i może korzystać z pełnej wersji Windowsa 8, co oznacza, że „chodzą" na
nim takie programy, jak np. Microsoft Office czy Photoshop. „Daily Mail" zwraca uwagę, że nowy tablet
Microsoftu nie będzie mógł łączyć się z siecią komórkową i w ten sposób uzyskiwać dostęp do internetu.
http://e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=140545# (dostęp płatny)
Rzeczpospolita

Firmy nie dbają o posiadaczy smartfonów
Dariusz Wolak
Zaledwie co trzecia spółka giełdowa ma stronę internetową dostosowaną?do smartfonów i tabletów.
Spółki notowane na warszawskim parkiecie zbyt rzadko przystosowują swoje witryny internetowe na
potrzeby użytkowników urządzeń przenośnych, wynika z analizy Lizard Mobile. Firma zajmuje się
projektowanie i wdrażaniem rozwiązań mobilnych.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1178177-Firmy-nie-dbaja-o-posiadaczy-smartfonow.html (dostęp płatny)
Internet, czyli kolejna wojna sieci komórkowych
Urszula Zielińska
To może być rok pierwszych ofert z nielimitowanym mobilnym dostępem do sieci. 750 mln zł – o tyle
mają spaść przychody trzech największych sieci komórkowych w kraju: Orange, T-Mobile i Plusa przez
nielimitowane oferty na rozmowy i SMS, które w 2012 r. wprowadził na rynek Play. Tymczasem
telekomy czekać może w tym roku kolejne starcie: na nielimitowane oferty z mobilnym Internetem.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1178200-Internet-czyli-kolejna-wojna-sieci-komorkowych.html (dostęp
płatny)
Rywale podgryzają Apple'a. Kurs spada
Dariusz Wolak
Rozczarowujące prognozy ?na kolejny kwartał sprawiły, ?że akcje koncernu na otwarciu czwartkowej
sesji w Nowym Jorku taniały do najniższego poziomu od lutego 2012 roku. Aż 10,5 proc., do 460 dol.,
taniały na starcie wczorajszych notowań na giełdzie nowojorskiej papiery Apple'a. Wyprzedaż akcji była
reakcją na raport finansowy za I kwartał (zakończył się 29 grudnia) roku finansowego 2013. W tym
okresie Apple miał 54,5 mld dol. przychodów ze sprzedaży wobec 46,3 mld dol. rok wcześniej. Mimo
rosnących obrotów zysk operacyjny sięgnął 17,2 mld dol. wobec 17,34 mld dol. przed rokiem, a netto
13,08 mld dol. wobec 13,06 mld dol.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1178192-Rywale-podgryzaja-Apple%E2%80%99a-Kurs-spada.html
(dostęp płatny)

