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E-mail marketing je jedním z nej-
úspěšnějších kanálů online mar-
ketingu. Musí jít ale o kampaň 
dobře připravenou a nastavenou. 
Bohaté zkušenosti s tím má spo-
lečnost Mail Komplet, která mů-
že díky tomu poradit nejen s pří-
pravou kampaně a strategií, ale 
i s jejím vyhodnocením. 

Kromě Chytrého drag and drop 
editoru, který pomůže s tvorbou 
a rozesíláním newsletterů, nabízí 
společnost Mail Komplet také ško-
lení a celkový návrh strategie, včet-
ně nepřetržité zákaznické podpory. 
A jaké ukazatele byste tedy měli sle-
dovat, pokud chcete správně vyhod-
notit svou kampaň? Zde je deset 

Trh v segmentu malých a středních 
firem se začíná měnit. I v těchto fir-
mách se již IT stává důležitou sou-
částí byznysu. To může být velká 
šance zejména pro prodejce, kteří 
se SMB věnují. Firmy totiž hledají ře-
šení, která budou dostatečně spoleh-
livá. Cisco se rozhodlo tyto partnery 
podpořit v rámci nového partnerské-
ho programu Cisco SMB Univerzita.

O tom, co program přináší a proč se ho 
Cisco rozhodlo spustit, jsme si povída-
li s Pavlem Svatošem, který je zodpo-
vědný za distribuční partnery.

Cisco startuje nový program zaměře-
ný na oblast malých a středních pod-
niků. Můžete ho stručně představit?
Malé a střední firmy se při nákupu IT 
technologií chovají trochu odlišně, než 

velké firmy. Je to samozřejmě dáno 
způsobem, jakým pracují. Pokud jde ale 
o nároky na stabilitu a výkonnost je-
jich infrastruktury, nemusí být menší 
než u velkých firem, ba naopak. Napří-
klad výpadek IT dokáže velká firma 
obvykle rychle nahradit, ale pro malou 
firmu může být něco takového likvi-
dační – nebude schopna například vy-
stavovat faktury, provádět bankovní 
operace a tak podobně.
Proto jsme se rozhodli podpořit naše 
partnery, kteří se v oblasti malých 
a středních firem pohybují, aby i zákaz-
níci z této oblasti měli možnost poří-
dit si zařízení a služby od společnosti 
Cisco. Cisco tradičně pracuje na trhu 
prostřednictvím partnerů, proto se 
v rámci našeho nového programu chce-
me zaměřit právě na ně a lépe je sezná-
mit s našimi produkty a službami. Dí-
ky tomu budou moci nalézt správné 
řešení odpovídající potřebám zákazní-

Obrana proti kybernetickým úto-
kům přestává být úkolem IT oddě-
lení, ale stává se součástí obchod-
ních strategií společností. Firmy si 
uvědomují, že jsou na informačních 
technologiích stále závislejší.

O tom, jak se mění svět kybernetické 
bezpečnosti a jaké jsou v této oblasti 
hlavní trendy si ICT Network News 
povídal se Senior Manažerem společ-
nosti Deloitte Adrianem Demeterem. 

Ve společnosti Deloitte pracujete 
přibližně půl roku. Co je hlavní ná-
plní Vaší práce?
Do společnosti Deloitte jsem skutečně 
nastoupil v srpnu loňského roku na 
pozici Senior Manager. Pokud to tro-
chu zjednoduším, největší část mé prá-

ce tvoří poradenství klientům naší 
společnosti zejména v oblasti obrany 
proti pokročilým kybernetickým hroz-
bám a přípravy bezpečnostních stan-
dardů organizací.

Jaké hlavní úkoly před Vámi stojí 
v roce 2016?
Hlavní úkol jsem si stanovil v podsta-
tě sám, a to poskytovat profesionální 
poradenství pro klienty způsobem pro-
spěšným pro všechny strany. Ale aby 
tento úkol nebyl krátkodobý, snažím 
se identifikovat oblasti, které dnes ješ-
tě nejsou rutinní, a existuje poptávka 
na trhu. Právě kybernetická bezpeč-
nosti je dnes velmi diskutované téma 
a je to jedna z oblastí, které bych se rád 
na své pozici ve společnosti Deloitte 
věnoval. Nicméně dnes již v oblasti 

leden 2016

Sledujte také na:

pokračování na straně 06

„Použití prediktivní a behaviorál-
ní analytiky bude nezbytné pro 
všechny organizace, které čelí vý-
znamným rizikům kybernetického 
útoku“, Adrian Demeter, Senior 
Manager, Deloitte
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těch malých. Řada firem se rozhodne 
uzavřít svá malá datová centra a přesu-
nout svou IT infrastrukturu k větším 
poskytovatelům nebo si ji pořídit for-
mou služby. Počet datových center bu-
de kulminovat za 2 roky, když se při-
blíží hranici 9 milionů, ale následně 
počet začne klesat. Nicméně, narůsta-
jící celková plocha datových center po-
tvrzuje trend postupné konsolidace. 
Společnost Gartner odhaduje, že cel-
ková optimalizace provozu v datových 
centrech bude znamenat pokles celko-
vých nákladů na operace v datových 
centrech přibližně o třetinu. Již za 2 
roky pak bude v datových centrech 
umístěno asi 60 procent veškerého fi-
remního IT.

Integrovaná architektura
Pro zákazníky to znamená přirozeně 
také nižší spotřebu elektřiny, a tím 
i další úsporu nákladů. „Dalším tren-
dem v oblasti datových center bude 
bezpochyby jejich čím dál větší kom-
paktnost,“ uvádí Damir Špoljarič. Od-
povědí na tento trend je koncept inte-
grované architektury, kdy se výrobci 
serverů snaží zákazníkům nabídnout 
v podstatě kompletní řešení a integrují 
server, část síťové infrastruktury a v ně-
kterých případech i úložiště do jedi-
ného kompletu. V Česku neustále pře-
trvává popularita „stavebnic“, kdy IT 
odborníci v jednotlivých firmách na-
kupují jednotlivé komponenty zvlášť 
a sestavují je sami. To je ostatně jeden 
z důvodů, proč firmy stále preferují 
rackové severy před blade řešeními. 
Ukazuje se, že z hlediska prvotní in-
vestice může být tento přístup zdánlivě 
výhodnější. Pro firmy začíná být ale 
stále důležitějším ukaza-
tel TCO, tedy celkových 
nákladů na vlastnictví,...

Více si přečtěte na:

studie IDC odhaduje, že zatímco v roce 
2014 připadalo na jeden server při-
bližně 10 virtuálních strojů, v roce 2017 
to bude již 12.
Je jasné, že právě zajištění dostatečného 
chlazení je jedním z hlavních úkolů 
provozovatelů všech typů datových 
center. Právě sem směřuje velká část 
jejich nákladů, a proto se samozřejmě 
snaží dosáhnout v tomto směru maxi-
mální efektivity. Společnost VSHosting 
upozornila, že zatímco v minulosti se 
pohyboval koeficient efektivity chlaze-
ní v datových centrech kolem 2,5. To 
zjednodušeně řečeno znamená, že na 
1 W spotřeby serveru bylo potřeba asi 
2,5 W výkonu chlazení. Něco takového 
již ale není možné.
V současné době se současní provozo-
vatelé datových center snaží přiblížit 
koeficientu efektivity na hranici 1,5 
a směřují k ideální jedničce. „Věřím 
tomu, že do 5 let se budou běžně stavět 
datová centra, která již nebudou obsa-
hovat vůbec klasické chlazení prostoru 
a budou využívat pouze venkovní 
vzduch,“ říká Damir Špoljarič, ředitel 
společnosti VSHosting. Samozřejmě 
ruku v ruce s tímto trendem jde i sna-
ha najít nové způsoby chlazení. V mi-
nulých letech se zdálo být velkým té-
matem olejové chlazení, do něhož by-
ly servery ponořeny. Dalšímu rozvoji 
ale podle všeho stojí v cestě přetrváva-
jící technologické problémy, a také 
schopnost výrobců serverů jednak zvy-
šovat odolnost jejich produktů na vyšší 
teplotu, ale také snižovat množství vy-
zařovaného tepla a tím i nároky na chla-
zení.
I proto předpokládá společnost IDC 
pokračující konsolidaci v oblasti dato-
vých center. Podle analytiků bude na-
dále pokračovat počet celkového počtu 
datových center. Ten bude způsoben 
postupným přebíráním trhu střední-
mi a velkými datovými centry na úkor 

Poptávka po službách datových 
center roste. Platí to jak o kolokač-
ních centrech, poskytujících pouze 
prostor pro hardware, tak o těch 
nabízející infrastrukturu formou 
služby. I české firmy všech velikostí 
totiž postupně zjišťují, že fungující 
IT infrastruktura je klíčovým prv-
kem ovlivňující jejich byznys. Pře-
sunutí své serverové infrastruktury 
do datového centra – ať již v podo-
bě vlastního hardware nebo jejího 
pronájmu, se ukazuje jako výhodné 
řešení.

Role IT v současném byznysu se mění. 
Firmy jsou stále závislejší na fungující 
a spolehlivé infrastruktuře, protože 
bez ní v podstatě nemohou fungovat. 
Zrychlující byznys zároveň tlačí na 
vyšší efektivitu a flexibilitu fungování 
IT infrastruktury. Stále větší procento 
firem tak dochází k závěru, že stávající 
řešení neumožňuje zajistit dostatečný 
prostor pro další růst, a ani dostateč-
nou efektivitu investic. IT infrastruk-
tura se prostě stává komoditou a její 
outsourcing umožňuje firmám věnovat 
se tomu důležitému – vlastnímu byz-
nysu.
Rychle rostoucí kapacita připojení na-
víc umožňuje jednoduše využívat infra-
strukturu umístěnou v datovém centru 
naprosto stejně, jako tu umístěnou ve 
své vlastní serverovně. Analytická spo-
lečnost Gartner odhadla, že jen v po-
sledních dvou letech se v důsledku 
tohoto trendu zvedla poptávka po pře-
nosovém pásmu o více než třetinu. 
Ostatně už v letošním roce budou vel-
ká datová centra disponovat asi polo-
vinou celosvětového výpočetního vý-
konu, odhaduje IDC.

Energie především
V důsledku konkurenčního tlaku se 
firmy zaměřují především na snahu 
maximálně snížit náklady. Je to v pod-
statě paradoxní požadavek v okamži-
ku, kdy je naopak potřeba zvyšovat 
výkon. Naštěstí pokrok v technologiích 
umožňuje využívat IT mnohem efek-
tivněji než v minulosti. I proto bude 
podle odhadů řady analytiků stále 
zrychlovat tempo virtualizace infra-
struktury. Tento trend totiž umožňuje 
zvyšovat výpočetní výkon při zacho-
vání nároků na prostor. Podle společ-
nosti Gartner by mělo být již v loň-
ském roce virtualizováno přes 75 pro-
cent všech serverů. Virtualizace navíc 
přináší další úspory v podobě licencí, 
a samozřejmě také výrazně nižších ná-
roků na energie a chlazení. Loňská 

Jaké hlavní trendy můžeme v ob-
lasti datových center očekávat v ro-
ce 2016?
Rok 2016 by měl být zlomový v nasa-
zování inteligentních a speciálních 
technologií, které zvýší dostupnost 
služeb a hlavně jejich bezpečnost. 
V roce 2015 byl také dokončen kom-
plexní evropský standard EN50600 
zahrnující design datových center, 
který by měl pomoci při výběru jed-
notlivých technologický celků.

Co bývá pro zákazníky nejdůleži-
tější při výběru služeb datových 
center?
Poslední dobou se začíná měnit 
trend kdy zákazníka nezajímá jen 
cena služeb, ale velmi důležitá je do-
stupnost jednotlivých služeb a také 
bezpečnost. Naše společnost může 
takovým zákazníkům nabídnout 
technologie pro infrastrukturu da-
tových center, které splňují nejpřís-
nější standardy a flexibilitu na rych-
le se měnící požadavky...

Jaké hlavní trendy můžeme v ob-
lasti datových center očekávat v ro-
ce 2016?
Rýsují se, respektive potvrzují dva 
dlouhodobé trendy. Prvním je stále 
vetší důraz na reálnou kvalitu na-
bízených služeb a provozní bezpeč-
nost. Je to dáno rostoucí provozní 
zkušeností zákazníků datových cen-
ter. Druhým trendem je zvyšování 
provozní efektivity, která je jedním 
z mála přímo ovlivnitelných nástro-
jů jak zvyšovat kvalitu a provozní 
bezpečnost služeb při zachování ne-
bo i snižování cen. Na oba trendy 
se dlouhodobě zaměřujeme.

Co bývá pro zákazníky nejdůleži-
tější při výběru služeb datových 
center?
Prokazatelná dlouhodobá provozní 
spolehlivost a zkušenosti poskytova-
tele. Samozřejmě je kritériem také 
cena. Už ale nebývá tím hlavním 
kritériem výběru. Kromě provozní 
spolehlivosti a ceny je důležité...

Petr Macháček
Jednatel
Petalit

Martin Souček
manažer datových center
České radiokomunikace

Budoucnost datových center? 
Efektivita a flexibilita
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Zdá se, že v roce 2016 budou svě-
tem informačních technologií hý-
bat dva výrazné fenomény – inter-
net věcí a kybernetická bezpečnost. 
Svět bude stále propojenější a in-
formační technologie budou hrát 
stále důležitější roli v životech sou-
kromých i firemních. Společně s tím 
poroste i zájem kyberzločinců, jejich 
útoky jsou stále sofistikovanější 
a profesionálnější, takže vyžadují 
i mnohem efektivnější obranu.

Jak bude vypadat svět IT v roce 2016? 
Držíte v rukou první letošní číslo ICT 
Network News a tak jsme pro vás vy-
brali ty nejzajímavější trendy, které mů-
žeme v letošním roce očekávat. Odbor-
níci i hlavní hráči na trhu se shodují, že 
to nedůležitější se bude letos odehrávat 
na platformě internetu věcí a kyberne-
tické bezpečnosti. Lze očekávat velký 
rozvoj také v oblasti zpracování a ana-
lýzy velkých dat, 3D tisku, strojového 
učení, cloudu a konceptu connected 
cars.

1. Vítejte v propojeném světě
Internet věcí proniká do našich každo-
denních životů, nejde samozřejmě jen 
o chytré ledničky nebo sportovní ná-
ramky. Senzory bude vybavena téměř 
veškerá veřejná infrastruktura (silnice, 
semafory, parkoviště, městská dopra-
va...), ale také jednotlivé stroje či celé 
výrobní linky. Podle odhadu společ-
nosti Gartner se internet věcí posune 
o další krok. Nejenže budou jednotlivá 
zařízení připojená k internetu, ale stále 
častěji se budou propojovat i mezi se-
bou, ať již půjde o mobilní přístroje, 
elektroniku, zdravotnické přístroje či 
další zařízení. 
Všechna zařízení provázaná v digitální 
síti budou vytvářet, používat a přená-
šet informace. Koncept informací ov-
šem zahrne i příval nových strategií 
a technologií, které propojují data ze 
všech těchto rozličných zdrojů, před-
pokládá Gartner. Již v roce 2016 do-

sáhne počet připojení 6,4 miliardy za-
řízení.
Podle odhadů společnosti Cisco bude 
v roce 2020 k internetu připojeno 50 
miliard zařízení. To vyvolá potřebu 
vytvoření jakési mezivrstvy mezi lokál-
ní sítí a cloudem. Cisco nazývá tento 
fenomén Fog Computing. Tato vrstva 
zajistí vzájemné propojení některých 
zařízení, aniž by bylo nutné zatěžovat 
přenosové pásmo. Část rozhodování 
bude automatizována a přesunuta blí-
že ke zdroji.
Klíčovou otázkou bude v tomto směru 
samozřejmě bezpečnost. Podle odhadu 
společnosti Intel by se právě zařízení 
z oblasti internetu věcí mohla v roce 
2016 dostat do centra pozornosti ky-
berzločinců. I když sama o sobě skrý-
vají tato zařízení jen minimum infor-
mací, mohla by se stát vstupní branou 
k napadení a ovládnutí s nimi propo-
jených chytrých telefonů nebo dokon-
ce napadení firemních sítí.

2. Big Data a automatizace 
Internet věcí bude postupně pronikat 
do všech oblastí. Obrovské množství 
informací ze senzorů umožní automa-
tizovat některé procesy. Gartner odha-
duje, že v roce 2016 (a v následujících 
letech) se dočkáme velkého pokroku 
v oblasti strojového učení. Systémy se 
budou schopné postupně nezávisle učit 
a vnímat svět. Díky tomu se budeme 
stále častěji setkávat s autonomními 
stroji, jako jsou například roboti, ale 
i virtuální osobní asistenti a mnoho 
dalších.
Také společnost Cisco vidí obrovský 
prostor pro automatizaci v oblasti vý-
roby. Dokonce už i na území Česka 
zkoušejí někteří dodavatelé vybudovat 
továrnu, které by se obešla bez lidské 
práce přímo ve výrobě. Informace ze 
senzorů by mohly umožnit řídicímu 
software maximálně zefektivňovat vý-
robu a zajistit téměř dokonalou vzá-
jemnou návaznost jednotlivých kroků. 
Díky této optimalizaci budou výrobci 

schopni například mnohem flexibilněji 
měnit výrobní program. Automaticky 
řízené stroje budou schopny se mno-
hem rychleji a přesněji nastavit na jiný 
výrobek.
Cisco upozorňuje, že jednotlivé ana-
lytické nástroje se rychle zdokonalu-
jí. Do budoucna tak bude možné na-
příklad mnohem přesněji plánovat 
výrobu, protože analýza trendů z ob-
jednávek zákazníků poskytne poměr-
ně přesný odhad vývoje spotřebitelské 
poptávky a řídící systémy budou schop-
né plánovat výrobu s ohledem na ob-
jednávky, ale i skladové zásoby nebo 
dostupnost některých vstupů či kom-
ponent u dodavatelů.

3. Bojiště kybernetické války 
V propojeném světě hraje kybernetická 
bezpečnost stále důležitější roli. Spo-
lečnosti Intel i Cisco se v odhadech 
shodují, že útoky kyberzločinců se ne-
ustále zdokonalují a tradiční systémy 
obrany proti nim se stávají prakticky 
bezcennými. Výzkum Cisco Security 
Report ukazuje, že tradiční způsoby 
obrany proti kybernetickým útokům 
selhávají. Stopy po škodlivém kódu 
byly zjištěny téměř ve všech analyzo-
vaných firemních sítích a firmám dnes 
trvá až 200 dní, než jsou schopny škod-
livý kód v síti zjistit. 
V podstatě se kyberzločin stal samo-
statným průmyslovým odvětvím, které 
generuje obrovské zisky. Intel předpo-
kládá, že poroste především počet úto-
ků na všechny typu hardwaru a firm-
waru. Proto bude nadále růst i trh 
s nástroji, které tyto útoky umožňují. 
V roce 2016 se podle Intelu dočkáme 
také růstu počtu útoků pomocí tzv. 
vyděračského malware (ransomware).
Obrana v podobě detekce známých 
hrozeb se v tomto novém prostředí stá-
vá prakticky neúčinnou. Gartner, stejně 
jako Cisco, předpokládá, že vedení IT 

se musí zaměřit na detekci a odezvu na 
hrozby a zároveň na blokování a další 
prevenci útoků. Postupy jako je analý-
za chování uživatelů a dalších entit se 
stanou důležitými prvky pro vytvoření 
adaptivní bezpečnostní architektury. 
Kybernetická bezpečnost se tak stane 
nedílnou součástí dlouhodobých firem-
ních strategií, takže o jejím rozhodo-
vání budou mnohem častěji než pra-
covníci IT oddělení rozhodovat členo-
vé nejvyššího vedení společností, do-
mnívá se Cisco.
Jak ukazují studie, přístup firem se bu-
de muset postupně změnit z prevence 
na reakci. Firmy se tak budou muset 
mnohem více zaměřit na včasnou de-
tekci škodlivého kódu v síti. Většina 
odborníků předpokládá, že poroste 
důležitost cloudových bezpečnostních 
nástrojů. Prudce vzroste a dospěje sdí-
lení informací o hrozbách mezi firma-
mi a poskytovateli zabezpečení. Roz-
voj nejlepších postupů v této oblasti 
bude procházet prudkým vývojem, 
objeví se metody měření, s jejichž po-
mocí bude možné kvantifikovat zlep-
šení ochrany, domnívá se Intel.
„Nejlepší hokejisté bruslí po kluzišti, 
střetávají se s protihráči, využívají pří-
ležitosti, když se jim nějaká naskytne, 
ale hlavně, jak kdysi prohlásil Wayne 
Gretzky, vždy bruslí tam, kde puk bu-
de – nikoli tam, kde byl,“ říká Vincent 
Weafer z Intelu. „Chceme-li reagovat 
na odvětví, technologii a terén hrozeb, 
jímž odvětví čelí, musíme pomoci fir-
mám dostat se tam, kde potřebují být; 
dosáhnout toho, aby používaly techno-
logie, jež jim budou pomáhat a nebu-
dou je naopak zdržovat; zároveň mu-
síme pochopit, jakým hrozbám budou 
čelit zítra a dále do bu-
doucnosti.“

Co nás čeká v roce 2016.
Internet věcí i kybernetická válka
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útočníků pro napadení firemní (ne-
bo soukromé) sítě.

Podle výsledků Ponemon Istitute spo-
lečnosti ve velké míře ignorují rizika 
spojená s tiskárnami a jinými perifer-
ními zařízeními. Z více než 2000 IT 
manažerů ze Severní Ameriky, Evropy, 
Asie a Latinské Ameriky si 64 procent 
myslí, že by jejich tiskárny mohly být 
napadnuty, ale pouze 44 procent uved-
lo, že se jejich bezpečnostní politika 
věnuje i síťovým tiskárnám.

Rizika nezabezpečených 
tiskáren
Ochrana před narušením bezpečnosti 
je jednou z největších výzev, kterým 

společnosti v současné době čelí. Po-
kud je nechráněná tiskárna přístupná 
skrze internet, jsou možnosti jejího vy-
užití pro potenciální hackery v pod-
statě neomezené. Může se tak snadno 
stát vstupním bodem pro přístup do 
firemní sítě.
Podle výsledků průzkumu navíc IT 
manažeři očekávají nárůst rizika naru-
šení bezpečnosti a to z důvodů častěj-
šího využívání mobilních technologií, 
většího počtu vzdálených pracovníků 
a stále většího počtu zařízení připoje-
ných do sítě.
Z těchto důvodů 57 procent responden-
tů předpovídá v následujícím roce únik 
dat spojený s užíváním nezabezpeče-
ných tiskáren připojených do sítě...

disk, operační systém a mají přístup 
do firemní sítě. Ale na rozdíl od po-
čítačů si mnohem méně lidí uvědo-
muje, že se mohou stát nástrojem 

Tiskárny jsou neoddělitelnou sou-
částí téměř každého pracoviště. 
Moderní tiskárny se v mnohém po-
dobají počítačům – mají vlastní hard-

Mikuláš v tajném kódu

„Chtěli jsme publiku ukázat, že 
i s relativně známými osobnostmi či 
chcete-li s hvězdami ve svém oboru, 
se dá mluvit o odborných, ale i na-
prosto neodborných tématech,“ říká 
Václav Matyáš, profesor Masary-
kovy univerzity těsně po skončení 
jedné z nejvýznamnějších akcí pro 
kryptografickou komunitu v Česku, 
Mikulášské kryptobesídky.

Již po patnácté se letos uskutečnil ne-
formální workshop s názvem Krypto-
grafická besídka, na němž se sešla téměř 

celá česká kryptografická komunita, 
včetně studentů. Zvláštními hosty byly 
letos Peter Schwabe z Digital Security 
Group Radboudské univerzity v Nizo-
zemí a belgický kryptograf Joan Dae-
men, který se podílel vývoji algoritmu 
Rijndael, později standard AES. O tom, 
jak nápad pořádat workshop vznikl 
a jak se povedl právě skončený ročník, 
jsme si povídali s jedním z pořadatelů 
a „otců zakladatelů“ Václavem Matyá-
šem. 

I letos se pod vaší patronací uskutečnil 
workshop s trochu zvláštním názvem 
Mikulášská kryptobesídka nebo jak 
říkají zahraniční návštěvníci „Santa-
Crypt“. Jak se tento název vlastně 
zrodil?
Je to už poměrně hodně let, takže už si 
asi dnes těžko někdo vzpomene. Ale 
celý workshop jsme začali připravovat 
jako neformální akci, která se měla stát 
platformou pro diskuse a interakce 
mezi pozvanými hosty a dalšími účast-
níky. Chtěli jsme publiku ukázat, že 
i s relativně známými osobnostmi či 
chcete-li s hvězdami ve svém oboru, se 
dá mluvit o odborných, ale i naprosto 
neodborných tématech.  Název navozu-

jící spíše atmosféru zábavy než klasic-
kého workshopu k tomu měl pomoci.

Jak vlastně nápad uspořádat podob-
nou akci vznikl? A kdo jsou její účast-
níci?
Nápad uspořádat podobný workshop 
jsem dostal po návratu z výzkumných 
pobytů v Cambridge a Curychu. Tehdy 
jsme společně s celou řadou kolegů 
z české kryptologické komunity uspo-
řádali velmi úspěšnou konferenci Eu-
rocrypt 1999. Zdálo se nám, že by bylo 
škoda nevyužít nastartované spoluprá-
ce spolupráce odborníků ze státního 
sektoru a akademické komunity. Tak 
se pod taktovkou Pavla Vondrušky zro-
dil CryptoWorld a my jsme se rozhodli 
propojit jádro brněnské kryptologické 
komunity s kolegy z Prahy a Bratislavy 
a začali připravovat první ročník Mi-
kulášské kryptobesídky.
Od počátku jsme deklarovali, že jeho 
primárním cílem je vytvořit prostředí 
pro neformální výměnu informací a ná-
padů z minulých, současných i budou-
cích projektů. Prostě něco jiného než – 
tehdy obvyklé – akce s obchodníky, pro 
potenciální zákazníky a podobně. Zá-
roveň jsme ale chtěli, aby byla akce od 
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Acronis True Image v Česku 
i v cloudu

Acronis oznámil uvedení aktu-
alizované verze svých produktů 
Acronis True Image Cloud a Acro-
nis True Image 2016 na český trh. 
Aktualizovaná verze řešení, kte-
ré je v současnosti nejprodáva-
nějším zálohovacím řešením pro 
PC v českém jazyce, přináší řadu 
vylepšení v oblasti ochrany dat, 
uživatelského prostředí a zálo-
hování do cloudu. Produkty byly 
inovovány na základě požadav-
ku zákazníků, kteří zdůrazňovali 
zejména možnost přenesení dat 
z lokálních PC disků, chytrých te-
lefonů a tabletů do cloudu z dů-
vodu omezení velikosti interních 
úložišť. Došlo také k vylepšení 
uživatelského rozhraní a funkcí 
pro ochranu dat v domácnos-
tech, které usnadní správu záloh 
a obnovu na více počítačích PC, 
Mac, chytrých telefonech a tab-
letech...

Pozor na tiskárny. Mohou otevřít cestu hackerům

Václav Matyáš,  profesor 
Masarykovy university Brno

 Kyberpiráti neútočí 
o víkendu 

Z nově zveřejněného výzkumu vyplý-
vá, že každý týden dochází v pondělí 
ráno, když se uživatelé připojují pro-
střednictvím svých zařízení k podni-
kové síti, k masivnímu nárůstu množ-
ství zjištěného škodlivého softwaru. 
Tento trend potvrzuje domněnku, že 
tzv. bezpečnostní perimetr v rámci 
jednotlivých organizací přestává plnit 
svou funkci. Je tomu tak proto, že kon-

coví uživatelé používají stále častěji 
svá zařízení nejen v rámci tohoto bez-
pečnostního perimetru podniku, ale 
i mimo něj. Lze říci, že uživatelé dnes 
tvoří nový bezpečnostní perimetr své 
organizace. Oddělení IT a řízení bez-
pečnosti navíc již nemohou při uplat-
ňování ochranných opatření ve svých 
podnicích spoléhat na jasně vymezené 
bezpečnostní perimetry sítě. Zpráva 
obsahuje analýzu více než šesti...

 Nový firewall 
od Barracudy 

Nový Barracuda NextGen Firewall 
uživatelům nabízí velmi pokročilé ře-
šení pro informační bezpečnost, do ně-
hož mimo jiné spadá filtrování webu 
a e-mailu, ochrana před neoprávně-
ným přístupem, správa aplikací na 
úrovni sedmé vrstvy a řízení přístupu 
k síti. Mezi další funkce patří inteli-
gentní řízení zátěže linek a záložních 
spojení podle aplikací a stavu sítě i vy-

soce efektivní nástroje na dálkovou 
analýzu provozu a dění na síti. Vše je 
integrováno v rámci jediné platformy 
centrálně spravované prostřednictvím 
Barracuda Control Center, která může 
pokrývat celou rozsáhlou síť včetně de-
tašovaných poboček, datových center 
či jednotlivých vzdálených uživatelů.
Pro nasazení v rámci distribuovaných 
sítí je určena nová sada řešení Barra-
cuda NextGen Firewall v modelech...

www.acronis.cz



Zařízení EZCast sloužící pro propo-
jení televizí k internetu či domácím 
sítím může obsahovat bezpečnostní 
chybu. Kvůli ní mohou hackeři na-
padnout domácí síť uživatele. Tvrdí 
to alespoň bezpečnostní společnost 
Check Point, která v zařízení obje-
vila bezpečnostní chybu. Hackeři 
mohou kvůli této zranitelnosti zís-
kat plný, neoprávněný přístup k do-
mácí síti uživatelů EZCast a zobra-
zit citlivá data nebo převzít kontro-
lu nad domácími zařízeními.

EZCast je ve světě poměrně populární 
zařízení, které se připojuje do HDMI 
portu a umožní i televizím bez vlast-
ního operačního systému přístup k in-

ternetu, využívání některých on-line 
služeb a dalších funkcí, známých spí-
še z chytrých televizí. Zařízení se ovlá-
dá prostřednictvím mobilního telefonu 
nebo tabletu s operačním systémem 
Android nebo iOS. Check Point zjistil, 
že hackeři mohou zaútočit prostřed-
nictvím Wi-Fi systému a získat snadný 
přístup do EZCast a domácí sítě. Jakmi-
le již útočníci proniknou dovnitř sys-
tému, mohou se v síti pohybovat bez 
povšimnutí a zobrazovat například dů-
věrné informace nebo infikovat domá-
cí zařízení. Navíc lze útoky lze spustit 
na dálku, takže hackeři mohou akti-
vovat škodlivý kód odkudkoli.
Problém je v tom, že dostat se do samot-
ného zařízení je poměrně jednoduché. 

To si totiž vytváří svou vlastní síť, která 
je ale zabezpečena pouze heslem sklá-
dajícím se z 8 číslic. Navíc je povoleno 
WPS. To je pro útočníka relativně snad-
ný úkol, pokud je síť 
v  jeho dosahu. Kromě 
toho lze ale na zařízení...

počátku také zaměřena na podporu 
úzké spolupráce odborníků se zájmem 
o teoretickou a aplikovanou krypto-
grafii a další příbuzné oblasti infor-
mační bezpečnosti. 

Letos se konal již neuvěřitelný patnác-
tý ročník. Jaké byly reakce účastníků?
Někteří z pravidelných návštěvníků 
hodnotili letošní ročník jako nejlepší 
vůbec. Myslím, že se nám skutečně po-
dařilo dát dohromady velmi dobrý pro-
gram, který skvěle odstartovaly už dva 
úvodní příspěvky Petera Schwabeho 
o post-kvantové kryptografii a Joan 
Daemena o autentizovaném šifrování. 
Příjemným překvapením pro mě letos 
byly studentské příspěvky ze soutěže 
KEYMAKER, které dokázaly oběma 
pány vysoko nasazenou laťku udržet. 
Jsem přesvědčen, že až třetina ze stu-
dentských prací by uspěla i v soutěži 
s ostatními akademiky.

Zmínil jste účast významných světo-
vých kapacit. Ti jsou tradičně ozdo-
bou a možná i lákadlem kryptobe-
sídek. Kdo na nich v minulosti již 
vystoupil?
Za těch patnáct let jich je 
celá řada, takže bych ne-
rad někoho opomenul...

AirLive BC-5010-IVS: Kamera 
s inteligentní analýzou obrazu

kamery. Vepředu je k dispozici konek-
tor DC Iris pro automatické clonění 
objektivu a vzadu najdeme kromě 
100Mb/s LAN portu ještě USB port, 
DIDO port, slot na SD kartu, analo-
gový výstup videa i zvuku a vstup na 
mikrofon. Jestliže není k dispozici 
PoE switch, lze kameru napájet i 12V 
zdrojem a připojení přes Ethernet lze 
po zapojení USB klienta WN-250USB 
nahradit Wi-Fi. Analogový video vý-
stup a DIDO port rozšiřují možnosti 
nasazení kamery v analogových do-
hledových systémech a její zapojení 
do automatizovaných bezpečnostních 
či dohledových řešení.
Ovládací rozhraní kamery nazvané 
SecurSense je kompatibilní s většinou 
běžných webových prohlížečů, je pře-
hledné a snadno použitelné. Kromě 
základních předvoleb síťového připo-
jení, rozlišení a snímkové frekvence 
videa se nastavuje i umístění nahrávek 
na síťový disk. Záznam lze ovšem uklá-
dat i lokálně – na SD kartu nebo USB 
flash disk. Samozřejmostí je pořizová-
ní záznamu na základě časového plánu 
nebo jeho spouštění detekcí pohybu. 
Kamera má i základní bezpečnostní 

Moderní dohledové IP kamery na-
bízejí standardně rozlišení 1 080p, 
kvalitní optiku a nově také funkce 
na inteligentní analýzu pořizova-
ných záběrů v reálném čase.

IP kamera AirLive BC-5010-IVS má 
snímač s rozlišením 5 Megapixelů, dí-
ky kterému dokáže nahrávat video ve 
Full HD rozlišení (1 920×1 080 bodů) 
s 30 snímky za sekundu. V nejvyšším 
možném rozlišení 2 592×1 920 bodů 
umí kamera pořizovat 15 snímků za 
sekundu. Pro optimální záběr kamery 
pro konkrétní účel jejího nasazení lze 
zvolit některý z výměnných objektivů 
(standardní šroubovací C/CS objektivy) 
a po dokoupení speciálního krytu, za-
jišťujícího odolnost proti povětrnost-
ním podmínkám, lze kameru AirLive 
BC-5010-IVS instalovat i do exteriéru. 
Kamera není vybavena infračervenými 
diodami pro snímání za úplné tmy, ale 
dle specifikace výrobce dokáže její vy-
soce citlivý snímač pracovat i při velmi 
nízké úrovni osvětlení (od 0,2 luxu).

Připojení a ovládání
Velmi bohatá je konektorová výbava 

funkce na ochranu zařízení, které spus-
tí alarm nebo odešlou signál do zaří-
zení připojeného přes DIDO rozhraní 
v případě rozostření, zakrytí nebo po-
hybu kamery.

Inteligentní analýza obrazu
Specialitou jsou funkce inteligentní 
analýzy obrazu, využívající hned ně-
kolik technologií na vy-
lepšení kvality záběru. 
Technologie Clear...

EZCast pustí hackery do vaší televize
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 ESETu se daří

Společnost ESET zvýšila v roce 2014 
svůj podíl na celosvětovém trhu s bez-
pečnostním softwarem z předloňských 
4,4 na loňských 4,6 procenta, což před-
stavovalo růst o 7,7 procenta. Trh jako 
celek vykázal meziroční růst o 2,6 pro-
centa, přičemž celkové příjmy všech 
prodejců dosáhly devíti miliard dola-
rů. Vyplývá to z aktuální studie spo-
lečnosti IDC „Worldwide Endpoint 
Security Market Shares, 2014“.

Podle společnosti IDC se celosvětový 
růst trhu ve spotřebitelském segmentu 
loni zpomalil, hlavně kvůli menší mí-
ře používání osobních počítačů. I když 
celkový trh s produkty pro spotřebi-
tele meziročně rostl pouze o jedno pro-
cento, společnosti ESET se podařilo 
zvýšit podíl v tomto segmentu o 9,4 
procenta, což byl druhý nejvyšší nárůst 
mezi top 10 dodavateli bezpečnostních 
softwarů na světě. Rovněž ve...

 Bezpečná router od 
CZ.NIC 

Projekt neziskového sdružení CZ.NIC 
se setkal s obrovským zájmem. Bez-
pečný, automaticky aktualizovaný rou-
ter Turris Omnia s výkonem získal 
během prvních 10 dní kampaně na 
crowdfundingové platformě Indiego-
go.com více než 230 000 dolarů, tedy 
více než 5,8 milionu korun. Získat rou-
ter Turris Omnia v kampani za výhod-
nou cenu bude možné už jen do polo-

viny ledna 2016.
Kromě vysoké bezpečnosti nabízí 
Turris Omnia také mnohem širší mož-
nosti využití jeho vysokého výkonu 
a výbavy, například SFP konektor pro 
přímé připojení optického modulu. 
Funkce síťového úložiště umožní rych-
lé sdílení médií či zálohování draho-
cenných dat. Slot na kartu SIM umož-
ňuje připojení LTE modemu a záloho-
vání připojení k Internetu pomocí...
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ků. Pro naše partnery je to také šance 
rozšířit svou nabídku nejen pro své 
stávající zákazníky, ale oslovit i nové, 
a tím i zvýšit své tržby i zisk.

Jak bude program vypadat? Jakou 
podporu mohou partneři získat?
Už název SMB Univerzita naznačuje, 
že nejdou o nějaké jednorázové škole-
ní, ale skutečně dlouhodobý program, 
kterým chceme podpořit naše partne-
ry. V praxi stojí na třech hlavních pilí-
řích – vzdělávání, komunitní spolu-
práci a výhodách či benefitech, které 
ke každému partnerskému programu 
samozřejmě patří. Chceme tak partne-
ry nejen seznámit s produkty a řešeními 
Cisco, ale motivovat je i ke vzájemné-
mu sdílení zkušeností či nápadů.
Připravujeme tedy sérii on-line semi-
nářů, workshopů a také setkání, v je-
jichž rámci se budou moci všichni, 
kteří se to programu zapojí, detailně 
seznámit nejen s kompletním portfo-
liem společnosti Cisco pro oblast ma-
lých a středních podniků, ale také zís-
kat zajímavé tipy a zkušenosti, jak tyto 

produkty zákazníkům nabízet a před-
stavit jim hlavní výhody a přínosy.
Spolu se spuštěním SMB Univerzity 
jsme zároveň připravili i certifikační 
program pro naše partnery z oblasti 
malých a středních podniků. V tomto 
programu jsou připraveny celkem tři 
stupně, s každým se pojí nějaké poža-
davky, ať již jde o obrat nebo různé cer-
tifikace, ale také výhody. Za aktivní 
účast v tomto programu tak mohou 
partneři získat například širší podpo-
ru a další výhody.

Mluvil jste také o komunitní platfor-
mě. Kde tedy budou vaši partneři na-

cházet informace o programu SMB 
Univerzita?
Kromě těchto seminářů připravujeme 
pro naše partnery speciální webové 
stránky, které by jim měly pomoci na-
jít všechny potřebné materiály na jed-
nom místě a ušetřit tak složité hledání, 
na které zejména u menších partnerů 
prostě není dostatek času. Na těchto 
stránkách tak najdou například krátká 
videa, která je provedou celým progra-
mem, včetně návodu, jak se stát Cisco 
partnerem, jak získat certifikace po-
třebné pro jednotlivé úrovně, ale také 
podrobně představí některá důležitá 
řešení, poradí s konfigurací a podobně.

novinky Cisco stojí o SMB segment. 
Startuje nový partnerský program

 Na SSD je spoleh 

Kingston Digital oznámila uvedení 
SSD disku KC400 jako nového pří-
růstku do produktové řady SSDNow. 
Nový disk KC400 je určen pro pra-
covní zátěž v podnikové sféře, je 15 krát 
rychlejší než tradiční pevný disk, po-
skytuje konzistentní výkon při práci 
s komprimovatelnými i nekomprimo-
vatelnými daty a má vylepšenou ode-
zvu u aplikací náročných na výkon. 
SSD disk KC400 má funkci Smart- 

ECC, která data hlídá, a dále funkci 
SmartRefresh pro ochranu proti chy-
bám čtení dat. Dojde-li k chybě, data 
jsou zrekonstruována a disk se doká-
že obnovit po nečekaném výpadku 
napájení díky správě řízení v případě 
výpadku, kterou ovládá firmware dis-
ku. Poskytuje špičkovou spolehlivost 
dat díky vysoce vyspělému osmika-
nálovému řadiči Phison PS3110-S10 
a čtyřjádrovému procesoru...

 Spectre není jen Bond 

Konvertibilní HP Spectre x360 má hli-
níkové šasi s elegantními a stylovými 
liniemi a ultra tenkým krytem displeje. 
S váhou začínající na 1,83 kg a s tloušť-
kou jen 15,9 mm je nový HP Spectre 
x360 nejtenčím a nejlehčím konverti-
bilním zařízením s úhlopříčkou 15,6“. 
Celohliníkové šasi ukrývá baterii s ka-
pacitou 64,5 Wh, největší jakou spo-
lečnost HP u svých konvertibilních PC 
použila. Výsledkem je až 13 hodin vý-

drže u verze s Full HD displejem a až 
9,5 hodiny u Ultra HD modelů. HP 
Spectre x360 je vybaven 6. generací 
procesorů Intel Core i5 a i7 pro takový 
výkon, jaký zákazníci potřebují. Díky 
SSD o velikosti až 512 GB mohou zá-
kazníci očekávat velmi rychlé naběh-
nutí systému a spouštění aplikací. Ko-
nektorová výbava HP Spectre x360 
čítá tři porty USB 3.0 s funkcí Sleep 
and Charge a jeden port USB 3.0...

...pokračování ze strany 01

Až 10 hodin výdrže

Společnost Lenovo představila 
novou řadu zařízení X1. Je navr-
žená pro uživatele se rozrostla 
o  adaptabilní ThinkPad X1 Tablet 
s modulárním designem, kon-
vertibilní notebook ThinkPad X1 
Yoga s prvním OLED displejem 
na světě a oceňovaný Ultrabook 
ThinkPad X1 Carbon, který je 
ještě tenčí a lehčí než kdy dříve. 
Modulární konstrukce ThinkPad 
X1 Tablet nabízí něco, co žádný 
jiný tablet nabídnout nemůže – 
přidávání funkcí prostřednictvím 
volitelných modulů. Modul Pro-
ductivity zvýší kapacitu baterie 
až na celkových 15 hodin a modul 
Presenter obsahuje miniaturní 
projektor a HDMI port. K dispo-
zici je i modul 3D Imaging s Intel 
RealSense kamerou směřující
dozadu....

metrik, jejichž vyhodnocování je na-
prostým základem pro efektivní e-mail 
marketing.

1. Míra doručitelnosti 
(delivery rate) 
Tento ukazatel prozradí hodně o kvali-
tě databáze kontaktů, na které se news-
letter posílá. Je obvyklé, že se část 
odeslaných e-mailů vrátí jako nedoru-
čitelná. Promazat databázi manuálně 
je často nemožné, nicméně systém 
Mail Komplet zajistí, že se při první 
rozesílce databáze o tyto nedoručitelné 
adresy pročistí. Míru doručitelnosti 
spočítáme jednoduše tak, že od počtu 

odeslaných e-mailů odečteme počet 
nedoručených e-mailů a výsledné čís-
lo vydělíme opět počtem odeslaných 
(odeslané e-maily – nedoručené) / ode-
slané)

2. Míra otevření (open rate) 
I když se jedná o poměrně důležitý 
ukazatel, je třeba si být vědom toho, 
že jeho výsledek je pouze orientační. 
Porovnávat lze například míru otevře-
ní podobných rozesílek. Důvod určité-
ho zkreslení tohoto ukazatele je čistě 
technický. Otevření e-mailu je počítá-
no pomocí stažení obrázků. Schránky 
jako je např. Gmail nebo Seznam.cz 
stahují obrázky automaticky. Každý 

Deset metrik, které byste měli sledovat
...pokračování ze strany 01
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principy. Díky tomu lze do oblasti ky-
bernetické bezpečnosti začlenit pre-
diktivní analýzu. 

Přišel jste se zkušenostmi zejména z IT 
firem. Jak velký rozdíl je to oproti kon-
zultantské společnosti Deloitte?
Přestože jsem se celý život pohyboval 
v ICT, v průběhu své kariéry se vždy 
trochu měnila forma. Konzultantská 
činnost ale není pro mě úplně nová. 
Skoro 15 let, po které jsem pracoval ve 
společnosti GC System, jsem řídil kon-
zultační služby. Je ale pravda, že oproti 
Deloitte jsem byl více zaměřený tech-
nologicky. Příchod do společnosti 
Deloitte byl pro mě hodně příjemným 
překvapením. Velmi inspirativní je 
možnost spolupracovat s kolegy z ce-
lého světa na každodenní bázi. Osob-
ně velmi oceňuji i možnost pracovat 
v kolektivu mimořádně inteligentních 
a vstřícných a přátelských lidí.

obrany proti kybernetickým útokům 
nevystačíme s tradičním přístupem. 
Svět kyberzločinu se profesionalizuje 
a tradiční řešení dnes již ztrácejí účin-
nost. Proto se snažíme našim zákaz-
níkům nabídnout něco navíc, tak aby 
se byli schopni bránit i pokročilým 
hrozbám vedeným dobře vybavenými 
kyberpiráty. Jsem přesvědčen, že bu-
doucnost je propojení tradičních ICT 
přístupů s pokročilými analytickými 

Dlouhodobě se věnujete oblasti kyber-
netické bezpečnosti. Když byste měl 
vybrat tři nejdůležitější trendy v této 
oblasti, jaké by to byly?
Jsem přesvědčen, že tím nejdůležitěj-
ším je nutnost trochu jiného přístupu 
ke kybernetické bezpečnosti. Musíme 
poněkud rozšířit náš pohled na ky-
bernetickou bezpečnost. I ten nejlepší 
hacker potřebuje mít o svém cíli infor-
mace před tím, než začne útočit. Spo-
lečnosti se musí také předem připra-
vovat na potenciální útoky a získávat 
informace o možných útočnících.  Mů-
že být velmi užitečné znát, jaké jsou zá-
měry útočníka a co se může stát cílem 
útoku. Nemusí to být totiž vždycky 
heslo administrátora.
Z mého pohledu je tak 
jedním z nejdůležitějších 
trendů...

Byli bychom rádi, aby se webové strán-
ky SMB Univerzity (http://smbuni-
versity.cz) staly adresou, na níž najdou 
naši partneři všechny potřebné infor-
mace, které jim pomohou oslovovat 
malé a střední zákazníky a nabízet jim 
produkty a služby se značkou Cisco. 
Budou tu proto i různé technické a mar-
ketingové materiály, ale také spojení 
na technickou podporu – to vše v češ-
tině, stejně jako kontakty na naše distri-
butory, přes které Cisco na trh dodává. 
Pochopitelně zde nemůže chybět ani 
kalendář s přehledem zajímavých akcí 
a seminářů a materiály z nich, ani ak-
tuální novinky od Cisco v češtině.

Tradičně se Cisco soustředilo přede-
vším na oblast velkých firem. Má vů-
bec produkty, které odpovídají po-
třebám malých a středních firem?
Rozhodně ano, Cisco je sice známější 
svými zejména pro velké firmy, ale na-
še portfolio obsahuje i kompletní na-
bídku pro malé a střední firmy, které 
tak mohou těžit i z našich zkušeností 
z jiných oblastí. Naše portfolio pro malé 
a střední firmy pokrývá téměř všechny 
oblasti, kterými se zabýváme, počínaje 
síťovou infrastrukturou, 
jako jsou směrovače, 
přepínače, wi-fi prvky,... Video bude tvořit 70 procent 

mobilních dat. Zjistit Ericsson

Strategie kybernetické bezpečnosti je třeba 
propojit s právem, financemi i dalšími oblastmi

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

 WMvare pomůže 
s cloudem 

Společnost VMware oznámila všeo-
becnou dostupnost řešení VMware 
vRealize Automation 7 a VMware 
vRealize Business Standard 7. Novin-
ky pomohou IT týmům s digitální 
transformací podnikání v rámci jejich 
organizace. VMware vRealize Auto-
mation 7 a VMware vRealize Business 
Standard 7, spolu s řešeními VMware 
vRealize Operations 6.1 a VMware 

vRealize Log Insight 3, která byla uve-
dena na trh ve třetím čtvrtletí 2015, 
zajišťují kompletní inovaci VMware 
vRealize Suite, vedoucí platformy pro 
správu hybridního cloudu. Podle ne-
dávné studie Forrester Research Total 
Economic Impact zrychlí proces uve-
dení aplikací z týdnů na necelý jeden 
den a zlepší efektivitu IT snížením ná-
roků na kapacitu o 10 % a nákladů na 
hardware o 15 %. Výsledkem je...

 Uživatelé chtějí mobilitu 

Společnost Dimension Data připravila 
globální průzkum Global Workforce 
Report 2015, který zjišťoval, jak spo-
lečnosti přistupují k poskytování IT 
svým zaměstnancům. Výsledky vý-
zkumu ukazují, že v průměru dvě tře-
tiny firem má připravený rozpočet pro 
podporu mobilního přístupu pracov-
níků k firemním datům a zároveň fir-
my očekávají, že tyto investice budou 
mít svou konkrétní návratnost. Nej-

silnější rozpočty mají v regionu Asia-
-Pacifik (71 % firem) a Střední východ 
a Afrika (66 % firem). Náklady na 
mobilní zpřístupnění dat pak tvoří až 
28 % z celkového rozpočtu na IT.
Za hlavní důvody mobilního přístupu 
a sjednocení aplikací CIO považují 
vyšší spokojenost uživatelů a zákazní-
ků (63 % respondentů) a v konečném 
důsledku snížení nákladů (61 %). Jako 
další byly uvedeny důvody „zvýšení...

...pokračování ze strany 01
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ní zařízení a aplikací v souvislosti s roz-
vojem internetu věcí (IoT). Zpráva také 
poukazuje na výrazný nárůst sledování 
videa. 
Mobilní provoz související s videem by 
měl do roku 2021 na běžném chytrém 
telefonu narůst až šestinásobně. Co se 
týče jednotlivých regionů, datová spo-
třeba průměrného majitele chytrého 
telefonu v Severní Americe by do roku 
2021 měla narůst z dnešních 3,8 GB na 
22 GB měsíčně. Podobným tempem 
bude růst i mobilní datový provoz v zá-
padní Evropě – a to z dnešních 2 GB 
na 18 GB. Společnost Ericsson dále ve 
zprávě uvádí, že každou sekundu při-
bude 20 nových mobilních širokopás-
mových připojení.
Tento nárůst dává do souvislosti s oče-
kávaným nárůstem datového provozu 

Podle studie Ericsson Mobility Re-
port způsobí rostoucí popularita vi-
dea na mobilech, zejména YouTube, 
do roku 2021 až šestinásobný nárůst 
datového provozu v Evropě a sever-
ní Americe. Za pouhých 5 let přenese 
v Evropě jediné zařízení za měsíc až 
18 GB dat, místo dosavadních 2 GB. 
Tento nárůst si vynutí další zrych-
lování sítí a rychlejší nástup sítí 5G.

Analytici společnosti Ericsson předpo-
vídají, že do roku 2021 ve světě naroste 
počet 5G připojení na 150 miliónů. 
Předpokládá se, že prvními a nejrych-
leji se rozvíjejícími 5G mocnostmi bu-
dou Jižní Korea, Japonsko, Čína a USA. 
Standard 5G propojí nové typy zaříze-
ní a spotřebitelé i firmy se mohou těšit 
na dosud nepoznané způsoby využívá-

ve světě. Momentálně je ve světě asi 
7,3 mld. mobilů, což je stejný počet, 
jako je lidí na planetě. V roce 2021 by 
toto číslo mělo narůst na 9,1 mld. Glo-
bální mobilní datový provoz by měl do 
roku 2021 dosáhnout de-
setinásobku svojí dneš-
ní velikosti...

otevřený e-mail v unikátní schránce je 
tedy zaznamenán. Např. Outlook nebo 
Centrum.cz však obrázky automaticky 
nestahují. Pokud tedy příjemce neklik-
ne na "stáhnout obrázky", není jeho 
otevření započteno. Míra otevření bý-
vá tudíž podhodnocena. Hodnotu lze 
vypočítat tak, že vydělí-
me počet otevřených 
e-mailů počtem...

Více si přečtěte na:

Informace o Mail Komplet a po-
drobnější rady o e-mail marketingu 
se dočtete na:

www.mail-komplet.cz/blog



Snaha pouze vyhovět tlaku zákazníků 
s co nejmenšími náklady může být ně-
kdy spíše kontraproduktivní. Levné 
přístupové body nejsou připraveny na 
větší počet uživatelů, takže pokud se 
v provozovně sejde větší počet zákazní-
ků, připojení je pomalé a nedostupné, 
takže zákazník bude spíše rozmrzelý. 
Navíc, základní řady přístupových bo-
dů nenabízejí opravdu nic navíc než 
připojení, takže jsou pro obchodníka 
skutečně jen nákladem a starostí.
Cesta z tohoto bludného kruhu je po-

měrně snadná. Stačí chápat wi-fi jako 
součást byznysu. I když je totiž zdar-
ma, může vydělat peníze. A to dokonce 
hodně peněz. V čem je ten trik? V kon-
trole a informacích. Zákazníci využí-
vající mobilní datová připojení jsou pro 
obchodníka zcela neuchopitelní. V pří-
padě zákazníků připojených přes wi-fi 
je to jinak – k informacím o provozu 
v síti se dostane její poskytovatel. Pokud 
tedy obchodník nabídne svým zákaz-
níkům wi-fi připojení, může se o nich 
hodně věcí dozvědět.

Nemalá část obchodníků zavádí 
bezdrátovou síť ve svých provozov-
nách v podstatě z donucení. Spat-
řují v nich nevítanou nutnost, kterou 
sice vyžadují zákazníci, ale která je 
stojí moc peněz, přináší starosti na-
víc a ještě jim do obchodu „pouští“ 
on-line konkurenci. Jenže tak to ne-
musí být, wi-fi pro zákazníky lze 
totiž proměnit ve skvělou příleži-
tost a velmi silný marketingový ná-
stroj. Stačí ji postavit s rozmyslem. 
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zprávy ze světa sítí a telekomunikací

Conteg patří již sedmnáct let mezi 
největší výrobce IT rozvaděčů v Evro-
pě. Před zhruba osmi lety si nejvyšší 
management uvědomil, že je škoda 
dodávat pouze rozvaděče, když zna-
lost problematiky datových center 
a serveroven umožňuje daleko širší 
využití. Conteg vstoupil na trh s kli-
matizačními jednotkami pro IT ap-
likace. Dnes se může počítat mezi 
významné hráče v tomto oboru na 
evropském trhu. 

Zpočátku samozřejmě firma neměla 
dostatečnou technologickou zkuše-
nost, aby dokázala sama vyrábět takto 
pokročilý typ výrobku, nehledě na ri-
zika spojená s odstartováním prodeje 
nového sortimentu. Proto bylo logic-
kým krokem spojit síly s nějakým svě-
tovým výrobcem. Jako ideální partner 
pro dlouhodobou spolupráci byla vyti-

pována německá rodinná firma Stulz, 
která má na trhu s chladicí technikou 
velké renomé. Během dalších let se 
ovšem ukázalo, že vývoj se nedá za-
stavit a zejména v oboru IT je nezbytné 
držet se na technologické špičce. V ro-
ce 2012 padlo konečné rozhodnutí 
a vývojoví pracovníci v Contegu se pus-
tili do návrhu vlastní konstrukce me-
zirozvaděčové klimatizační jednotky. 
Ta měla splňovat aktuální moderní po-
žadavky klientů. Zejména v energetické 
efektivitě a v moderní regulaci a nad-
standardním komunikačním vybavení. 
V létě 2013 se začala sériově vyrábět 
nová řada jednotek vlastní výroby 
CoolTeg Plus.

Až 16 jednotek na jeden 
displej
Klimatizační jednotky mají stejný de-
sign jako IT rozvaděče, mezi které se 
zabudovávají, čímž je velmi usnadně-
na následná kabeláž, zastřešení uliček, 
instalace dveří a dalších prvků. Zákla-
dem každé jednotky je vysoce účinný 
výměník tepla a sada ventilátorů. Po-
užíváme již výhradně motory s tech-
nologií EC, která umožňuje plynulé 
řízení otáček a je energeticky velmi 
úsporná. Regulátor, který je instalován 
v každém zařízení, je schopen indivi-
duálního řízení, ale i komunikace s ce-

lou skupinou jednotek. Aktuální infor-
mace dostává od čtyř teplotních a dvou 
vlhkostních čidel, umístěných v přední 
a zadní části, vždy nahoře a dole, tak 
aby byla zajištěna objektivita měření. 
Pro komunikaci s klientem slouží velký 
barevný dotykový displej s názornými 
schématy, na první pohled jasnými 
informacemi i rozsáhlým servisním 
menu. Jeden displej může obsluhovat 
skupinu až 16 klimatizací, což přináší 
nejen finanční úsporu ale i provozní 
výhody.

novinky Conteg: od rozvaděčů k chlazení

Konec bloudění v nákupních centrech.
S indoor navigací pomůže wi-fi

 Škola bez wi-fi? Už ne

Více než polovina českých škol již na-
bízí svým žákům připojení prostřed-
nictvím WiFi. Vyplývá to z odpovědí 
účastníků série seminářů Roadshow 
pro školy, která proběhla v osmi měs-
tech České republiky a byla určena pro 
učitele základních a středních škol. 
Pouze 17 % škol o zavedení rádiové sí-
tě pro žáky vůbec neuvažuje, naopak 
16 % ji plánuje zavést do jednoho roku. 
Za největší výzvu spojenou s nabíd-

kou WiFi ve školách považují učitelé 
zabezpečení sítě. Jako hlavní problém 
jej vidí 53 % respondentů, pro pětinu 
je pak největším problémem možný 
přístup žáků k nevhodnému obsahu.
Wi-fi připojení začíná být pro školy 
samozřejmostí. Svým žákům ho dnes 
nabízí již více než 56 % škol. Ze škol, 
které WiFi zatím neprovozují má dal-
ších 16 % v plánu zavést WiFi během 
následujícího roku, necelá pětina...

 LTE od T-Mobile už téměř 
všude 

Společnost T-Mobile v roce 2015 vý-
znamně rozšířila pokrytí České repub-
liky sítí LTE – na konci roku mohlo 
nejrychlejší mobilní přístup k Internet 
využívat 82 % její populace. Pokrytí 
obyvatel rychlým přístupem k Inter-
netu 3G a LTE pak dosáhlo 96 %. LTE 
síť operátora se mimo jiné prostírá nad 
2 300 městy a obcemi včetně všech 
krajských měst, významnými dálni-

cemi a rychlostními komunikacemi 
a řadou velkých přehrad a zimních 
rekreačních středisek. T-Mobile po-
krývá všechna krajská města a dal-
ších přibližně 2 300 měst a obcí. LTE 
dostali „pod stromeček“ například 
jeho zákazníci v Olomouci, Ostravě, 
Liberci, Českých Budějovicích, Hradci 
Králové, Zlíně, Kladně, Jablonci nad 
Nisou, Třinci, Trutnově, Vsetíně, Jin-
dřichově Hradci, Náchodě nebo...

Nokia a Lucent společně
Společnosti Nokia a Alcatel-
-Lucent dokončily transformaci 
a vytvořili globální lídra v oblasti 
technologií a služeb v propoje-
ném světě IP. Po integraci dří-
vější společnosti Nokia Siemens 
Networks, zbavení se Nokia De-
vices & Services, prodeji HERE 
a akvizici Alcatel-Lucent, je nyní 
Nokia společností zaměřenou 
na síťová zařízení a bezdrátové 
technologie. Čtvrteční oslavy 
znamenaly vyvrcholení měsíců 
příprav a plánování týmy ze spo-
lečností Nokia a Alcatel-Lucent. 
Zaměstnanci Nokia vítají své 
nové kolegy a společně a těší na 
další vzrušující cestu společnosti 
Nokia.
Nokia se nyní připravuje na vele-
trh Mobile World Congress 2016, 
který se bude konat v únoru. 
Zde bude společnost prezento-
vat svoji vizi o rozšiřování lid-
ských možností v propojeném 
světě, a jak stávající i noví zákaz-
níci mohou využívat technologie 
ke zlepšení svých životů...

www.conteg.cz



Poznejte své zákazníky
Pochopitelně není možné získávat sou-
kromé informace o nějaké konkrétní 
osobě. „V záznamech sítě se většinou 
nacházejí jen přenosové informace, to 
znamená informace o tom, jaké zaří-
zení, případně k jakému přístupovému 
bodu se připojilo, jak dlouho připojení 
trvalo a podobně,“ vysvětluje Hana 
Balášová, Business Development Ma-
nager ze společnosti ALEF NULA. 
„Každé zařízení se identifikuje pomocí 
MAC adresy své síťové karty. K té ne-
lze dohledat konkrétní-
ho uživatele. Na druhou 
stranu to ale...
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Jednotky CoolTeg Plus se vyrábějí 
v provedení DX (přímý výpar s kom-
presorem umístěným ve venkovním 
prostředí) a CW (vodou chlazené jed-
notky napojené na systém s chillery). 
Vodní verze je nabízena ve dvou veli-
kostech – šířky 300 mm (výkon cca 
25 kW) nebo 600 mm (v ýkon cca 
60 kW). Všechny jednotky je možné 
dovybavit širokou řadou příslušenství, 
například parními zvlhčovači, komu-
nikačními kartami, čerpadly konden-
zátu a podobně.

Jak ušetřit místo
Rok po uvedení na trh už bylo jasné, 
že princip mezirozvaděčových jedno-
tek je správný a dobývá svět, nicméně 
ani teď nelze usnout na vavřínech. 
Kontinuální spolupráce s technickými 
univerzitami přinášela množství ná-
mětů a teoretických znalostí. A proto 
technici Contegu vyrobili prototyp 
zcela unikátního zařízení pro chlazení 
datových rozvaděčů. Zadání bylo jas-
né, vyvinout klimatizaci, která nebude 
zabírat žádný prostor v datovém sále 
a bude mít co nejmenší spotřebu ener-
gie. Tento výrobek byl 
později nazván CoolTop, 
protože je typicky...

Bez připojení k internetu se dnes 
téměř neobejdeme. Ale pevné při-
pojení není vždy k dispozici. Ale 
s novým bezdrátovým směrovačem 
TP-Link TL-MR6400 to není pro-
blém. Vlastní wi-fi si totiž můžete 
zřídit skoro všude – postačí, když je 
k dispozici mobilní síť. Samozřejmě 
ideálně LTE, pak můžete pracovat 
téměř bez omezení.

TP-LINK uvedl na český trh wi-fi rou-
ter TL-MR6400, který je vybavený 
mobilním modemem. To umožňuje 

vytvořit lokální bezdrátovou síť s rych-
lostí přenosu až 300 Mbit/s a zároveň 
poskytuje přístup k internetu pro-
střednictvím mobilního připojení 4G 
LTE rychlostí až 150 Mbit/s. Zařízení 
se hodí zejména tam, kde není k dispo-
zici pevné připojení k internetu – a to 
jak pro podnikové použití na firemních 
akcích či veletržních stáncích, tak i pro 
domácí potřeby na cestách či chatách 
a chalupách. Uplatnění si najde také 
tam, kde je požadována násobně vyšší 
rychlost připojení než nabízí dnes nej-
obvyklejší mobilní sítě 3G.Více si přečtěte na:

struktury, me-
talická a op-
tická řešení, 

pasivní optickou 
kabeláž, kabelo-
vý management 
a trasy či mo-
dulární datová 
centra. 

InstaPATCH: Plug and Play 
v datovém centru
Platforma InstaPATCH přináší do svě-
ta pasivních prvků v datových centrech 
představující významný technologic-
ký pokrok. Jde totiž o předpřipravené 
a předkonektorované řešení, které je 
připraveno pro co nejjednodušší, nejpo-
hodlnější, a také nejrychlejší instalaci 
přímo v datovém centru. Celý systém 
je totiž již ve výrobě osazen všemi ko-
nektory, ale také odzkoušen, takže se 
minimalizuje riziko případných pro-
blémů při instalaci. Díky komplexnímu 
řešení může být instalován ve zlomku 
času oproti tradičnímu řešení. Odha-
duje se, že InstaPATCH může být nasa-
zen asi osmkrát rychleji, než tradiční 
řešení. Samotná instalace na místě se 
zkracuje na minimum, což pomáhá 

majitelům datových center lépe kont-
rolovat náklady na lidskou práci.
Právě instalace pasivních prvků bývá 
tradičně velmi obtížně odhadnutelný. 
S platformou InstaPATCH zvládne 
instalaci kvalifikovaná osoba za velmi 
krátkou dobu. Navíc kompaktnost celé-
ho řešení zajišťuje obranu před náhod-
ným rozpojením. I díky tomu může 
COMMSCOPE nabídnout rozšíření zá-
ruky na 20 let. Navíc lze celý systém 
velmi flexibilně navrhnout, podle kon-
krétní potřeby zákazníka a vždy exis-
tuje několik možností pro metalické 
kabely. Předem lze naplánovat...

Datová centra jsou soustavou 
technologických celků, kde je vel-
mi důležitá jejich vzájemná prová-
zanost. I když se pozornost často 
soustředí na aktivní prvky, jenže ty 
by samy o sobě fungovat nemohly. 
Často přehlížená kabeláž a další pa-
sivní prvky jsou tak dost často klíčo-
vým pilířem, který výrazně ovlivní 
schopnost datového centra splnit 
veškeré požadavky provozovatele, 
tak i zákazníka. Zajímavou novin-
kou v této oblasti je systém Insta-
PATCH, předkonfigurované řešení, 
které výrazně urychlí nasazení či 
úpravu služeb, a pomáhá ušetřit 
místo v rozvaděčích.

Za systémem InstaPATCH stojí jeden 
z hlavních hráčů na trhu s pasivními 
prvky COMMSCOPE. V jeho nabídce 
lze najít i další zajímavé produkty, ať 
již jde o management fyzické infra-

 Mobilita vynáší

Red Hat oznámil výsledky svého nej-
novějšího výzkumu zaměřeného na 
vyhodnocování mobility. Průzkum 
odhalil, že 52 % respondentů má im-
plementovanou ucelenou strategii pro 
využívání mobilních aplikací a 90 % 
firem plánuje v roce 2016 zvýšit své 
investice související s rozvojem mo-
bilních aplikací. Celých 96 % organi-
zací s ucelenou strategií přitom pro 
vyhodnocování přínosů mobilních 

aplikací využívá klíčové výkonnostní 
ukazatele. 
Až 74 % organizací, které alespoň čás-
tečně využívají klíčové výkonnostní 
ukazatele pro měření úspěšnosti ob-
lasti mobilních aplikací, dosahují 
kladné návratnosti investic. Jde o in-
formaci, která potvrzuje, že investice 
do mobilních technologií se těmto re-
spondentům vyplatily. Výsledky prů-
zkumu dále ukazují, že pro...

 TETAnet nabízí gigabit

Severočeský poskytovatel internetu 
TETAnet začal od ledna nabízet svým 
zákazníkům symetrické připojení 
rychlostí až 1 Gb/s. To je asi pětadva-
cetkrát rychlejší než dnes nejběžnější 
připojení přes technologii DSL. Do 
své sítě nasadil směrovače Cisco ASR 
920 v distribuční části své sítě a tech-
nologie Cisco využil i při upgradu da-
tového centra v Praze a vybudování 
svého datového centra v Ústí nad La-

bem. TETAnet nabízí své služby na 
vlastní optické a kabelové sítí v Ústí 
nad Labem a dalších okolních měs-
tech. S pomocí technologií společnos-
ti Cisco mohl TETAnet začít nabízet 
rychlosti připojení 1 Gb/s, a to symet-
ricky. Domácnosti a firmy v Ústí nad 
Labem tak mají k dispozici jednu z nej-
vyšších rychlostí připojení k Internetu 
v Česku. Díky upgradu datového cen-
tra v Praze navíc společnost zvýšila...

Více si přečtěte na:

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

www.petalit.cz

Více si přečtěte na:

Wi-fi LTE. S TP-Link TL-MR6400
se připojíte snadno

Více si přečtěte na:

Bez pasivních prvků to nejde. 
Usnadněte si správu



Popularita bezhotovostních plateb 
rychle roste. Někdy by se ale hodilo 
nenosit s sebou ani platební kartu. 
Ať jde třeba o sport, výlety nebo 
třeba večerní návštěvu baru s nejas-
ným koncem. Řešením v téhle situa-
ci by mohl být společný projekt ho-
dinářské firmy Swatch a asociace 
Visa. V hodinkách Swatch Bellamy 
je vestavěna předplacená platební 
karta. Takže příště stačí vyrazit jen 
s hodinkami.

Stylové hodinky uvedla společnost 
Swatch na začátku letošního roku 
v USA, Švýcarsku a Brazílii. Již v říjnu 
loňského roku byly hodinky poprvé 
představeny v Číně. Uvnitř hodinek je 
integrována předplacená platební kar-
ta Visa a čip pro bezkontaktní platby 
(NFC). Podobně jako u běžných před-
placených platebních karet si majitel 
na kartu předem převede částku podle 
svého uvážení, princip je podobný, ja-
ko u předplacených mobilních telefo-
nů. Při placení se pak hodinky chovají 
podobně, jako jakákoli jiná bezkon-
taktní platební karta. I když si hodinky 
s integrovanou kartou mohou proza-
tím koupit jen zákazníci ve třech ze-
mích, platit s nimi lze na celém světě, 
stejně jako s běžnými kartami Visa.
Jméno Bellamy bylo zvoleno na počest 
amerického spisovatele Eduarda Bella-
myho, který ve svém románu popsal 
svět, který se zcela obejde bez hotových 
peněz. Navíc jde i o slovní hříčku, va-
riantu se francouzskými slovy „bel 
ami“. Swatch se rozhodl velkému vizi-
onáři složit poklonu. Vyrobil stylové 
hodinky ve čtyřech barevných varian-
tách a stylech. NFC čip je umístěn pod 
ciferníkem a podobně jako u ostatních 
bezkontaktních karet, funguje na vzdá-
lenost asi 10 cm. Čip nepotřebuje...

Objem bezhotovostních plateb i na-
dále prudce rostl, vyplývá to z vý-
roční zprávy World Payments Report 
(WPR) 2015, kterou vydaly společ-
nosti Capgemini společně s Royal 
Bank of Scotland (RBS). V roce 2014 
vzrostl podle odhadů objem plateb 
o 8,9 procenta a dosáhl rekordní 
výše 389,7 miliardy transakcí. Vze-
stup byl způsoben především hos-
podářským oživením na vyspělých 
trzích, rychlou expanzí v Číně, roz-
vojem mobilních a bezkontaktních 
technologií a celosvětovým posu- 
nem některých bank k okamžitým 
platbám.

Bezhotovostní transakce v rozvíjející 
se Asii vzrostly v roce 2014 podle odha-
dů o 27 procent, v roce 2013 se jednalo 
o 22 procent. Důvodem byl rozvoj in-

ternetu a přijetí mobilních plateb. Pod-
le odhadů překoná objem bezhotovost-
ních plateb v Číně i Německo, Velkou 
Británii, Francii a Jižní Koreu. Čína se 
tak celosvětově posune na čtvrtou po-
zici hned za USA, eurozónu a Brazílii. 
Čína dosáhla v roce 2013 rekordního 
růstu bezhotovostních plateb 37,7 pro-
centa, regulátoři totiž urychlili otevře-
ní domácího trhu platebních karet zá-
mořským firmám a POS terminálům 
a došlo k masivnímu rozvoji napříč 
celou zemí. Výrazně se také zvýšil ob-
jem mobilních plateb (o 170 procent) 
a dosáhl 4,5 miliardy transakcí, jedná 
se tak o klíčový prvek čínského plateb-
ního ekosystému.
Objem skrytých plateb nebo plateb 
zpracovaných prostřednictvím neban-
kovních systémů je podle odhadů při-
bližně 10 procent (40,9 miliardy) a oče-

kává se další růst v následujících letech. 
Bankám a nebankovním poskytovate-
lům platebních služeb komplikuje op-
timalizaci provozních a zpracovatel-
ských modelů nedostatek ucelených 
informací o skrytých platbách, včetně 
plateb jednoúčelovými kartami, mo-
bilními aplikacemi, digitálními peně-
ženkami a virtuální měnou. Skryté 
platby nejsou příliš regulovány, takže 
existují obavy z nedostatečné ochrany 
soukromých dat uživatelů, zabezpeče-
ní informací a řešení sporů. Regulace 
pomůže minimalizovat rizika a při-
spěje i k boji s podvody a praním špi-
navých peněz.
Navzdory silnější konkurenci a novým 
alternativním platebním metodám, 
včetně digitálních peněženek a mobil-
ních aplikací, jsou banky stále v dobré 
pozici pro rozvoj inovací, které zlepší 
zkušenosti zákazníků. Banky mají 
oproti alternativním konkurentům 
výhodu, protože mohou poskytovat 
komplexní řešení napříč všemi nástroji 
a kanály. Jako jediný poskytovatel pla-
tebních služeb jsou efektivnější než 
různí poskytovatelé pro každý platební 
scénář. Řada bank například využívá 
pro další rozvoj systémy pro okamžité 
platby, které umožňují přesunout pe-
níze z jednoho účtu na druhý během 
několika sekund v průběhu celého 
dne.
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Peněženka 
na zápěstí. 
Swatch 
Bellamy 
s kreditkou

V oběhu je dnes více než 
500 miliard korun

Více z rubriky
FINANCE

si přečtěte na
www.ict-nn.com/finance

Celková hodnota všech bankovek 
a mincí, které jsou v současné době 
v oběhu (tzv. oběživo), překonala 
13. listopadu 2015 vůbec poprvé 
částku 500 miliard korun. Jedná se 
o více než 2 miliardy kusů banko-
vek a mincí.

Nejpočetnější zastoupení mezi českými 
penězi má dlouhodobě tisícikorunová 
bankovka a korunová mince. Vyplývá 
to ze statistik České národní banky. Ze 
statistiky je patrný dlouhodobý růsto-
vý trend oběživa. Od prvního dne, kdy 
začala platit česká měna (8. února 1993), 
došlo z původních 28,1 miliardy korun 
k nárůstu oběživa o 473,1 miliardy 
korun. Jeho objem stagnoval pouze 
v letech 1997 a 1998, která byla spojena 
s měnovými turbulencemi. V polovině 
roku 2000 se na hodnotě oběživa pro-
jevil pád Investiční a poštovní banky 
(zjevný nárůst výběrů hotovosti). 
A dvouletá stagnace oběživa, která 

souvisela s finanční hospodářskou kri-
zí, byla také od roku 2008.
I přesto, že dochází k rozvoji bezhoto-
vostního placení a zavádění nových 
způsobů bezhotovostních plateb, růst 
hodnoty peněz v oběhu nebyl zatím 
nijak zásadně ovlivněn. Roční výroba 
peněz neklesá, naopak stoupá v dů-

sledku ekonomického oživení a větší 
potřeby peněz. Dlouhodobě je však 
nepochybně menší, než kdyby neexis-
tovaly bezhotovostní platby. Ačkoli 
současný vývoj směřuje k dalšímu roz-
šíření bezhotovostních plateb, bude 
hotovost ještě dlouho důležitou sou-
částí peněžního oběhu.

Bezhotovostní platby rostou
rychleji než HDP



Komunikace mezi občany a jejich 
radnicí nefunguje vždy úplně nejlé-
pe. Vylepšit to chce skupina mladých 
vývojářů ze start-upu FlowUp, kteří 
pracují na svém projektu City Ideas. 
Ten by se měl stát jednoduchou 
a přehlednou platformou, která chce 
napomoci k efektivní komunikaci 
mezi městem a jeho občany. Ti bu-
dou jejím prostřednictvím moci 
sdílet své nápady na to, jak udělat 
jejich město lepší.

Moderní technologie, webové formu-
láře nebo sociální sítě nahradily v ko-
munikaci občanů se zástupci jejich 
měst těžkopádné dopisy. Do podatelny 
většiny měst už dnes mnohem spíše do-
razí e-mail než by tam přinesla pošta 
dopis. Jenže, jakkoli se čekalo, že všech-
ny tyto kanály zefektivní vzájemnou 
komunikaci občanů s odpovědnými 
lidmi na radnicích, jenže ne vždy je to 
pravda. „Města mají množství nástrojů, 
jak vyslyšet názory svých občanů. Čas-
to je bohužel nevyužívají úplně efek-
tivně,“ říká Tomáš Paulus, spoluzakla-
datel společnosti FlowUp, které City 
Ideas vyvíjí.

Pozitivní vlna změn
FlowUp se jako firma zrodil v rámci 
start-upového akcelerátoru Starcube, 
který funguje v rámci Jihomoravské-
ho inovačního centra v Brně. „Do Star-
cubu se přihlásila skupina nadšených 
mladých lidí s dobrým nápadem 
a opustila ho dobře fungující, firma, 
která je schopna uvést svůj produkt na 
trhu,“ popisuje situaci Tomáš Paulus 
a připomíná, že společnost prozatím 
využívá prostory JIC i jako své kance-
láře, nicméně již brzy se přesune do 
vlastních prostor. „Prostředí JIC je na-
bité příležitostmi, jak zdokonalovat...
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City Ideas: 
řekněte 
radnici co 
změnit

Dočkáme se chytrého města 
i v Česku. Sítě připraveny

ni spuštění speciální sítě pro internet 
věcí Českými radiokomunikacemi. 
To dává naději, že i v Česku se v roce 
2016 dočkáme něčeho více, než jen 
prvních nesmělých pokusů.

Města jako Barcelona, Santander, Nice 
či Amsterodam ukazují, že využití 
chytrých technologií ve městech se mů-
že velmi rychle vrátit. Technologie tzv. 
chytrých měst mohou pomoci optima-
lizovat správu města, dopravu či třeba 
využívání energií, a kromě nutných 
investic mohou městům přinést po-
měrně významnou částku do rozpoč-
tu, případně ušetřit výdaje. Jen Barce-
lona vydělává ročně 50 milionů dolarů 
navíc za parkování, a zároveň šetří dal-
ších 58 milionů díky efektivnějšímu 
využívání vody při zavlažování.

Svoz odpadu i lepší osvětlení
S rozvojem technologií se objevuje stá-
le více možností, jak tyto technologie 
využít pro zlepšení života ve městě. 
„S rostoucími cenami energií se snaží 
města najít možné úspory,“ říká Patrik 
Jalamudis, Business Development ma-
nažer pro oblast internetu věcí v Čes-

Fenomén internetu věcí proměňuje 
i běžný život kolem nás. Příkladem 
mohou být tak zvaná chytrá města, 
která využívají moderních IT tech-
nologie a senzory připojené k inter-
netu. Velkou pozornost vyvolalo lo-

Více z rubriky
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kých radiokomunikacích a pokračuje: 
„Proto lze očekávat rozvoj systémů 
inteligentního osvětlení. V současnosti 
se setkáváme třeba s nasazování pro-
gramovatelných technologií (PLC) do 
systémů veřejného osvětlení.“ Tyto sys-
témy dokáží pomocí informací senzorů 
vyhodnocovat pohyb v ulicích a podle 
toho zapínat, či vypínat veřejné osvět-
lení. Je tak zajištěno, že světlo nesvítí 
zbytečně na prázdné ulice, ale zároveň 
je zajištěn komfort pro obyvatele města.
Jak upozorňuje Patrik Jalamudis, tyto 
technologie se začnou více uplatňovat 
i v optimalizaci provozu ve městech 
a systémech inteligentního parkování, 
kdy je řidič automaticky naveden na 
nejbližší volné parkovací místo. Stejně 
tak ale mohou senzory v popelnicích 
informovat centrální dispečink o po-
třebě svozu odpadu. Popelářským vo-
zům je tak předem připravena trasa, 
které jim umožní v co nejkratším čase 
objet ty nádoby, které jsou již zaplněné. 
„Technologie internetu věcí se ale uplat-
ní také při sledování stavu ovzduší, 
v různých zabezpečovacích systémech, 
ale třeba i pro monitorování vytížení 
dobíjecích stanic pro elektromobily,“... 

Můžete popsat, co je to přesně IQRF 
Alliance a jak dlouho funguje?
IQRF Alliance je mezinárodní komuni-
ta vývojářů, výrobců, technologických 
firem, univerzit a vývojových center, 
které sdružuje využívání bezdrátové 
technologie IQRF. Byla založena v Ji-
číně před dvěma lety, dnes má zhruba 
padesát českých i zahraničních členů, 
jsou v ní firmy ze zemí od USA, přes 
Velkou Británii, Skandinávii, střední 
Evropu až po Izrael, Mexiko a Indii. 
Alliance je založena na úzké spoluprá-
ci svých členů, kteří navzájem kombi-
nují své produkty a know-how a díky 
tomu pak vyvíjejí aplikace a řešení na-
příklad pro Smart Cities, inteligentní 
budovy nebo tzv. „internet věcí“. 

IQRF Alliance je založena na využí-
vání IQRF bezdrátové technologie. 
Můžete popsat princip jejího fungo-
vání?
IQRF technologie umožňuje velmi jed-
noduše propojit nejrůznější zařízení do 
jedné bezdrátové sítě a tu pak řídit 
prostřednictvím internetu. Každé za-
řízení může sloužit jako router (opa-
kovač) zpráv pro jiná zařízení. Zprávy 
pak doslova skáčou z jednoho zařízení 
na druhé. Můžete si představit napří-
klad lampy veřejného osvětlení...

„Každé zařízení může sloužit jako 
router (opakovač) zpráv pro jiná 
zařízení. Zprávy pak doslova skáčou 
z jednoho zařízení na druhé,“ říká 
Šimon Chudoba, jednatel IQRF Alli-
ance.

O chytrých městech a internetu věcí 
se dnes hodně mluví. Často je ale pře-
kážkou vzájemná nekompatibilita ně-
kterých zařízení a množství používa-
ných technologií. I proto přišla před 
časem společnost MICRORISC s nápa-
dem, založit sdružení, které umožní 
užší spolupráci a koordinaci firem, kte-
ré se touto oblastí zabývají. Tak vznikl 
nápad založit IQRF Allianci. O tom, jak 
dnes tato aliance funguje a co je vlastně 
IORF si ICT Network News povídal 
s jejím jednatelem Šimonem Chudo-
bou.

Technologie (nejen) pro chytrá města

smart city

1. Jaké hlavní trendy můžeme 
v  oblasti SMART CITIES očeká-
vat v roce 2016?
Města, firmy i akademická sféra se 
bude tématem chytrých měst zabý-
vat stále intenzivněji a společně bu-
dou realizovat první komplexní pi-
lotní projekty. Jako jeden z prvních 
může být příkladem Smart City 
Písek. 

2. Jaké jsou nenovější technologie 
pro šíření a provoz technologií pro 
SMART CITIES, je na to trh při-
praven?
Jednou z novinek v této oblasti je, 
že všechny prvky chytrého města 
lze velmi jednoduše a efektivně pro-
pojit pomocí bezdrátové technolo-
gie IQRF a vytvořit tak skutečně je-
den komunikující celek – tedy chyt-
ré město. Technologie již k dispozici 
jsou. Nyní zde leží obrovská výzva 
pro jednotlivá města, jak je využijí. 
Téma Smart City je ovšem tak neu-

Štěpán Chudoba
jednatel, IQFR Alliance

ANKETA:
Kam směřují chytrá města

www.igrfalliance.eu
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Dana Špicarová
2GIS
Markatingová manažerka

Pozice marketin-
gové specialistky 
ve společnosti 2GIS 
se ujala Dana Špi-
carová. Jejím úko-
lem bude přede-
vším posílení po-
vědomí o společ-

nosti prostřednictvím marketingových 
i PR aktivit. Dana Špicarová působila 
v minulosti v oblasti médií a jako mar-
ketingová ředitelka vedla i komunikaci 
mediálního domu Albatros média. Je-
jím úkolem je posílit známost mapové 
aplikace 2GIS mezi uživateli, a také 
soustředit se na rozšiřování počtu part-
nerů 2GIS. Dana Špicarová absolvo-
vala obor Marketingová komunikace 
na Fakultě multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. 
Její velkou láskou je fotografování, ale 
zajímá se také o automobily a motori-
smus obecně. Ale volný čas tráví ráda 
i s knížkou.

Jiří Špůr
O2
Manažer IT centra

Ma na ž erem I T 
centra, které spo-
lečnost O2 Czech 
Republic otevřela 
v listopadu v Par-
dubicích, se stal Jiří 
Špůr. Ve své nové 
roli bude zodpo-

vědný za chod vývojového centra, kte-
ré se bude podílet na vývoji IT aplikací. 
Záměr vybudovat nové IT centrum 
v Pardubicích zapadá do strategie spo-
lečnosti O2, kterou je posílit v oblasti 
IT a více se profilovat jako dodavatel IT 
řešení pro rezidentní i firemní zákaz-
níky.
Jiří Špůr pro společnost O2 pracuje od 
roku 2009, kdy se ve funkci IT mana-
žera orientoval na vedení týmu IT vý-
vojářů, testerů a vedení integračního 
týmu sítí v dceřiné společnosti Inter-
nethome. Jiří vystudoval elektrotech-
nickou fakultu na ČVUT se zaměře-
ním na softwarové inženýrství. Mezi 
jeho zájmy patří cestování, fotografo-
vání, dobré jídlo a akční sporty.

Sherif Seddik
Citrix
viceprezident regionu EMEA

Novým vicepresi-
dentem regionu 
EMEA ve společ-
nosti Citrix se stal 
Sherif Seddik. Jeho 
úkolem bude starat 
se o růst a vývoj 
Citrixu v celém re-

gionu EMEA, podporovat růst zisku, 
příliv nových obchodních příležitostí 
a rozvíjení partnerského ekosystému 
Citrixu. Sherif Seddik má 27leté zku-
šenosti s mezinárodním obchodem 
v různých zemích na třech kontinen-
tech. Od roku 2002 pracoval ve společ-
nosti Microsoft, přičemž posledních 
pět let působil jako generální ředitel 
Western Europe Enterprise and Part-
ner Group, kde byl zodpovědný za pro-
dej softwaru, zařízení a online služeb 
pro klíčové zákazníky Microsoftu.

Nestyďte se
Někdy, a aniž by o tom věděli, se lidé 
stávají sami sobě tou největší pře-
kážkou jejich vlastních snah a to 
i v případě hledání nového zaměst-
nání a absolvování pohovorů. Jed-
nou ze základních věcí, které každý 
personalista zabývající se hledá-
ním nových zaměstnanců posuzuje 
u všech kandidátů, je míra jejich 
angažovanosti a reaktivnosti v prů-
běhu výběrového řízení.

Jediné, nač se řada kandidátů zmůže 
je podvědomé pokyvování hlavou 
a mumlání na známku souhlasu a po-
slušnosti, čímž dávají najevo, že jsou 
stále vzhůru. Nedělají si žádné po-
známky ani nekladou žádné podstat-
né otázky, ani se nijak skutečně neú-
častní diskuse o svých schopnostech 
a vhodnosti pro danou pozici. Pokud 
nejste schopni poukázat na důvody, 
proč by měli vzít zrovna vás, nemůžete 
si myslet na to, že dostane pozvání do 
dalšího kola přijímacích pohovorů.
Paradoxně dochází k tomu, že ti, kteří 
opomenou aktivně participovat v prů-
běhu přijímacího pohovoru, jsou pro 
danou pozici často velmi dobře kvali-

fikovaní, o tom se však bohužel nikdo 
nedozví, pokud se rozhodli mlčet. Nej-
častějším důvodem takového chování, 
který slýchám, je to, že někteří lidé 
mají obavu z toho, že pokud by o sobě 
a svých profesních úspěších mluvili, 
cítili by se tak, jako kdyby se vychlou-
bali či chvástali.
To je naprostá hloupost, myslet si že 
životopis udělá veškerou práci za vás 
bez toho, abyste o sobě mluvili sami. 
Je naopak vaší povinností uchazeče dě-
lat si v průběhu pohovoru poznámky 
a aktivně se účastnit diskuse s cílem 
zjistit o nabízené pracovní příležitosti 
co nejvíce. Pokud jste byli pozváni, 
abyste se s možným budoucím zaměst-
navatelem seznámili a mluvili s ním, 
nezahoďte takovou příležitost, protože 
je tu mnoho jiných lidí, kteří mají o da-
nou pozici mnohem větší zájem než vy, 
jak ukazuje jejich ochota se aktivně 
zapojit v konverzaci.
Ve skutečnosti je to prosté: pokud máte 
potřebnou kvalifikaci a vaše úspěchy 
a zkušenosti mohou společnosti, která 
hledá někoho jako vy, pomoci, ale vy 
jim to neřeknete, jak jinak se mají 
možnost o vás dozvědět?

Network Engineer
Veeam Software, Praha

SAP Lead Analyst (SD)
Eaton, Praha

Junior Java Consultant
CA Technologies, Praha

Agile Business Analyst
EPAM Systems, Praha

.NET Project Manager
IPS AG, Praha

Senior Sales Manager
Madhouse CEE, Praha

Principal Product
Manager – Networking
Red Hat, Brno

Senior Sales
Excellence Manager
Microsoft, Praha

Business Intelligence 
Coordinator
Microsoft, Praha

Retail Channel
Executive
Microsoft, Praha

Business Development 
Specialist
Zebra Technologies, Brno

Project Manager, Sourcing 
(Upstream)
Ariba, Praha

Account Manager in Prague 
Graduate Program
Hewlett Packard Enterprise, Praha

Virtual Sales
Account Manager – 
Commercial Switzerland
Cisco, Praha

IBM Graduates
program – Analytics
Channel Technical Sales
IBM, Praha

Associate Services 
Consultant – Infrastructure 
Management
CA Technologies, Praha

Michael Mayher
Za 20 let působení v oblasti lidských 
zdrojů získal rozsáhlé zkušenosti 
a dnes patří ke špičkovým persona-
listům v Česku. Jeho hlavní speciali-
zací je koučing a tréning tak zvaných 
měkkých dovedností (soft skills) při 
hledání nových pozic a vyjednávání 
o nich.
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V loňském roce na českém trhu 
zlevnily baterie do notebooků v prů-
měru o 4 procenta na 1 535 Kč. Lev-
nější než v roce 2014 byly i akumu-
látory pro mobily, které zlevnily na 
průměrných 230 Kč. Naopak dražší 
byly baterie do fotoaparátů. Vyplý-
vá to z aktuálních statistik předního 
on-line prodejce baterií, obchodu 
BatteryShop.cz za rok 2015.

Statistiky ukazují, meziroční nárůst 
poptávky o 16 procent. Rostly prodeje 
všech hlavních kategorií produktů, a to 
nejvíce u baterií do foťáků o 42 pro-
cent. Jejich cena vzrostla jen mírně na 
365 Kč za kus v průměru, což je v souč-
tu růst jen o 16 korun oproti roku 2014. 
Zvýšená byla i poptávka po bateriích 
pro kamery, která narostla zhruba o pě-
tinu. Na začátku roku se ceny držely 
na úrovni roku předchozího, což sou-
viselo se zásobami, které byly na...

Baterie jsou 
levnější.
Ale jen do 
notebooků

Zaměstnanci v západní Evropě se 
na IT oddělení obracejí, když mají 
technický problém, strategické rady 
a inspiraci ale hledají jinde. Vyplývá 
to z průzkumu digitálního pracoviš-
tě (Digital Workplace Survey), který 
provedla společnost Gartner. Téměř 
tři čtvrtiny zaměstnanců považuje 
samo sebe za digitálně znalé.

Průzkum ukazuje, že i zaměstnanci se 
znalostí moderních technologií pova-
žuje IT oddělení pouze za technický 
zdroj. Celkem 81 procent v západní 
Evropě v něm prohlásilo, že se pravi-
delně obracejí na IT ohledně řešení 
technických problémů, ale jen 28 pro-

cent by se jich na IT obrátilo ohledně 
doporučení „best practice“ v oblasti 
využívání technologií. Přestože se role 
IT oddělení ve firmách mění, zaměst-
nanci si tuto změnu prozatím neuvě-
domují. Přitom IT se mění ze zdroje 
v integrální součást byznysu. Úkolem 
IT v moderní firmě je stát experty v řa-
dě způsobů, kterými může technologie 
pomoci při plnění cílů byznysu a vyu-
žít tyto znalosti pro upevnění a pový-
šení své role uvnitř organizace.

Jak využívat znalosti
Podle výsledků průzkumu celkem 74 
procent respondentů v západní Evropě 
považuje sebe sama za odborníky (15 

procent), nebo znalé (59 procent) v ob-
lasti digitálních technologií na praco-
višti. Až 73 procent respondentů vítá 
novou technologii na pracovišti a tři 
čtvrtiny z nich je přesvědčeno, že jim 
technologie pomáhá lépe zvládat práci. 
Přestože je tento „hlad“ po nových 
technologiích dobrou zprávou, řada za-
městnanců má pocit, že jejich doved-
nosti či schopnosti nejsou využívány 
naplno. Z těch, kteří sami sebe označují 
za znalé, má jen necelá třetina (31 pro-
cent) dojem, že jejich dovednosti v ob-
lasti digitálních technologií jsou z větší 
části využity. Plná polovina naopak 
tvrdí, že jejich schopnosti jsou využity 
částečně a pětina říká, že jejich doved-
nosti nejsou využity prakticky vůbec.

Pozor na stínové IT
V závislosti na konkrétním úkolu – 
včetně spolupráce, analýzy dat nebo 
doručování služeb – používá až 13 pro-
cent respondentů pravidelně osobní 
technologie, aplikace nebo služby pro 
svou práci, přestože takový postup 
není jejich zaměstnavatelem schválen. 
Necelých 30 procent používá své osob-
ní technologie s požehnáním společ-
nosti, v níž pracují. Výzkum naznačuje, 
že tento přístup přináší nejen bezpeč-
nostní rizika, ale zároveň ohrožuje...

(36 procent) spotřebitelů od stahování 
a používání více mobilních aplikací 
a služeb odrazují obavy o soukromí 
a zabezpečení. Důvěra uživatelů tedy 
v každoročních průzkumech již po-
čtvrté figuruje jako hlavní bariéra pro 
růst mobilního ekosystému. 52 procent 
respondentů v osmi zemích podezřelé 
aplikace odstraňuje, více než třetina 
(38 procent) je přestane používat a pě-
tina (21 procent) zanechá negativní 
hodnocení nebo varují své známé. 
Navíc je čím dál tím méně uživatelů 
ochotno sdílet své osobní údaje s po-

Nástup smartphonů zvedl i zájem 
uživatelů o mobilní aplikace. Jenže 
tvůrci se ním snaží dostat pod kůži 
stále víc a zjišťují další a další úda-
je. Téměř polovina uživatelů je sdílí 
jen z donucení a přibližně stejně by 
si jich bylo ochotno připlatit, pokud 
by nemuseli své soukromé údaje sdě-
lovat, zjistil to Global Consumer 
Trust Report, na kterém spolupra-
cuje společnost AVG.

Studie Global Consumer Trust Report 
2016 odhalila, že více než jednu třetinu 
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skytovateli mobilních aplikací a služeb. 
V roce 2013, 21 procent dotázaných 
uvedlo, že jim nikdy nevadilo tyto in-
formace zanést do aplikace. O dva ro-
ky později, v roce 2015 toto číslo spadlo 
na pouhých 6 procent. Přitom počet 
těch, kteří sdílejí své osobní údaje ne-
radi a jen protože to aplikace vyžaduje, 
vzrostl na 41 procent z loňských 33 pro-
cent.
Téměř polovina respondentů (47 pro-
cent) by pak byla ochotna si připlatit 
za aplikace, které by garantovaly, že 
sebrané informace nebudou sdílet se 
třetími stranami. 17 procent dotáza-
ných by pak za aplikaci rádo zaplatilo 
více než 10 % navíc, pokud by měli 
jistotu, že jsou jejich údaje chráněny. 
Když dojde na zabezpečení mobilních 
zařízení, 23 procent uživatelů, kteří své 
přístroje chtějí zabezpečit, tak činí více 
než jednou metodou, přičemž použití 
biometriky vzrostlo z roku na rok ze 7 
na 11 procent. Nicméně 21 procent re-
spondentů studie MEF stále neplánuje 
učinit žádné kroky k zabezpečení své-
ho zařízení, což naznačuje, že osvěta 
uživatelů má před sebou stále ještě 
spoustu práce.
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Nová DC a collaboration 
školení
Připravujeme pro vás nová školení 
v oblastech datových center (SDN, ACI), 
collaboration, F5 (Troubleshooting, 
Viprion) a v oblasti security.

Těšíme se na Vás v našem

Training Centru
ALEF NULA, a.s.
U Plynárny 1002/97, Praha 10

Více informací
o nových kurzech na:

cz-training@alef.com nebo 
http://training.alef.com/cz/

IDC
IDC PREDICTIONS 2016
20.01.2016  Praha

DNS
Fortinet in One Day
28.01.2016  Praha

ICTPRO
LINUX – SPRÁVA SÍŤOVÉHO 
PROSTŘEDÍ
20.01.–19.02.2016  Praha

JIC
Spolupracujte s Evropskou 
vesmírnou agenturou ESA
20.01.2016  Brno

ITSMF / Cacio
2016 10. výroční konference 
itSMF Czech
25.–27.01.2016  Praha

ICTPRO
ZÁKLADY TCP/IP 
PROTOKOLU
08.–11.02.2016  Brno

B.I.D. Services, s.r.o.
Financování vodárenské 
infrastruktury 2016
09.02.2016  Praha

tových sítí pro bankovní sektor a od 
roku 2006 je distributorem produktů 
Barracuda Networks pro Česko a Slo-
vensko, takže k problematice bezpeč-
nosti přenášených dat a důvěryhod-
nosti elektronických dokumentů má 
skutečně co říci. Nabitý program semi-
náře, na němž vystoupili nejen zástup-
ci Gesto Comm., ale také První certifi-
kační autority, DocuSign či Microsoftu 
nabídla všem účastníkům dost námětů 
k přemýšlení a dopoledne stráveného 
v hotelu Don Giovanni rozhodně nikdo 
nelitoval.

eIDAS – jeden podpis pro 
celou EU
Hlavním přínosem nařízení eIDAS je 
skutečné sjednocení pravidel napříč 
EU. Zároveň stanovuje ve svém článku 
25, že „Elektronickému dokumentu ne-
smějí být upírány právní účinky a ne-
smí být odmítán jako důkaz v soudním 
a správním řízení pouze z toho důvo-
du, že má elektronickou podobu,“ 

a FOR LOGISTIC tak mohou od 10. 
do 13. května zamířit do Letňan i IT 
odborníci z průmyslových podniků. 
A nebudou sami, na výstavišti je 
totiž čeká ještě veletrh 3D techno-
logií FOR 3D a mezinárodní doprav-
ní veletrh FOR TRANSPORT.

upozornila na to ve své úvodní před-
nášce Dagmar Bosáková z První cer-
tifikační autority. Pro majitele elek-
tronického podpisu je důležité i to, že 
nařízení je staví na stejnou právní 
úroveň jako podpis vlastnoruční a po-
kud již máme kvalifikovaný elektronic-
ký podpis, bude nám platit ve všech 
zemích EU. Podobně mohou postupo-
vat i firmy, ty místo elektronického...

Potenciální vystavovatelé tak mají nově 
příležitost se prezentovat na souboru 
6 veletrhů. Primárním cílem organizá-
tora je vytvořit jedno místo pro setká-
vání odborníků z průmyslových oblastí 
a pro prezentaci všech průmyslových 
výrobků, technologií a služeb. Kromě 
mezinárodního veletrhu strojíren-
ských technologií FOR INDUSTRY se 
představí i vystavovatelé z oboru lo-
gistiky, skladování a manipulace FOR 
LOGISTIC, výroby, rozvodu a užití 
energie FOR ENERGO a 3D technolo-
gií FOR 3D. Tyto obory doplní dva no-
vé veletrhy – neustále se rozvíjející obor 
informačních systémů pro průmysl 
FOR INFOSYS a mezinárodní doprav-
ní veletrh FOR TRANSPORT.

Evropa se rozhodla sjednotit pra-
vidla v oblasti důvěryhodné elek-
tronické komunikace. Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady č. 
910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a služ-
bách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce na vnitřním trhu 
upravuje nakládání s důvěryhodný-
mi dokumenty v rámci Evropské 
unie. Jak to změní pravidla pro na-
kládání s elektronickým podpisem 
a informacemi se dozvěděli účast-
níci semináře pořádaného společ-
ností Gesto Communication.

Více než stovka účastníků se sešla 
v  pražském hotelu Don Giovanni 
7. prosince 2015 na semináři s trochu 
komplikovaným názvem Elektronický 
podpis podle eIDAS a ochrana infor-
mací, který pořádala společnost Gesto 
Communications společně se svými 
partnery. Už v roce 1994 se tato spo-
lečnost zabývala řešeními šifrování da-

V spolu s dalšími průmyslovými ve-
letrhy bude letos pražské výstaviště 
PVA EXPO PRAHA hostit také vele-
trh věnovaný informačním systé-
mům pro průmysl s názvem FOR 
INFOSYS. Kromě tradičních veletr-
hů FOR INDUSTRY, FOR ENERGO 

Bezpečná síť, bezpečný podpis.
Jak eIDAS mění pravidla

Informační systémy pro průmysl.
To je FOR INFOSYS

I letos se chystá TechEd-DevCon 2016
Konference TechEd-DevCon 2016 bu-
de opět pojata jako all inclusive akce. 
Pokud bude některá z přednášek ka-
pacitně „přeplněna“, bude připraven 
tzv. přenosový sál, kde bude probíhat 
přenos dané prezentace. Po celý průběh 
konference budou mít účastníci k dis-
pozici občerstvení. V případě, že si od 
přednášek budou potřebovat „oddych-
nout“, budou moci využít Solárium 
Fitness BBC, zúčastnit se soutěže o titul 
The Best ITPro a The Best Developer, 
prohlédnout si ukázky moderních za-

řízení či navštívit některý z partner-
ských stánků. 
Exkluzivním mediálním partnerem je 
společnost Averia, vydavatelství odbor-
ných on-line magazínů ICTSecurity, 
Netguru, Corporate ICT, Reseller Cha-
nnel VAR. O zajištění audiovizuální 
techniky se postará společnost AV 
MEDIA Group. Geek partnerem akce 
je občanské sdružení WUG.
Sledujte www.TECHED.cz , kam 
budou informace k akci průběžně 
doplňovány! 

Již po čtrnácté se letos sejdou IT 
odborníci, vývojáři a databázisté 
v prostorách počítačové školy Gopas 
v Praze. Od 16. do 19. května se zde 
totiž koná další ročník největší od-
borné IT konference TechEd-DevCon. 
Těšit se mohou na více jak 70 od-
borných přednášek domácích i za-
hraničních speakerů, zaměřených na 
aktuální témata, zejména z oblasti 
technologií a produktů společnosti 
Microsoft. 

Více z rubriky
EVENTS

si přečtěte na
www.ict-nn.com/events

www.pvaexpo.cz
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Popularita značky Lenovo na trhu 
rychle stoupá. Už to dávno není jen 
ta firma, co koupila notebooky od 
IBM. Velmi dobrou pozici na trhu 
jí získává i řada konvertibilních 
notebooků Yoga. Nově představe-
ná YOGA 900S je díky šasi z uhlíko-
vých vláken nejtenčím konvertibil-
ním notebookem na světě. Note-
book byl vyvinut s ohledem maxi-
mální výkon, designové provedení 
a mobilitu.
Konstrukce z uhlíkových vláken umož-
nila vytvořit zařízení s 12,8mm profi-
lem a váhou jen 999 g, které je viditelně 
tenčí než předchozí modely. Notebook 
s předinstalovaným operačním systé-
mem Windows 10 má výdrž na baterii 
až 10,5 hodiny při přehrávání videa, 
takže zvládne například let z Los An-
geles do Londýna na jedno nabití. Ino-
vativní kloub inspirovaný páskem od 
hodinek umožňuje otočení monitoru 
až o 360° a plynulý přechod mezi čtyř-
mi režimy použití. S procesorem až 
Intel Core m7 pak mohou uživatelé po-
hodlně a efektivně pracovat či surfo-
vat na internetu.

Technologie Dolby Audio Premium pro 
věrný zvuk a volitelný QHD displej 
pro čistý obraz nabízí výjimečný zážitek 
z multimédií. Notebook YOGA 900S 
nově podporuje také volitelné aktivní 
pero, se kterým mohou uživatelé po-
pustit uzdu své fantazii při práci, vytvá-
řet seznamy úkolů či opatřit poznám-
kami webové stránky ve vyhledávači 
Microsoft Edge. Notebook YOGA 900S 
bude na českém trhu dostupný od 
dubna 2016, jeho cena zatím nebyla 
stanovena. 

vyfotografovat více, než lze pozorovat 
zrakem. A filmovým tvůrcům jdoucím 
do extrémů umožňuje funkce D-Movie 
zaznamenávat videosekvence 4K UHD 
přímo ve fotoaparátu.

Kilo a půl a dva sloty
Design fotoaparátu drží společnou linii 
značky Nikon, přesto designéři věno-
vali detailům poměrně velkou pozor-
nost a soustředili se na to, aby foto-
aparát padl co nejlépe do ruky. Špič-
ková technologie si samozřejmě žádá 
svou daň, tohle není kompakt, které 
budete nosit v kapse. Při fáze 1,405 kg 
(bez objektivu) má rozměry přibližně 
160×158,5×92 mm. Pro spojení s počí-
tačem či dalšími zařízeními je vybaven 
portem USB 3.0, ale pochopitelně ne-
chybí ani HDMI konektor (typ C).
Přístroj je vybaven dvěma sloty pro 

paměťové karty, někteří nostalgičtí fo-
tografové určitě ocení podporu dnes 
již téměř zapomenutých Compact Flash 
karet. Přístroj si ale poradí také s no-
vějšími kartami XQD. Druhá karta 
může posloužit jako záloha, stejně tak 
lze ale fotografovat souběžně ve formá-
tu NEF (RAW) a JPEG, přičemž každý 
formát bude ukládán na vlastní kartu. 
To se může hodit zejména profesioná-
lům, kteří tak mohou RAW soubory 
snadno archivovat.

Přepracovaný snímač a lepší 
světlost
Nový obrazový snímač CMOS formátu 
FX s 20,8 milionu pixelů a nový RGB 
snímač měření expozice 180K (180 000 
pixelů) společně zajišťují fenomenálně 
přesné rozpoznání objektu a detailní 
zachycení obrazu. Tonální gradace...

Nekonečné diskuse mezi fotogra-
fickými nadšenci, jestli Nikon nebo 
Canon, dostanou možná novou 
energii. Nikon totiž představil novou 
generaci své nejvyšší zrcadlovky D5. 
Ta se pohybuje na hraně mezi ama-
térským a profesionálním přístro-
jem. Nový plnoformátový obrazový 
snímač má rozlišení 20,8 milionu 
pixelů a fotoaparát dokáže využít 
k ostření 153 zaostřovacích polí 
včetně 99 křížových snímačů.

Nikon D5 byl mezi fotografy poměrně 
dlouho očekáván. Není divu, pro ama-
térské fotografy jde o jeden z nejlepších 
přístrojů, po kterém mohou sáhnout. 
Systém automatického zaostřování fo-
toaparátu nové generace se 153 zaost-
řovacími poli nabízí široké pokrytí 
obrazového pole. S pomocí křížových 
snímačů na okrajích oblasti činnosti 
automatického zaostřování jsou snáze 
rozpoznatelné objekty na okrajích ob-
razového pole. To výrazně zlepšilo foto-
grafování na výšku. Nový obvod ASIC 
automatického zaostřování poskytuje 
za všech okolností maximální výpo-
četní výkon výhradně automatickému 
zaostřování. Díky tomu bude možné 
pořizovat velmi ostré záběry i za velmi 
obtížných podmínek. Nejvyšší rozšiři-
telná citlivost k působení světla v his-
torii výrobků Nikon umožňuje reálně 

Zachyťte svá každodenní dobrodružství. 
Sony Action Cam HDR-AS50
Nový model videokamery Action 
Cam, představený na veletrhu CES 
v Las Vegas nabízí vylepšené funkce 
pro záznam videa a vyšší obslužný 
komfort. Kamera je vybavena čipem 
s rozlišením 11,1 megapixelů a ob-
jektivem Zeiss Tessar. Součástí ka-
mery je i podvodní kryt, který umož-

ní natáčet v hloubce až 60 m. Ka-
mera tak může být společníkem pro 
pohodou rodinnou dovolenou i adre-
nalinovou zábavu.

Sony Action Cam HDR-AS50 má sní-
mač typu CMOS s technologií zadního 
osvitu a rozlišením 11,1 megapixelů, na 

nějž dopadá světlo skrze objektiv Zeiss 
Tessar. Videokamera využívá vylepšená 
stabilizátor obrazu SteadyShot. Systém 
stabilizace obrazu je optimalizován 
proti vibracím s nízkou amplitudou, 
k nimž často dochází při natáčení z rá-
diem ovládaných helikoptér a dronů. 
Nyní tak nic nebrání ani pořizování 
ostrého a neroztřeseného videa z ex-
trémních sportů, protože otřesy a roz-
mazané kontury při skydivingu, běhu 
či cyklistice jsou účinně potlačené. 
Pro model HDR-AS50 je k dispozici 
rozsáhlý sortiment příslušenství, které 
vám pomůže zachytit ještě více oka-
mžiků z vašeho života. Nadšení potápě-
či a plavci určitě ocení podvodní kryt, 
který je součástí balení kamery HDR-
-AS50 a umožňuje natáčení v hloubce 
až 60 m. Robustní a pevný kryt nejen 
ochrání videokameru Action Cam, ale 
je také prachuvzdorný, otřesuvzdorný 
a vodotěsný. Díky přední ploché čočce 
jsou záběry natáčené pod vodou...

Více z rubriky 
LIFESTYLE
si přečtěte na

www.ict-nn.com/lifestyle

Joga s Yogou. 
Lenovo YOGA 
900S

Nový fotografický král.
Nikon D5 je tu
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Zaregistrujte se do nového partnerského programu 
Cisco SMB Univerzita a začněte využívat jeho výhod už dnes!

www.smbuniverzita.cz

Ve spolupráci:

Vyšší obrat Noví zákazníci Nová partnerství

Rozšířené vzdělávání
 

Aktuální novinky Technická a obchodní 
podpora


