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TOP 5 InfoSec:
Předpovědi na rok 2018
Je opět začátek roku a lidé jako
já zkoušejí své štěstí, zdali se jim
povede správně předpovědět, jakou
bezpečnostní nadílku si pro nás
Santa na kybernetickou bezpečnost
přichystal na 2018.
Poslední predikce byla vinou Internet Engineering Task Force poněkud
jednotvárná, letos by to ale mohlo
vypadat trochu jinak.
1. Zabezpečení webových aplikací bude hrát letos prim.
V návaznosti na regulaci a astronomické pokuty, které hrozí za úniky
uživatelských dat (GDPR), začínají
organizace poprvé v rozsáhlém
měřítku přijímat nástroje, služby
a postupy pro zabezpečení aplikací pomocí Web Aplikačního FW
(WAF). Rozmach také v nejbližší
době zaznamená koncept RASP
(Runtime Application Self-Protection) a automatická detekce
botů.

VÍCE
na str. 5

Digitální transformace bude
motorem nové ekonomiky
Ing. Jiří Kysela nastoupil do společnosti Dell Česká republika na
pozici Country Services Manager v roce 2005 a postupně prošel
několika manažerskými pozicemi ve vedení obchodních týmů. Od
roku 2010 zastává funkci generálního ředitele české pobočky Dell, od
února letošního roku pak Dell EMC.
Společnost Dell EMC dosáhla po
spojení s EMC velmi zajímavého
růstu, celkový obrat za poslední
období narostl o 18 %, růst v oblasti PC a notebooků pak o 19 %,
růst v oblasti serverů byl 25%
a konečně v úložných řešeních
rostl o 5 % oproti konsolidovanému výkonu obou firem v předchozím srovnávaném období. To vše
navíc za situace, kdy IT trh celkově spíše stagnoval nebo klesal.
Z toho celkem jasně vyplývá,
že základní úvaha o výhodnosti
spojení obou firem se ukázala jako
správná. V listopadu se zhruba
620 účastníků akce Dell EMC
Fora 2017, konaného v Praze
v Letňanech, mohlo přesvědčit, že

Dell EMC má co nabídnout: od
komplexních řešení pro datacentra, firemních řešení přes odolné
notebooky, které v mrazáku čekaly
na svou příležitost při předvádění jejich možného nasazení
v extrémních podmínkách,
bezpečnostních řešení až třeba
po systémové prvky pro chytré
domácnosti a chytré budovy,
označované jako smart.
Vaše Dell EMC Forum 2017 z pohledu novináře a účastníka nám
přišlo jako velmi úspěšné. Splnila
však tato akce i vaše představy?
Ano splnila, jedná se o již tradiční
akci, která se neustále vyvíjí,
a i v porovnání s loňským rokem,

Foto: Dell EMC
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Jiří Kysela,
Generální ředitel Dell EMC ČR.

kdy jsme pořádali první společné Dell EMC Forum, byl zcela
zřejmý výrazný posun – a to jak
v celkovém počtu návštěvníků
a spolupracujících partnerů – tak
zejména v celkové šíři
prezentovaných proVÍCE
na str. 12
duktů a řešení.

Méně známý příbuzný GDPR.
Co přinese nařízení ePrivacy?
O nařízení o ochraně soukromí
a elektronických komunikacích,
tzv. nařízení ePrivacy, se nemluví zdaleka tolik jako o slavnějším GDPR. Obě nařízení
jsou součástí stejného unijního balíčku předpisů v rámci
jednotného digitálního trhu,
k jehož základním kamenům
patří i ochrana osobních údajů
a soukromí.

rozdíl od již schváleného GDPR se
ale ePrivacy stále nachází v legislativním procesu, konkrétně ve fázi
trialogu mezi Komisí, Parlamentem a Radou, a na jeho konečné
znění se čeká. I proto lze očekávat,
že dojde k odkladu jeho účinnosti
minimálně na druhou polovinu
roku 2018. Co momentálně o ePrivacy víme, co přinese a na koho se
bude vztahovat především?

Původní plán byl takový, že obě
nařízení začnou platit ve stejný
den, tedy 25. května 2018. Na

ePrivacy jako doplněk GDPR
Oba předpisy jsou nařízeními
a obsahují přímo aplikovatelná

pravidla, která vlády členských
států nemohou přizpůsobit či
„ohnout“ jakýmkoliv zájmům.
Smyslem obou nařízení je
zvýšení ochrany osobních údajů
fyzických osob před jejich stále
hojnější komercializací a riziky
s tím spojenými. Ve vztahu ke
GDPR je ePrivacy doplňkem
ochrany, tedy zvláštním předpisem detailně upravujícím určitou
výseč nakládání s osobními
údaji, jehož obecná
VÍCE
úprava je obsažena
na str. 3
právě v GDPR.
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ážené čtenářky
a čtenáři!

Dali jsme sbohem
roku 2017 a jsme
rádi, že se s vámi
můžeme těšit na
to, co nás bude
čekat v tom novém.
Začátek roku přinesl problémy s chybami v procesorech Intelu a AMD,
takže i v letošním roce se z pohledu
bezpečnosti jistě opět máme na co těšit.
Nově budou nabývat platnosti různé
směrnice a zákony jako třeba GDPR
a ePRIVACY anebo NIS, takže vás
o nich budeme aktuálně informovat
a již v tomto čísle se mu věnuje jeden
článek z pera specialistky na tato
témata Evy Škorníčkové. Nově jsme
přidali od tohoto čísla také rubriku
průzkumy, trendy a vize. A proto, že
začínáme v novém roce, je celé toto
číslo věnováno trendům a vizím, které
na nás budou v tomto roce čekat.
Naše redakce se rapidně rozrostla,
a tak jdeme do nového roku 2018
s novým týmem redaktorů, ale také
externích spolupracovníků. Pokud i vy
máte chuť občas napsat nějaký článek,
nebo recenzi, neváhejte se nám ozvat.
Stále hledáme externí specialisty na
různá témata, a to nejen z oblasti ICT
technologií. A určitě budeme rádi, když
nám pošlete do redakce vaše názory na
náš časopis, nebo náměty na témata,
o kterých chcete, abychom psali.
Přeji vám všem hodně štěstí v novém
roce a také klid a pohodu v práci.
Určitě se opět uvidíme na konferencích
a seminářích
Petr Smolník
šéfredaktor
a redakční tým vydavatelství
AVERIA LTD.

Ohlédnutí za rokem loňským
a výhled do 2018 v redakci AVERIA
V loňském roce jsme byli mediálními partnery na více než
150 konferencích, seminářích
a školeních. Vydavatelství prošlo
mnoha změnami a některé z nich
vnímáte i vy, naši čtenáři, jelikož
se týkají nového grafického
vzhledu časopisu, nového kabátu
našich webových projektů nebo
log komunitních webů.

Pro naše vydavatelství byl loňský
rok rokem změn a růstu. Časopis
ICT NETWORK NEWS má své
místo na trhu a vzhledem k tomu,
že si jej stahuje již třetí měsíc
průměrně 16 000 čtenářů, naše
komunita roste také na sociálních
sítích. Na sociální síti LinkedIn má
skupina ICT NETWORK NEWS
již více než 1100 čtenářů, a tak jsme
rádi, že vy, naši čtenáři, jste tady
s námi. Také jsme spustili nové komunitní weby a pro ty tradiční ICT
SECURITY, NETGURU a RESELLER CHANNEL jsme připravili
nový kabát a nové domény, které
vám již brzy představíme. Vydavatelství vkročilo do nového roku
s jedinečným týmem redaktorů

našich i externích. Stanislav Přibyl
byl první novinkou v našich řadách
již v loňském roce. Milan Loucký
dělá časopis již třetím rokem, takže
toho vám přestavovat nemusím.
Nově bude šéfredaktorem
komunitního webu CRYPTO
WORLD NETWORK NEWS Karel
Wolf, který bude navíc redaktorem
také v dalších projektech – a to
jsou DATA CENTER NETWORK
NEWS a ICT SECURITY
NETWORK NEWS. Dalším členem našeho týmu je Pavel Gregor,
který povede komunitní web pro
resellery RESELLER CHANNEL
NETWORK NEWS.
Veronika Lencová vás bude dále
informovat a edukovat o světě financí, ale také přispěje radami, jak
pracovat se sociálními sítěmi. Také
se k nám zařadili pánové Jan Kyselý
a Jiří Jambor, kteří jsou specialisty
pro obor social selling a digitální
marketing. Filip Hrstka vám přinese novinky z oblasti NLP a pomůže
vám také s radami, jak být více
produktivní. Další specialisti budou
přibývat, a tak se můžete těšit na
skvělé články z různých oblastí.

Novým komunitním webem
jsou www.KANKRY.cz, jež přináší
pohodové články o našich životech
v kancelářích. Dalším je CRYPTO
WORLD NETWORK NEWS,
jehož zaměření jsou kryptoměny,
fintech a blockchain technologie.
SOCIAL MEDIA NETWORK
NEWS vás provede kouzlem sociálních sítí a digitálního marketingu. IOT NETWORK NEWS je
mezinárodní informačně technologická platforma zaměřená na IOT
a SMART CITIES. Web CLOUD
& BACKUP NETWORK NEWS
vám přináší novinky z oblasti, která
je patrná z názvu tohoto webového
projektu. B2B NETWORK NEWS
je bratříčkem ICT NETWORK
NEWS a bude zajímavým zdrojem
informací pro firmy ze segmentu
SMB. Najdete zde novinky pro
podnikatele a firmy z oblasti financí, práva, psychologie a řady dalších
zajímavých témat. Věříme, že vám
tyto projekty přinesou nový vítr do
plachet v roce 2018.
Petr Smolník
šéfredaktor

Novinky z ČIMIBu pro rok 2018
Český institut manažerů kybernetické bezpečnosti – ČIMIB
je profesní sdružení, které si
klade za cíl sdružovat odborníky
z oblasti informační bezpečnosti.
Historie sahá do roku 2007, kdy
byl ČIMIB založen.
Od té doby jsme realizovali několik úspěšných konferencí a stali
jsme se uznávaným sdružením
v oblasti kybernetické bezpečnosti. Členskou základnu tvoří jak
jednotlivci, tak i firmy. V loňském
roce se ČIMIB výrazně angažoval na celé řadě konferencí jako
odborný partner. I v roce 2017
ČIMIB pokračoval v pořádání
kulatých stolů na témata související s kybernetickou a informační
bezpečností. A jelikož tyto kulaté
stoly byly přijaty členy velmi kladně, budeme v tomto roce pořádat
další. Určitě se můžete opět těšit
na témata z oblasti ICT bezpečnosti a GDPR.
Pokud máte nápady, nebo vás
zajímají nějaká témata z výše uvedených oblastí, napište nám a my

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

se pokusíme tyto postřehy a náměty proměnit v debatu na některém
z kulatých stolů anebo na naší
každoroční konferenci Kybernetická bezpečnost státu (KBS),
kterou budeme pořádat v závěru
tohoto roku. Pravidelně vás zde
v tomto časopise ICT NETWORK
NEWS budeme seznamovat s našimi plány a novinkami, které naše
sdružení bude mít. Určitě v tomto
roce rádi uvítáme nové členy do
řad ČIMIBu, takže pokud chcete
mít kvalitní přehled o kybernetickém prostoru a jeho bezpečnosti,
rádi Vás jako jednotlivce, ale i jako
firmy rádi u nás přivítáme. Podmínky členství naleznete na webu
www.cimib.cz.
Petr Smolník,
tiskový mluvčí a člen rady ČIMIB
Slovo prezidenta ČIMIB Aleše
Špidly: „Vážení čtenáři, dovolte mi
abych vám jménem svým i jménem
rady ČIMIB v roce 2018 popřál
mnoho osobních i pracovních
úspěchů, pohodu a klid. Jak je výše
uvedeno, připravujeme i v tomto

roce řadu zajímavých akcí pro své
členy a příznivce. Rádi bychom
navázali na velmi úspěšnou konferenci KBS 2017, kde přednášeli
kolegové z Ukrajiny o vyšetřování
útoku Blackenergy na distribuční
síť elektrické energie. Plánujeme, že
je opět pozveme spolu s odborníky
z generálního štábu Ukrajinské
armády, kteří na KBS 2017 také
přednášeli a jejichž informace
z ‚bojiště‘ byly nesmírně zajímavé.
Kulaté stoly si získaly zaslouženou
pozornost mezi členy a přáteli
ČIMIBu tím, že jsou monotématické, a proto v časovém rozsahu
cca 2 až 3 hodiny se lze tématům
věnovat hlouběji než ve 20minutové
prezentaci na konferenci. Témata
připravujeme zajímavá, zcela určitě
jedno z nich bude ‚GDPR za 5 minut dvanáct‘, kde odborníci budou
sdílet své dosavadní zkušenosti
s GDPR.“

Leden 2018
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Vše musí hrát jako
dobře sehraný orchestr

Jaké budou novinky společnosti
Axenta a. s. z pohledu GDPR
a zákona o kybernetické bezpečnosti? Nakousli jsme toto téma již
v minulém čísle.
Novinky jsme připravili opět ve
spolupráci s Network Security
Monitoring Clusterem (dále
NSMC) a je to ucelené řešení pro
oblast GDPR a vlastně i obecně
pro celou oblast kybernetické
bezpečnosti. V NSMC vznikla
skupina firem, a tedy i lidí, kteří

mají reálné zkušenosti s kybernetickou bezpečnostní problematikou již více než 15 let a mohou
tedy nabídnout komplexní řešení.
Společnosti ELAT a I3C začínají
tím, že u zákazníka provedou tzv.
rozdílovou analýzu a zjistí, kde
jsou slabá místa v zabezpečení
osobních údajů – a nejen v nich.

Foto: Pixabay

V oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR nejde jen o nějaká
poloviční řešení. Jak ukazují
zkušenosti společnosti Axenta
a. s., je nutné vždy vytvořit zcela
ucelené a konečné řešení, které
pak může pomocí organizacím
v jejich nastavované politiky
ochrany dat. Více o tom nám řekl
Ing. Lukáš Přibyl, předseda představenstva společnosti Axenta
a. s., www.axenta.cz.

Následuje popis procesů a nastavení vazeb v těchto procesech, což
je doména člena NSMC – Masarykovy Univerzity a týmu jejich
právních a procesních specialistů.

Obsah nařízení ePrivacy tak bude mít
v této výseči elektronických komunikací
před GDPR přednost, přesto je třeba při
přizpůsobování se nové úpravě myslet
na předpisy oba; bude-li totiž váš podnik v působnosti
ePrivacy, budou se na vás vztahovat i pravidla GDPR.
Smyslem ePrivacy je dohnat dobu rapidně se rozvíjejících komunikačních on-line technologií a přizpůsobit
tomu právní řády států EU, které mnoho dnes již naprosto běžných aktivit vůbec neregulují, přestože při nich ve
velkém dochází k nakládání s osobními údaji. Zatímco
GDPR se věnuje především ochraně fyzických osob, nařízení ePrivacy by mělo cílit na důvěrnost elektronických
komunikací jak fyzických, tak právnických osob. Hlavní
myšlenkou ePrivacy je vytvoření ekvivalentu listovního
tajemství i pro nejmodernější způsoby komunikace.

ze
str. 1

Internetové televize i restaurace a kavárny
Stávající směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se vztahuje pouze na tradiční telekomunikační
operátory. Nařízení ePrivacy okruh povinných subjektů
značně rozšiřuje a kromě zmíněné regulace telekomunikací se bude nově vztahovat i na poskytovatele služeb
jako VoIP (tedy volání přes internet), na provozovatele
aplikací přenášejících audiovizuální obsah pomocí
internetu, tzv. OTT služby (over-the-top services), tedy
aplikace typu WhatsApp, Viber, Skype či facebookový Messenger, ale i internetové televize typu Netflix.
Nařízení se dále dotkne i poskytovatelů veřejných a polosoukromých sítí Wi-Fi či firem produkujících přístroje

Potom přicházíme my – Axenta
a. s. a tzv. „orchestrujeme“ vše dohromady v podobě implementace
nápravných opatření technického
rázu. Především je to šifrování dat
na úložištích, log managementu,
sledování datových toků, kontroly
a řízení uživatelů, náš oblíbený
bezpečnostní monitoring a vše
může vrcholit implementací bezpečnostního dohledového centra.
Po nás přichází opět na scénu
ELAT s jejich pen testy a ověřením
funkčnosti. Paralelně s tím pak
probíhá proces školení mužstva
zákazníka, což provádí sám
NSMC. Z osob, které se pohybovaly u zákazníka následně skládáme
tým forenzních vyšetřovatelů,
který je zákazníkovi k dispozici
pro řešení problémů při vzniklých incidentech. Prostě a krátce:
neděláme jenom úzce
zaměřené poradenství,
ale nabízíme komplexní VÍCE
na str. 5
služby.

Leden 2018

Stanislav Kužel je známý rozhlasák,
který se zajímá o techniku a technologie související s přepravou
lidí, zvířat a materiálu do kosmu.
Je autorem knížek o kosmonautice, mnoha odborných článků, ale
poradil si ve své bohaté praxi třeba
i s psaním odborných článků o systémech pro řízení podniku.
Jinými slovy se Standa nelekne hned
tak ničeho. A to dokumentuje i touto
velmi zajímavou knížkou, kterou vydal na konci loňského roku. Jmenuje
se Kosmonauti nula a je to shrnutí
příběhů nejen těch, kteří byli cvičeni
pro to, aby vzlétli do kosmických výšin – ale v posledním okamžiku byl
vybrán jejich kolega – a ten pak letěl.
Kosmonauti nula jsou především ti,
na kterých zejména v SSSR zkoušeli
to, co člověk vydrží a riskovali své
životy pro ty, kteří pak sklízeli slávu
po kosmických startech…

Foto: archiv

komunikující v rámci tzv.
internetu věcí (viz dále). Máte-li
kavárnu s Wi-Fi pro hosty, týká
se nařízení ePrivacy i vás.
Nařízení by tak mělo odstranit
nelogickou situaci, kdy služby
SMS či telefonní hovory musí
splňovat určité standardy zabezpečení, ale stejné služby poskytované přes internet regulovány
vůbec nejsou, ač jsou z pohledu
ochrany soukromí stejně rizikové, či dokonce rizikovější.
Chráněn není pouze obsah komunikace
Kromě ochrany důvěrnosti samotného obsahu
komunikovaných zpráv, jehož zneužitím může dojít
k odhalení vysoce citlivých informací ať už o zdravotním stavu, obchodním tajemství, či například sexuální
orientaci, bude nařízení chránit i tzv. metadata – tedy
údaje odvozené ze samotné komunikace, jako jsou
volaná čísla, navštívené internetové stránky, poloha, čas
a datum komunikace, doba volání a další. I tyto údaje
totiž, ač třeba ne tak přímočaře, dokážou přiblížit jedincův osobní život, průběh dne, jeho zájmy či návyky,
a mohou tak být dále
obchodně využity.
Eva Škorničková
www.gdpr.cz
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Stanislav Kužel:
Kosmonauti nula

Méně známý příbuzný GDPR.
Co přinese nařízení ePrivacy?
Dokončení
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Standa Kužel věnoval spoustu času
studiu materiálů v různých archivech, sháněl podporu pro vydání
knížky, člověk by mohl napsat, že to
pro něj asi nebylo tak problematické,
protože je v důchodovém věku. To
ale u Standy neplatí. Ten člověk má
v sobě tolik energie, že by ji mohl
rozdávat i ostatním kolem sebe, a ta
lehkost, s jakou knížku napsal, je až
záviděníhodná.
Ovšem když už Standa byl v psaní,
podíval se na kosmonautiku i z jiných pohledů, které dosud nevyšly
v žádné jiné knížce. Víte třeba kolik
pilotů se dostalo do vesmíru, aniž by
se svezlo loděmi projektu Apollo?
Ti, kteří byli vidět na televizních
obrazovkách, byli totiž jen zlomkem
pověstného ledovce. Stejně tak tomu
bylo i v Sovětském Svazu, kde navíc
vše ještě bylo zahaleno tajemstvím
a vyzrazení se trestalo, no, kdo ví jak?
Tak tohle všechno Standa Kužel odhalil a napsal o desítkách ne-li stovkách lidí, kteří trpěli na zkušebnách,
nechali se odstřeďovat na desítky
„gé“, aby připravili
cestu pro ty, kteří
nakonec vzlétli.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Rok 2018 a bezpečnost
Uplynulý rok přinesl řadu shledání se starými známými. Úspěšný
návrat slavil spam, phishing,
DDoS útoky i ransomware
– čtyři nechtění hosté, o kterých
se předpokládalo, že se je již
téměř podařilo vymýtit. Rychle přibývají také nové vektory
útoků, s tím vším budeme
muset v roce 2018 počítat.

Konference
Security 2018
Ve čtvrtek 1. března 2018 se
v Clarion Hotelu uskteční
odborná konference Security
2018 pořádaná společnosti
AEC.

Jako by to nestačilo,
dnešní útoky jsou mnohem sofistikovanější, než
kdykoli před tím a s úspěchem využívají posledních
poznatků z oblastí big dat,
umělé inteligence a strojového učení. I drobná
a krátká nepozornost tak
může nést fatální následky. Objevují se také zcela
nové kategorie hrozeb.

Odborná úroveň jednotlivých
přednášek a maximální přínos
pro účastníky je hlavním cílem
této akce. Program je postaven
na případových studiích prezentovaných přímo zákazníkem.
Ani neúspěšné projekty nejsou
konferenci cizí, to proto, aby se
ukázala rizika a bylo možné se
poučit z provedených chyb.
Široká škála přednášených témat probíhá současně v několika
sálech a vystupuje na ní bezmála
30 bezpečnostních specialistů.
Organizátorům daří zajistit
také zahraniční mluvčí, kteří
jsou skutečnou
světovou kapacitou v oblasti ICT
bezpečnosti.

Nové technologie přinášejí
i nové vektory útoků
Útočnici si velmi rychle osvojují
vektory útoků, které přibývají
s každým novým online IoT
zařízením, nebo připojením do
cloudu. Nových zranitelných
míst přitom bude spíše přibývat,

mimo jiné díky podstatně většímu
sbližování umělé inteligence,
mobilních technologií a již zmiňovanému IoT. Tam, kde tak dříve
stačil koncový firewall a nějaké
řešení na kontrolu výměnných
zařízení na pokrytí všech rizik, je
dnes třeba počítat s vícevrstevnou

bezpečnostní strategií. Magická
řešení na všechno zkrátka přestávají fungovat, v boji s moderními
hrozbami pomůže jen ucelená
a dostatečně propracovaná více
vrstevná bezpečnost.
Do toho navíc musíme počítat
i s tím, že se mohou objevit černé
labutě v podobě úplně nových

kategorií zranitelností. Příkladem
může být třeba mediální hit posledních dní – hrozby Meltdown
a Spectre, proto kterým zatím neexistuje žádná elegantní ochrana.
Obří cloudy a průmyslová
špionáž přinášejí poptávku po
nových typech zabezpečení
Přesun většiny dat do
cloudu, rychlý rozvoj IoT
a umělé inteligence jde
ruku v ruce se stále spektakulárnějšími průniky do
online úložišť a databází.
Objem ukládaných a zpracovávaných dat roste téměř
exponenciálně, velký podíl
na to mají zejména data,
která jsou generována zařízeními ze světa internetu
věcí. Firmy jsou tak nuceny
pokračovat v jejich postupné migraci do cloudu, který umožňuje využívat výhod lepší škálovatelnosti,
větší flexibility a možností rychlejší
obnovy.
Karel Wolf

Vysavač Xiaomi Mi Robot hacknut

Ransomware report ukazuje, že
firmy a vládní agentury jsou ohromeny častými a závažnými útoky
ransomwaru, které se nyní staly
#1 kybernetickou hrozbou pro
organizace.

Příběh o internetu a jeho věcech
(Things) se může zdát jako
hvězdný. Přesto se specialistům
na bezpečnost Dennisi Giesemu
a Danielu Wegemerovi podařilo
vniknout do vysavače Xiaomi Mi
Robot a jejich výzkum ukazuje,
že zařízení je mnohem bezpečnější než většina ostatních chytrých
věcí.

Zdroj: archiv

Tato nová ransomwarová studie je
založena na komplexním on-line
průzkumu více než 500 profesionálů
v oblasti kybernetické bezpečnosti

a poskytuje přehled o nejnovějších
trendech v této oblasti a také cenné
pokyny pro řešení této rozvíjející se
hrozby.
„V mnoha ohledech je ransomware
měnič hry. Pro cyberzločince je neuvěřitelně snadné a finančně nenáročné provádět vysoce ziskové útoky

v celosvětovém měřítku,“ řekl Holger
Schulze, generální ředitel a zakladatel společnosti Cybersecurity Insiders. „Mnoho organizací je znepokojivě
nepřipraveno na ransomware útok.“
Ransomware je nejrychleji rostoucí bezpečnostní hrozba, kterou 80 %
profesionálů v oblasti kybernetické
bezpečnosti považuje za středně závažnou nebo extrémní hrozbu. 75 %
organizací postižených ransomware
zaznamenalo až pět útoků v posledních 12 měsících, 25 % zažilo šest
nebo více útoků. Pouze malá část respondentů tvrdí, že zaplatí výkupné
nebo vyjednává s útočníky.
Používání e-mailu a webu představuje nejčastější vektory ransomware
infekce, kdy zaměstnanci otevírají
škodlivé e-mailové přílohy (73 %),
reagují na phishingovou e-mailovou adresu (54%) nebo navštěvují
ohrožené webové stránky (28 %).
Z hlediska řešení byla většina zjištěných ransomware útoků detekována
prostřednictvím
nástrojů pro zabezpečení koncových
bodů (83%).

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Když začali své výzkumy, Giese
a Wegemer byli překvapeni, když
zjistili, že vysavač Xiaomi má
výkonnější hardware než mnoho
smartphonů. Je vybaven třemi
ARM procesory, z nichž jeden je
čtyřjádrový.
Nejprve zkoumali jednotku,
aby zjistili, zda je možná cesta
přes port micro USB vysavače.
To byl ale konec: Xiaomi zajistil
tento pokus pomocí ověřování.
Poté vědci vzali Mi Robot útokem
a pokusili se najít na jeho základní
desce sériový port. Tento pokus
však byl také neúspěšný.
Jejich druhá metoda hackingu
byla založena na síti. Vědci se
snažili naskenovat síťové porty

Zdroj: Xiaomi

Ransomware report 2017

zařízení, ale všechny porty byly
uzavřeny. Nepomohla ani síťová
komunikace: komunikace robota
byla šifrována. V tomto okamžiku
zůstali oba specialisté ohromeni.
Většina ostatních zařízení IoT by
byla v tento okamžik už hacknutá, protože jejich tvůrci obvykle
nejdou tak daleko, pokud jde
o bezpečnost.
Další pokus směroval na hardware. Zde se nakonec podařilo za
pomocí hliníkové fólie zkratovat
některé z drobných kontaktů,
které spojují procesor se základní
deskou, což způsobí, že procesor
vstoupí do speciálního režimu,
který umožňuje
čtení i zápis do
flash paměti.

Leden 2018

www.ICTsecurity.cz

pečnostní vymoženosti. Organizace tak budou spíše než produkty
vyžadovat záruky a garance
bezpečnosti. Rodící se produkty
cyber pojištění
se tak stanou
mnohem
žádanějšími,
než tomu bylo
doposud.

2. DDoS útoky budou dále
narůstat. V roce 2017 jsme byli
prvně svědky doslova internetového zatmění vinou DDoS útoku
o síle 1 Tbps. Také se ukázalo, že
je na trhu množství IoT zařízení
s tak banálními zranitelnostmi,
jako jsou výchozí správcovská hesla. Ta se stala snadným cílem řady
botnetů jako Mirai, Persirai či
Reaper. IoT zařízení jsou krásnou
ukázkou, proč pouhé záplatování nestačí a je třeba postupovat
proaktivně. Letos se také nejspíše
dočkáme prvního více jak 2Tbps
DDoS útoku.

4. Adopce DevOps praktik a automatizace infrastruktury nastartovaná v předchozím roce
bude pokračovat i letos. Čekají
nás ale trochu nepředvídané důsledky tohoto procesu – výpadky
některých služeb právě v důsledku selhání automatizovaných
procesů bohatě nahradí leckterý
útok. Také se mi líbila slova Teda
Dunninga z MapR Technologies
and the Apache Software Foundation: „Automatizací si můžete
zajistit cestu k menšímu množství
práce, ale nemůžete automatizovat
nalezení a implementaci řešení
provozních potíží.“

3. Masivní úniky dat i stoupající
síla DDoS útoků, obojí se bude
letos ještě zintenzivňovat.
Průniky a DDoS útoky se rychle
adaptují a obcházejí poslední bez-

5. Pokračovat bude adopce
kontejnerových technologií
a technologií pro správu. Obojí
doslova vystřelí do oblak ve
snaze učinit infrastrukturu snáze

Autorem článku je Brian A McHenry,
Senior Security Solutions Architect ve
společnosti F5 Networks, jehož hlavní
doménou je zabezpečení webových
aplikací a bezpečnost sítí. Na daná témata
také přednáší na odborných konferencích
a pravidelně přispívá do odborných médií. V oblasti security je dále aktivní také
na twitteru: @ bamchenry.

„záplatovatelnou“ s cílem zajistit
rychlou nápravu. Opravování
zranitelností je velmi obtížné
kvůli komplexním závislostem
mezi hostitelským operačním
systémem, platformou aplikačního serveru a kódem
aplikace.

Program konference je rozdělen do
tří základních bloků:

F5 Networks EMEA

• Service management – základní
stavební kámen nejen pro IT se
zaměřuje řízení IT služeb a jejich
kvalitu. Ukazuje na obecnou
platnost používaných, prověřených postupů a jejich univerzální
použitelnost i pro jiné služby než
služby ICT.

Vše musí hrát jako sehraný orchestr

A kterým trendům se bude věnovat Axenta a. s.?
V letošním roce 2018 vidíme, že
budou hojně pokračovat analýzy
Leden 2018

• Security & Cloud reflektuje
vznik a razantní nástup nových
technologií a přístupů, které
sebou přinášejí i nové problémy.
V poslední době, zejména pod
vlivem opakujících se hackerských
útoků a jiných případů zneužívání
ICT, je velmi důležitým tématem
bezpečnost IT.

a implementace v oblasti zabezpečení pro splnění požadavků
GDPR, rozjíždí se slovenský trh,
který mírně v první polovině
roku 2017 stagnoval z pohledu
GDPR. À propos, na Slovensku
máme dceřinou společnost
– Axenta s.r.o. Jsme tedy zase
blíže našim zákazníkům i na Slovensku a odpadla nám spousta
problémů na poli komunikace
i organizace práce.
Jsou nějaké změny, které vnímáte
z pohledu do budoucna v kauze
Intel?
Kauza Intel bude mít trojí vliv –
technický, který bude řešen a jistě
bude vyřešen úspěšně. Ale už
nyní se ukazuje, že procesory Intel
s chybou nebyly jen záležitostí jedné šarže, a postiženo bude jistě více
výrobců, kteří tyto komponenty
používají a také více zákazníků.
Druhý vliv bude mít tato kauza
v oblasti bezpečnosti, kdy se již
nyní naši zákazníci ptají, jak příště

na tuto kauzu reagovat rychleji
a jak lépe odhalit, při vzniku této
poruchy, jestli i oni jsou nebo budou postiženi. A to umíme pomocí
našich bezpečnostních dohledů.
Třetí vliv bude v ekonomické
bilanci Intelu, ale to je spíše téma
na odborný článek do ekonomického periodika.

Foto: Pixabay

Které trendy v oblasti bezpečnosti
ze
str. 3
vidíte v letošním
roce 2018?
V oblasti technických trendů
budou jistě mnohé stavby bezpečnostních dohledů a bezpečnostních center. Co se týče jejich
„srdce“, což je právě bezpečnostní
dohled, tak zde vidíme snahu
předních výrobců přizpůsobit se
potřebám trhu, a to zavedením
procesů, které šetří lidský čas
a kapacitu – protože odborníků je
stále nedostatek – a dále zjednodušení a zrychlení vyhledávací
(investigativní) práce operátorům
těchto bezpečnostních dohledů.
Zjednodušení proto, protože, jak
jsem již zmínil výše, odborných
kapacit je málo a zrychlení je vždy
výhodou v boji s útočníkem.
Dokončení

12. ročník odborné konference
uživatelů a dodavatelů v oblasti IT
Service Managementu pod názvem
Jak bojovat s temnou stranou
IT se koná 18. a 19. ledna 2018
v Praze. Konferenci pořádá itSMF
Czech Republic a CACIO a ICT
NETWORK NEWS je mediálním
partnerem.

Foto: archiv

Bude růst obliba
cloudových WAF
ze
coby služby s přistr. 1
danou hodnotou,
které znamenají větší bezpečnost
díky outsourcingu včetně SOCu.
Důvod je jednoduchý, množství
aplikací rychle roste, zranitelnosti
zde budou vždy a pouhé ruční
patchování není ani praktické ani
dostatečně škálovatelné řešení.
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• Nové trendy a přístupy v IT
Service Desku, ITILu se zaměřuje právě na nové přístupy v IT,
které jsou jednak rozšířením
dosavadních postupů řízení IT
služeb v ITILu nebo doplňkem
ITILu, který přesahuje původní
rámec ITILu a prokázal svoji
životaschopnost v praxi. Tyto přístupy by pak měly zajistit žádoucí
přínosy digitalizace a automatizace v každodenních činnostech
zákazníků/uživatelů IT služeb.

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Nokia Data Refinery

Data Refinery společnosti Nokia na zpracování dat přidává
podporu cloudu, což umožňuje poskytovatelům služeb
dodávat nové digitální služby
a efektivně pracovat s webovým
obsahem.
Rychlé získávání informací
z obrovských množství dat,
která jsou k dispozici poskytovatelům služeb, je rozhodující
pro zlepšení podnikatelského
výkonu a zkušeností zákazníků. Požadavky digitálního
světa však vyžadují jednotná
dostupná data v reálném čase,
a škálovatelnější, flexibilnější
a přístupnější zpracování dat
než kdykoli dříve.
Nokia Data Rafinery (dříve
Comptel Data Refinery) nabízí
inteligentní a rychlé zpracování
dat, které pomáhá komplexnímu zpracování
událostí, řešení
konvergence
a konsolidace.

www.NETGURU.cz

Trendy v optických sítích na rok
2018 z pohledu společnosti RAYCOM
Zeptali jsme se Davida Čermáka, ředitele společnosti
RAYCOM jak vidí trendy pro
rok 2018.
Od dob výstavby prvních FTTH
sítí uplynulo již více než deset
let, nicméně náklady na budování sítí stále zůstávají hlavní
překážkou pro připojení stále
rychlejšího internetu pro každou
domácnost. Lidé si každým rokem kupují televize, notebooky,
tablety a chytré telefony, ale

také nově třeba IOT produkty,
nebo zabezpečovací zařízení
pro domácnosti, u kterých je již
standardem stálé a čím dál tím
rychlejší připojení k internetu.
Navíc ceny těchto zařízení jsou
čím dál tím nižší.
Výstavba optické sítě je náročná jak na kvalitní pracovní sílu,
tak z pohledu získání povolení
pro stavební práce. Náklady na
tyto položky představují zhruba

dvě třetiny (67%) celkových
nákladů, zatímco produkty
a technologie pro výstavbu sítě
představují pouze jednu třetinu.
Přestože ceny produktů pro
výstavbu optických sítí klesají,
cena odborné práce na výstavbu
těchto sítí roste.
Stavebními kameny těchto
sítí, hlavně pro FTTH sítě jsou
produkty jednodušší s nižší kapacitou. Standardně se již dnes
používají tzv. „předkonektorovaná“ řešení typu plug and play,
ale určitě to není za cenu kvality
těchto produktů.
Tyto produkty a řešení se
v těchto sítích používají hlavně
pro nedostatek lidských zdrojů
při plošné výstavbě. Zde je co
nejvíce práce na komponentech
přesunuto do výrobního procesu, kde je kvalita práce jednodušeji kontrolována.
Příkladem takového sofistikovaného řešení je FIBER
INDEXING od společnosti
COMMSCOPE. Systém je
určen pro výstavbu přístupo-

Foto: RAYCOM

Sítě a telekomunikace

vých sítí pro rodinné a řadové
domy, kde očekáváme největší
nárůst výstavby. I když se jedná
o high-end řešení, celý systém je
v podstatě vyřešen třemi prvky
– spojkou, trunkovým kabelem
a účastnickým kabelem. Všechny komponenty jsou samozřejmě předkonektorované.

Satelity dnes mají různá uplatnění

Nabídka produktů kompatibilních
s nástrojem Google Assistant se
neustále rozšiřuje a na trhu přibývají další přístroje, které se dají
prostřednictvím této technologie
Googlu řídit a ovládat.

Satelity jsou primárně určené
k přenosu televizního signálu. Některé z nich však slouží
i jinému účelu. Dokáží nést i jiný
náklad než transpondéry určené
na televizní vysílání.

Produkty z D-Linku z řady mydlink
– HD Mini Wi-Fi kamera DCS-8000LH, HD
Wi-Fi kamera
DCS-8100LH,
chytrá zásuvka
Wi-Fi Smart
Plug DSP-W115
a vícenásobná
chytrá zásuvka
Wi-Fi Power
Strip DSP-W245
– budou umět brzy spolupracovat
s virtuálním pomocníkem Google
Assistant. Uživatelé budou moci
požádat Google asistenta o zobrazení živého přenosu z kamery na
televizoru nebo displeji připojeném
k zařízení Google Chromecast.
Pomocí Google asistenta bude
možné také zapínat a vypínat chytré
zásuvky mydlink Wi-Fi Smart Plug
a Wi-Fi Power Strip.

„Spolupráce nových produktů
společnosti D-Link s aplikací Google
Assistant dává uživatelům možnost
ovládat kamery a chytré zásuvky
na platformě mydlink pouhým
hlasem,“ řekl Kevin Wen, prezident
společnosti D-Link Europe. „Plánujeme pokračovat v rozšiřování
sortimentu produktů kompatibilních s nástrojem Google
Assistant, abychom rozšířili
možnosti automatizace chodu
domácnosti.“
Pro nakonfigurování
zařízení stačí,
aby majitelé kamer nebo chytrých
zásuvek spustili na smartphonu
nastavovací menu aplikace Google
Home nebo Google Assistant, vybrali funkci Home control a postupovali
podle pokynů pro připojení svého
účtu mydlink ke
službě Google
Assistant.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Foto: D-Link

Rozšíření nabídky Google Assistant

Jde o tzv. hosted payload službu,
která umožňuje firmám získat
rychlejší a jednodušší přístup do
vesmíru, odkud
mohou poskytovat
vlastní služby.
Tak je to i v případě systému EGNOS,
který využívá satelity SES. Tento systém
poskytuje navigační
služby v Evropě,
které zlepšují přesnost amerického
navigačního systému GPS. Slouží
v kritických situacích, využívá se
zejména v letectví a námořnictvu a přispívá také k mapování
v reálném čase nebo k lokačním
službám. Poskytuje však i cenově dostupné řešení pro farmáře
v případech, kdy potřebují určit co
nejpřesnější polohu.

EGNOS je jedním ze systémů
SBAS (Satellite-Based Augmentation System), který zlepšuje
přesnost a spolehlivost pozičních
informací z GPS. Zároveň poskytuje nezbytné zprávy o integritě, aby byla zajištěna plynulost
a dostupnost signálu. Využívá pro
svou činnost geostacionární satelity a síť pozemních
stanic na příjem,
analýzu a šíření
GPS signálů. Tímto
způsobem dokáže
systém poskytovat
přesnější parametry
horizontální i vertikální polohy.
Dnes se systém
EGNOS využívá
v letectví nad územím Evropy,
a to na zlepšení přesnosti a spolehlivosti pozičních informací
o letadle. Své uplatnění však našel
i v námořnictvu a v dalších službách poskytovaných na pevnině.

Leden 2018

Foto: Pixabay
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Sítě a telekomunikace

Mikrovlnné spoje
jsou klíčové pro
kapacitu sítí

PoE nyní i u L3 switchů řady DGS-3630

K nejdůležitějším závěrům nové
zprávy se řadí zjištění, že poptávka
po mobilní širokopásmové přenosové kapacitě bude s příchodem 5G
nadále růst.

redundanci při použití několika
fyzických jednotek a zjednodušuje správu díky možnosti řídit
všechny členy stohu přes jedinou
IP adresu.
Pro řadu DGS-3630 je k dispozici několik verzí softwaru,
což umožňuje uživatelům
provádět upgrade funkcí podle
aktuálních potřeb. Switche řady
DGS-3630 obsahují standardně
základní verzi softwaru – Standard Image (SI). Další funkce je
možné přidat pomocí samostatně zakoupených licencí pro
upgrade na Enhanced Image (EI)
nebo MPLS Image
(MI).

Foto: Ericsson;

Do portfolia stohovatelných
switchů D-Linku přicházejí
dva nové modely umožňující
napájení připojených zařízení
přes ethernetový kabel (PoE):
DGS-3630-28PC s 24 GE PoE
porty a DGS-3630-52PC s 48 GE
PoE porty.
Díky vysoké hustotě portů,
možnosti stohování a snadnému ovládání jsou switche řady
DGS-3630 ideální pro širokou
škálu aplikací – mohou pracovat
na páteřní, distribuční nebo
přístupové vrstvě. Jsou navrženy
tak, aby pokryly celé spektrum
požadavků na úrovni od malých
a středních firem (SME) až po
velké firmy a poskytovatele internetového připojení (ISP).
Začátkem tohoto roku byl
switch řady DGS-3630 otestován
nezávislou společností Tolly
Group, poskytovatelem uznávaných testovacích služeb pro
dodavatele IT produktů a služeb.

Ve zprávě se uvádí,
že switch D-Link
DGS-3630 si vedl ve
všech výkonnostních
testech stejně nebo
lépe než konkurenční systém.
GS-3630-52PC
je ideální řešení
pro vybudování
neuvěřitelně rychlé
a zároveň robustní
bezdrátové sítě 802.11ac. Vysoká
hustota portů a nadstandardně dimenzovaný výkon PoE
napájení umožňují připojit
a napájet několik velmi výkonných bezdrátových přístupových
bodů pomocí jediného switche.
Funkce správy provozu spolu
s 10gigabitovým připojením
pomáhá optimalizovat funkčnost
sítě a odstranit potenciální úzká
místa.
Řada DGS-3630 podporuje
stohovací technologii, která
dovoluje propojit až 9 switchů
do jednoho fyzického stohu
disponujícího až 432 gigabitovými ethernetovými porty, což
umožňuje flexibilně navyšovat
kapacitu sítě podle aktuálních
potřeb. Stohování zvyšuje také

Foto: D-Link

Řada DGS-3630, pochválená
testovací společností Tolly
Group za skvělý poměr cena/
/výkon, nabízí modely
s 28 nebo 48 porty pro napájení
přes Ethernet.

Gigabitový stropní přístupový bod CAP1200

Leden 2018

Přístupový bod
CAP1200 se dodává
s montážní sadou pro snadné
upevnění na strop či stěnu. Instalaci usnadňuje technologie napájení po Ethernetové síti (PoE)
podle standardu 802.3af, kde
k provozu zařízení stačí jediný
kabel rozvodu místní sítě LAN.
Vysokou úroveň zabezpečení
zajišťuje nejen šifrování podnikové třídy WPA/WPA2-enterprise,
ale také možnost vytvořit samostatné sítě pro různé skupiny
uživatelů (funkce Multi-SSID)
a tzv. kaptivní portál, který pro
přístup požaduje určité úkony
– například zadání jména a hesla,
souhlas s podmínkami užití, ověření přes SMS nebo Facebook.

Klíčové vlastnosti:
• Přenosová rychlost 300
Mbit/s (2,4 GHz) a 867
Mbit/s (5 GHz).
• Technologie MU-MIMO pro
maximální rychlost připojení
většího počtu koncových zařízení současně.
• Přechod mezi přístupovými
body bez přerušení spojení
díky technologii Fast Roaming.

Foto: TP-Link

Nový přístupový bod pro sítě WLAN o rychlosti až
1200 Mbit/s podporuje bezdrátový standard 802.11ac
Wave 2 a je určený především pro podnikové sítě
s vysokou hustotou koncových zařízení. Pomocí
hardwarových Wi-Fi kontrolérů Auranet AC50 nebo
AC500 lze centrálně spravovat až stovky přístupových
bodů CAP.
Přístupový bod TP-Link CAP1200
poskytuje připojení rychlostí
300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz
a 867 Mbit/s v pásmu 5 GHz. Je
vybavený technologií MU-MIMO,
která umožňuje komunikovat
s více zařízeními současně plnou
rychlostí, což dřívější standardy
neumožňovaly.
Nepřerušené spojení při
pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body zajišťuje
technologie Fast Roaming.
Zařízení lze provozovat v režimu samostatného přístupového
bodu (režim FAT) nebo také jako
součást rozsáhlejší bezdrátové sítě
s centrálním řízením pomocí síťového kontroléru TP-Link Auranet
(režim FIT).
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Nová zpráva společnosti Ericsson
uvádí, že zároveň se zrychlujícím
se vývojem směrem k 5G sítím je
nutné zjednodušit a zefektivnit jejich provoz. Jedním ze způsobů, jak
toho dosáhnout, je hlubší integrace
přenosu do oblasti rádiové technologie, protože přenosová kapacita
ovlivňuje celkovou výkonnost sítě
pro budoucí případy použití 5G
jakými jsou například internet věcí
(IoT), připojená vozidla a výroba.
Zpráva společnosti Ericsson
o budoucnosti mikrovlnné technologie identifikuje trendy a potřeby
v mikrovlnném průmyslu. Zvýšená poptávka po vysoce kvalitním mobilním širokopásmovém
připojení si žádá vyšší kapacitu pro
přenos signálu. Síťová řešení pro
5G zkoumají kombinaci optických
a mikrovlnných sítí a aktuální zpráva se zaměřuje na výhody a vývoj
v mikrovlnné oblasti.
Hans Mähler, ředitel pro oblast
mikrovlnných systémů ve společnosti Ericsson, říká: „Mikrovlnná
technologie je dobře připravena
na vybudování přenosových sítí
pro 5G a na uspokojení budoucích
požadavků na nákladově efektivní provoz. Dodatečné frekvenční
spektrum překonávající 100 GHz
umožní s mikrovlnnou technologií
udělat další kroky směrem ke zvýšení kapacity a překročit tak rychlost
100 Gb/s.“
Předpokládá se, že tržní podíl
mikrovlnných spojů se zvýší, a to
především díky pokračujícímu
nasazování LTE
a 5G sítí.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Průzkumy & trendy

Biometrie
bude kralovat
bezpečnosti

Biometrická bezpečnost je založena na potvrzení totožnosti
na základě jednoznačných rysů
osobnosti, jako je například
otisk prstu, rozpoznání tváře
nebo hlasu. Ta se stává v online
bezpečnosti standardem.
Tyto technologie jsou již samozřejmostí u chytrých telefonů
a jejich zavádění do dalších
typů mobilních zařízení rychle
roste. Neil Bramley, B2B Client
Solutions Business Unit Director,
Toshiba Northern Europe k tomu
říká: „Podle předpovědi Technavio
se do roku 2021 očekává růst trhu
mobilních zařízení s biometrickými prvky o více než 79 procent.
Význam biometrie stoupá se
zvyšováním povědomí o důležitosti používání
dlouhých,aby
se zabránilo
hackům.“

www.ICT-NN.com/cs

AI vytvoří v roce 2020 víc míst,
než kvůli ní zanikne
Umělá inteligence v roce 2020 vytvoří 2,3 milionu
nových pracovních míst, zároveň v jejím důsledku
zanikne 1,8 milionu míst stávajících.
Rok 2020 bude zásadní z hlediska vlivu umělé
inteligence (Artificial Intelligence, AI) na dynamiku
pracovního trhu, neboť se stane pozitivním faktorem.
Počty pracovních míst ovlivněných AI se budou
v jednotlivých odvětvích lišit – v průběhu roku
2019 zaznamenají například oblasti zdravotní péče,
veřejný sektor a vzdělávání rostoucí poptávku po
nových zaměstnancích, zatímco v segmentu výroby
dojde k největšímu úbytku pracovních míst. Počínaje
rokem 2020 by dva miliony nově vzniklých míst
spojených s AI měly početně překonat počty míst
zanikajících. „V minulosti se objevila řada významných inovací souvisejících s přechodným úbytkem
počtu pracovních míst, následovaných oživením – také
transformace byznysu a AI s největší pravděpodobností
půjdou v těchto šlépějích,“ říká Svetlana Sicular, viceprezidentka výzkumu společnosti Gartner.
AI zvýší produktivitu u řady pozic. Eliminuje
miliony těch na středních a nižších úrovních, ale
také vytvoří miliony nových, vysoce kvalifikovaných a řídících pozic, a dokonce i těch základních,
vyžadujících minimální kvalifikaci. „Bohužel většina
katastrofických scénářů zániku pracovních míst zaměňuje AI a automatizaci a opomíná tak největší přínos
AI – rozšíření schopností, které nabízí kombinace

Foto: Pixabay
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lidské a umělé inteligence, které se navzájem mohou
doplňovat.“
Vedení organizací, podniků a jejich IT by se nemělo zaměřovat jen na očekávané čisté nárůsty počtů
pracovních pozic. Každou investici do technologií
zahrnujících AI by měla provázet úvaha o tom, jaké
pozice zaniknou, jaké vzniknou a jak se změní způsoby, jak zaměstnanci v jejich organizaci spolupracují, rozhodují se a plní své úkoly. „Nyní je správný
čas uvažovat o dlouhodobé AI strategii. Její skutečná
hodnota totiž spočívá v rozšiřování schopností zaměstnanců pomocí AI. Jde o vytváření bohatší pracovní
náplně, nových pracovních postupů, nebo dokonce
nových odvětví. A také o upravení podnikové kultury
do modelu, který umožní rychle využívat nových příležitostí spojených s AI a čelit případným
hrozbám,“
dodává
Svetlana
Sicular.

Deset způsobů využití AI v mobilech

Nájemci rádi připlatí za nadstandard

Analytici Gartner předpovídají,
že do roku 2022 bude 80 procent
prodávaných telefonů vybaveno
vestavěnými funkcemi založenými
na AI – oproti deseti procentům
v roce 2017.

Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími rozhodování zákazníků
při výběru kancelářských prostor
jsou lokalita a dostupnost
parkování. Stále více nájemců
přitom vyhledává vyšší standard
a kvalitu, za které jsou ochotni si
připlatit.

2. Autentizace a ověření identity
Klasické ověřování založené na heslech se stává méně efektivním.
3. Detekce emocí
Systémy pro detekci emocí umožňují
telefonům detekovat, analyzovat,
zpracovat a reagovat na emoční
stavy a nálady uživatele.
4. Chápání přirozeného jazyka
Trénink a hluboké učení AI na zlepší
přesnost rozpoznávání hlasu i chápání konkrétních záměrů uživatele.
5. Rozšířená realita (AR) a AI zrak
Společně s iOS 11 Apple uvolnil také
funkce ARKit, které nabízejí nové

6. Správa zařízení
Strojové učení zlepší výkon zařízení
i výdrž baterie v režimu stand–by.
7. Osobní profilace
Chytré telefony jsou schopny sbírat
data pro behaviorální profilování.
8. Detekce a cenzura obsahu
Obsah, který nemá být zobrazován,
může být automaticky detekován.
9. Fotografie laděné na míru
AI bude automaticky upravovat
snímky způsobem, který odpovídá
estetickým požadavkům uživatele.
10. Analýza zvuku
Mikrofon telefonu je schopen
neustále naslouchat – AI bude zvuky
identifikovat a dávat
instrukce nebo
spouštět funkce.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

Pouze podle ceny se
orientuje jen necelá desetina zákazníků. Podle
ředitelů developerských
firem je v současné době
nejvíce preferovanou
koncepcí kanceláří tzv.
open space. Více jak tři
čtvrtiny nově plánovaných kancelářských
nemovitostí budou
vystavěny v nízkoenergetickém standardu,
třetina nových projektů bude
zohledňovat trend New Ways of
Working. Vyplývá to ze Studie
developerských společností
Q4/2017 zpracované analytickou
společností CEEC Research ve
spolupráci se společností KPMG
Česká republika.

Při výběru kancelářských prostor
se zákazníci rozhodují především
podle lokality nemovitostí. Na
stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor maximálně
ovlivňující rozhodování zákazníků,
ohodnotili ředitelé developerských
společností tuto možnost prů-

Foto: KPMG

1. „Digitální já“ sídlící na zařízení
Chytré telefony se v ještě větší míře
budou rozpoznávat a předvídat další
kroky.

vývojářské nástroje pro snazší přidání AR do aplikací. Podobně také
Google oznámil vývojářské nástroje
ARCore pro Android.

měrnou známkou 9,5. Za velmi
důležité je při výběru kanceláří
považováno zajištění parkovacích
stání a také cena
pronajímaných
prostor.
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média. Tato série má kapacitu 330
listů papíru, což je největší standardní kapacita na trhu v této třídě.
Protože jsou tiskárny navrženy především pro firmy, nabízí
software a nástroje pro splnění
potřeb různých uživatelů. Nástroje
a software, jako jsou Email Print
for Enterprise, Epson Print Admin,
Document Capture Pro a Správce
zařízení Epson, přidávají zařízením
další funkce, které se neomezují jen
na tisk a skenování. Epson Open
Platform a spolupráce s nezávislými
dodavateli softwaru přinášejí další
řešení, jako je software pro správu
tisku PaperCut. Technologie NFC
navíc podporuje tisk z mobilních
zařízení, a umožňuje tak uživatelům
tisknout odkudkoli. Série WFC5000 je dostupná prostřednictvím
balíčku spravovaných tiskových
služeb Epson Print365. Ty zahrnují
veškerý servis a podporu a zajišťují,
že firemní tisk bude plynulý, bezproblémový a nákladově efektivní.

Flip představený na veletrhu CES
2018 ukazuje, jak lze okamžitě sdílet nápady na různých zařízeních
a jak k rozvedení a rozpracování
projednávaných myšlenek může
v reálném čase přispívat více lidí
najednou.
Nový digitální flipchart Samsung
Flip WM55H přispívá k intenzivnější spolupráci a řeší některé
z nejnaléhavějších problémů, kterým
firmy čelí při organizování, pořádání
a rekapitulaci jednání.

Foto: Samsung

Foto: Epson

Tak by se daly stručně popsat nové
tiskárny společnosti Epson, který
představil nejnovější řadu zařízení
WorkForce Pro, v jejímž čele stojí
model WF-C5790DWF. Tyto tiskárny jsou ideální pro malé pracovní
skupiny. Množství energie, které
spotřebují při tisku, je až o 90 %
nižší než u srovnatelných laserových modelů.

Navzdory tomu mají ale vysokou
rychlost tisku a dosahují nejkratšího
času výstupu první strany (FPOT)
u barevných i černobílých výtisků
v porovnání se srovnatelnými laserovými modely: z úsporného režimu jen sedm sekund.
Nabízí rovněž nejvyšší
rychlost barevného
skenování ve své
třídě a to 24 obr./min.
Všechny čtyři modely
nové řady zvyšují
produktivitu firmy,
šetří peníze i energii
a přináší minimálně
50 % úsporu nákladů
na barevný tisk. Nový
systém zásobníků na
inkoust umožňuje
jejich snazší výměnu
a přináší větší výtěžnost – až úctyhodných 10 000 stran
černobíle nebo 5000 stran barevně
bez výměny spotřebního materiálu
u modelů PDL.
Tato nová řada tiskáren s inkoustovou technologií nabízí bezproblémový tisk a snadnou údržbu,
čímž přispívá k vyšší produktivitě.
Tisk bez zahřívání a kontaktu navíc
umožňuje větší flexibilitu při volbě

Kevin Yang, produktový manažer
pro Evropu společnosti MMD,
vysvětluje, co byste měli vědět
o panelech, když si vybíráte nový
monitor.
Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti
a výhody IPS a VA panelů?
Jsme přesvědčeni o tom, že z různých druhů panelů se časem staly
stereotypy. IPS jsou stejně jako
VA panely na trhu téměř 20 let
a jejich první verze měly v jistých
věcech špatnou pověst. Ve srovnání
s TN panely byla panelům IPS
připisována velmi pomalá doba
odezvy, rozmazaný obraz nebo
tvoření „duchů“, to již dnes není
pravda. Moderní IPS panely se
o hodně zlepšily, mají dobrý čas
odezvy a jsou víceúčelové. To
samé se dá říct i o VA panelech,
které byly vždy známé pro lepší
kontrastní poměr v porovnání
Leden 2018

s IPS a TN panely. Jejich původním
problémem ale bylo horší barevné
provedení oproti IPS a špatná doba
odezvy. Dnešní monitory však už
tyto problémy nemají: nabízíme
VA panely s rychlou dobou odezvy,
a dokonce technologií Quantum
Dot, umožňující lepší barevné
podání než IPS panely.
Jaký typ panelu se nejlépe hodí
pro grafiky a tvůrce videí?
Přesnost barev je pro grafiky
klíčová, proto se pro ně doporučují IPS panely. Podobně tomu
je i u tvůrců videí, kromě toho,
že ti rovněž potřebují excelentní
rozlišení pro snadnější úpravu
natočeného materiálu. Například
spíš než zvolit řešení s dvěma
monitory vedle sebe, jeden pro
video a druhý pro ovládání, by si
měli vybrat minimálně 34palcový
monitor ve formátu 21:9, který
umožňuje mít obojí na jediné
obrazovce, což je velká výhoda.

To většinou závisí na tom, za jakým účelem zaměstnanci monitor
používají, ale obecně vzato je lepší
mít panel s technologií Flicker-free (bez blikání), nebo s funkcí
redukující modré světlo. Tím se
vyhnou bolestem hlavy, které se

mohou objevit po dlouhém vysedávání před monitorem, a také se
omezí krátkovlnné modré paprsky,
jež potenciálně škodí
lidskému zraku.

Foto: MMD

Neztraťte se v džungli monitorů
Pracovníci v kancelářích a IT odborníci každodenně tráví spoustu
času za monitory. Jak ale vybrat
ten správný?
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Digitální flipchart
mění pracovní
jednání

Tisk už za sedm sekund z úsporného režimu
Nejnovější firemní inkoustové
tiskárny umožňují nejrychlejší
výstup první strany v porovnání
se srovnatelnými laserovými
zařízeními a spotřebují až o 90 %
méně energie.

Hardware & Software

Displej Samsung Flip, který je
moderní verzí standardních papírových flipchartů a analogových tabulí,
rozšiřuje možnosti představování
převratných nápadů při zachování
tradičního způsobu psaní. Na rozdíl
od svých předchůdců však Samsung
Flip umožňuje snadné sdílení, přidávání poznámek, přesouvání, a dokonce i vyhledávání textu a nabízí
také možnost vytváření obsahu za
účasti několika uživatelů najednou.
Jeho přenosný stojan na kolečkách
navíc promění jakékoli místo v konferenční sál, což dává firmám s omezenými konferenčními prostorami
větší flexibilitu. Za zmínku rovněž
stojí, že intuitivní rozhraní displeje
Flip bylo speciálně navrženo tak, aby
bylo uživatelsky přívětivé a umožňovalo nerušený vstup do diskuse ve
správnou chvíli.
Díky současnému zapojení
několika uživatelů bude během
jednání vyslyšen každý hlas a žádný
nápad nepřijde vniveč. Obsah
nebo poznámky mohou přímo na
obrazovku vkládat současně až čtyři
různí účastníci, a to pomocí prstů
nebo oboustranného pera.

A co firmy, které chtějí zvýšit produktivitu zaměstnanců?
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Internet věcí - IoT

cz.IOT-NN.com

Kolem IoT bude v příštím roce veselo
Bude rok 2018 vzrušujícím rokem? Určitě ano. Pravdou je, že jsme
uprostřed revoluce – bez ohledu na to, jak je to na první pohled
nedokonalé. Níže uvádíme osm trendů, které uvidíme v oblasti IoT
v příštím roce.

Nové stránky
IQRF

6. Společnosti budou zahlceny
daty: Vzhledem k obrovskému
přílivu údajů, které se vytvářejí
prostřednictvím internetu věcí,
je logické, že společnosti budou
muset najít lepší a levnější způsob, jak je zpracovávat.
7. Budete potřebovat pokročilé analytické nástroje a stroje,
které vám pomohou spravovat
IoT: Stejně jako zvýšení přenášených objemů dat budou společnosti tlačeny také k umělé inteligenci (AI) a strojnímu učení.

2. Větší roztříštěnost: Stejně
jako bude stále více internetu, stane se stále více roztříštěným. Jak
jsme viděli s růstem programů
as-a-Service (aaS) a cloudových
řešení, tato fragmentace vytvoří určité překážky pro mnohé
společnosti, neboť se zabývají
otázkami kompatibility v celém
svém odvětví.

Foto: Pixabay

Webové stránky IQRF Alliance se
dočkaly upravení designu a vylepšení funkcionality zejména v sekci
Events. Zcela přepracován byl
i Marketplace s novými produkty, novými kategoriemi a větším
množstvím využití!
Forum IQRFIQRF Alliance
spustila také IQRF Fórum. Místo,
na kterém můžete klást otázky
spojené s technologií IQRF, na něž
Vám odpoví někdo z týmu IQRF
Alliance nebo přímo její členové.
Zaregistrujte se
a zažijte opravdovou komunitní
spolupráci!

bezpečnostních problémů v síti
vzniká.

1. Internetová komunikace se
bude rozvíjet: v častých předpovědích se příští rok internet bude
i nadále rozšiřovat a stále více zařízení bude každým dnem online.
Co však ale není tak zřejmé z této
předpovědi: kde nastane tento
růst? Pravděpodobně největší
růst zaznamená odvětví maloobchodu, zdravotnictví a průmyslu
či dodavatelského řetězce.

IQRF Alliance má nové webové
stránky pro ještě lepší zážitek
z prohlížení a přehlednější možnost vkládání vlastních případových studií a produktů skrze
Member Zónu. Navíc vzniklo
zcela nové IQRF Fórum!

byli upozorněni na výhodné ceny
i nabídky. Stále více společností začne využívat IoT pro tyto
personalizované marketingové
aktivity.

4. Mobilní platformy mají větší
smysl: Trend mobilních zařízení
bude pravděpodobně i nadále
růst, neboť mobilní platformy se
stanou de facto systémem správy
pro zařízení IoT.

3. Větší bezpečnostní obavy:
Fragmentace vede ke kompromisním řešením systémů. Téměř
vždy. Čím složitější, tím více

5. Marketingové úsilí pokračuje: I příští rok bude hodně marketingově hlasitý, aby zákazníci

8. A bude tam i spousta peněz:
Insider předpovídá, že obchodní
výdaje na řešení internetu IoT
dosáhnou šesti bilionů dolarů do
roku 2021. I rizikoví kapitalisté se
příběhy kolem
IoT asi dost
zapotí.

Chytré televizory s podporou IoT

Švýcarský výrobce dronů Flyability
vyvinul unikátní řešení problémů
podzemního dobývání. Jeho dron
odolný vůči kolizím dokončil několik úspěšných misí v dolu Lac des
Iles v kanadském Ontariu.

Na veletrhu CES 2018 v Las
Vegas, který je nejstěžejnějším
veletrhem v oblasti moderních
technologií, se návštěvníci
mohou setkat s velkým množstvím přístrojů a nástrojů,
které mají společný jmenovatel: IoT a Smart Things.

Foto: Flyability

totiž velmi problematický, ale je tu
také navíc problém pro pokročilé
systémy zamezující kolizím a s udržováním dronů ve stabilní poloze,
protože vše se odehrává v naprosté
tmě.
Unmanned Aerial Serices
využila bezpilotní dron Elios
od švýcarské společnosti
Flyability, aby prozkoumala
všechna zákoutí severoamerického dolu Palladium Lac
des Iles. To bylo umožněno
pokročilými metodami řešícími problém provozování
dronů v podzemí. Elios ze
Švýcarska od Flyabilty je naprosto unikátní a zcela jiný
než ostatní drony, jak je známe.
Kolem jeho těla a vrtulí je totiž
umístěna klec z uhlíkových vláken,
která mu umožňuje odrazit se od
stěny a zůstat stále ve vzduchu, stejně
jako hmyz. To se hodí v případech,
když není kolem žádné světlo nebo
signál GPS, které
jinak pomáhají udržet dron stabilní.

Až donedávna bylo používání
dronů v těžebním průmyslu z velké
části omezeno jen pro použití nad
zemí, na otevřených prostranstvích.
Z pohledu kolem dokola mohou
drony vytvářet detailní obraz zásob,
materiálů a krajiny. Je to skvělý
příklad průmyslového použití IoT
(IIoT, Industrial Internet of Things).
Ale prozkoumání dolů hluboko pod zemí přichází s velkými
výzvami. Příjem signálu z dronů je

Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com

Foto: Samsung

Dron odolný vůči kolizím

Tak například Samsung představuje zdokonalenou konektivitu
a funkce přispívající k pohodlí
uživatelů, které budou v roce 2018
dostupné v televizorech Smart TV
této společnosti. Patří mezi ně Bixby, SmartThings a Universal Guide.
Bixby je inteligentní asistent vyvinutý společností Samsung, který
díky intuitivní uživatelské zkušenosti a pokročilým schopnostem
hlasové analýzy umožňuje snadnější interakci mezi televizorem a jeho
uživateli. Díky podpoře centrální
platformy SmartThings společnosti
Samsung pro internet věcí (IoT)
nabídnou televizory Smart TV
určené pro rok 2018 také snadnější
sdílení a více možností konektivity.
Technologie SmartThings nabízí
jednodušší způsob ovládání tele-

vizoru a synchronizace s dalšími
zařízeními. V roce 2018 bude také
spuštěn Universal Guide, což je
pokročilý programový průvodce,
který automaticky doporučuje
televizní programy a obsah podle
preferencí uživatele.
Na akci First Look byly představeny i novinky z řady produktových
oblastí včetně technologie 8K-AI,
tedy televizory s rozlišením 8K, kde
se o přepočet do 8K stará umělá
inteligence, 4K HDR Gaming,
HDR10+, nový standard pro zpracování UHD obrazu, či novinek
v oblasti Smart
TV a mnoha
dalších.

Leden 2018
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Foto: Schneider Electric

Otevřená systémová architektura pro řízení budov slouží jako
chytrý integrátor kritických
oblastí energetického managementu.
Tak je tomu i v přídě systémové architektury EcoStruxure.
Součinnost jednotlivých systémů
se projeví v úspoře provozních
nákladů a prodloužení životnosti
jednotlivých součástí systému.
Jako konkrétní příklad je možné
uvést kancelář, v níž je řízení
osvětlení a stínicí techniky řešeno
pomocí systému KNX. Teplota
a kvalita vzduchu jsou centrálně regulovány a dodávány pro
všechny místnosti v budově za
pomoci systému řešení EcoStruxure Building. Lokální požadavek
na teplotu a kvalitu vzduchu je

Po úspěšném předchozím ročníku
IQRF Summitu proběhne další
ročník v dubnu 2018. Přijďte se
podívat, jak pokročil vývoj na poli
Internetu věcí, jaké projekty členové IQRF Alliance aktuálně řeší,
jaké piloty mají za sebou a jaké
možnosti se zde otevírají. Opět se
můžete těšit na spoustu reálných
řešení a produktů.

Představení klíčových prvků
integrace
• spaceLYnk je logický kontrolér, který vzájemně propojuje
několik standardizovaných
rozhraní a protokolů pro automatizaci budov do jednoho
uceleného řešení. Kontrolér je
primárně postaven na otevřeném protokolu KNX.
• SmartX automat AS-P je výkonné zařízení, které může pracovat jako samostatná jednotka
řešení EcoStruxure Building,
ale také řídit I/O moduly
a monitorovat a spravovat další
zařízení na sběrnici.
• Com’X 510 poskytuje koncovému uživateli okamžitý
pohled na spotřebu energie
v celém objektu. Je to energetický webový server, který
sbírá a ukládá údaje o spotřebě
energie až ze 64 periferních zařízení, připojených k provozní
síti Ethernet TCP/IP nebo síti
sériové linky Modbus.

V dalším ročníku se těšte na nové
standardizované interoperabilní
produkty, které můžete použít ve
svých dlouhodobých záměrech na
poli Internetu věcí. Součástí bude
také praktický workshop, vyhlášení
výsledků soutěže IQRF Wireless
Challenge IV a neformální setkání
účastníků.

IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu jsou postavena právě na této
technologii. Ta je významným
reprezentantem bezdrátových
mesh sítí fungujících v ISM pásmu
určených pro přenos malých dat
ze zařízení nebo k jejich ovládání.
Jedná se o sítě s extrémně nízkou
spotřebou, což umožňuje provoz
na baterie po mnoho let. Operační
systém IQRF OS 4.0 má v sobě
integrovány bezpečnostní mechanismy založené na standardu
AES-128 zajišťující mimo jiné
bezpečné přidávání zařízení do sítí
a zabezpečený přenos dat.

Chytrý cyklostojan pro Smart Cities
Tohle byla úvodní myšlenka projektu cyklostojanu
společnosti Keylog, která ho realizovala se společností
TECO (členem IQRF Alliance). S pomocí cyklostojanu Keylog můžete snadno a bezpečně připoutat
své kolo bez toho, abyste s sebou museli vozit vlastní
zámek. Pro uzamčení použijete libovolnou bezkontaktní kartu nebo mobilní aplikaci. Velkým přínosem
použitého bezpečnostního řetězu je to, že jej není
možné překonat pákovými kleštěmi, tak, jako je tomu
u většinu běžných cyklozámků.
U počátku projektu stála parta techniků a cyklistů,
kteří si dali za cíl vyřešit problém s bezpečným parkováním kol na ulicích. Za přispění zakladatele Keylogu,
Karla Hrona, a s využitím týmového know-how vzešel
nový koncept zabezpečení jízdních kol. Tento koncept
je ve své komplexnosti světově unikátní a vytváří inovativní prvek do Chytrých měst (Smart Cities).

• 72 % ukradených kol je odcizeno z veřejného prostoru,
• pouhá 0,5 % z odcizené hodnoty se vrátí poškozeným,
• jedna čtvrtina lidí má už svou zkušenost se ztrátou
kola,
• obava z odcizení je jeden z nejčastějších důvodů,
proč lidé ve městech nevyužívají kolo jako dopravní
prostředek.

O projektu
V Evropské Unii se ročně prodá přibližně přes 20
miliónů nových jízdních kol – více než automobilů.
A všichni tito cyklisté potřebují své kolo nejen parkovat, ale také ho zabezpečit. Je také proč:

Zabezpečení kol probíhá jednoduše – za
pomoci digitální identifikace, kdy cyklistovi k ovládání stojanu stačí jakákoliv
bezkontaktní karta (např. městská nebo
dopravní).

Foto: Keylog

Bezpečné parkování především drahých jízdních
kol je závažný problém, který brání většímu rozvoji
cyklomobility, a to nejen ve městech.

Leden 2018
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Proč integrovat řídicí systémy budov?
řešen pomocí
tzv. IRC (Individual Room
Control),
který nabízí
systém KNX
i EcoStruxure
Building.
Propojitelnost systémů
umožňuje
jednotný sběr
dat, který je potřebný například
pro potřeby vizualizace. Údaje
jsou dostupné v jednotném softwarovém prostředí, což usnadní
a zpřehlední práci pro facility
management. Jednotný řídicí
systém založený na architektuře
EcoStruxure v konečném důsledku přispěje ke snížení energetické
náročnosti budovy při zachování
plné funkčnosti a komfortu pro
její uživatele. Energeticky úsporné budovy se zhodnocují díky
vyššímu standardu bezpečnosti
a ochrany zdraví osob, zajištění
shody s legislativou energetické
náročnosti budov, dále kvůli nižším provozním nákladům, zařízením v informačních systémech
pro monitorování energií, ale
také pro možnost získání pobídek
z programů energetických úspor.

Smart Cities

Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF
Summitu možnost si prakticky
vyzkoušet práci s připravenými
interoperabilními produkty. K tomu
bude připraven workshop, který
povedou odborníci z jednotlivých
firem, které buď dodávají koncové
produkty nebo se zabývají poskytováním a nastavením potřebných
služeb. Vyzkoušíte si tak vytvoření
celého řešení pro IoT od sestavení
sítě IQRF, přes připojení senzorů
a aktivních prvků, až po jejich
správu a vizuali-

Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com

Datová centra

www.DC-NN.com

Zákaz GeForce v datacentrech,
pouze pro blockchain

Servery PowerEdge:
výkon a flexibilita

Nvidia nedávno ve své GeForce EULA provedla zásadní
změnu a je to něco, co by mohlo
zapříčinit, že by náklady mnoha
subjektů činily miliony, ne-li
miliardy dolarů v dlouhodobém
horizontu.

Portfolio pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI)
posílila nová zařízení Dell
EMC HCI založená na nově
navržených serverech Dell
EMC PowerEdge 14. generace.

GeForce: „Žádné zavádění do
datacenter. SOFTWARE
není licencován pro
nasazení do
datové-

Smlouva EULA nyní zakazuje zavádění GPU GeForce do datacenter pro všechno, kromě zpracování blockchainu. Netřeba říkat, že
tím vynucuje přesun na Quadro
a Teslu v jakémkoli datovém cenho
tru, které karty GeForce skutečně
centra,
používalo nebo plánovalo použít.
s výjimZatímco dříve neexistovalo
kou povoleného
žádné výslovné omezení pro
zpracování
používání grafických
blockchainu
karet GeForce
v datovém centru.“
v datových cenKaždé
Téměř jakékoli netrech, bylo to
datacentrum
osobní použití může
předtím, než se
být chápáno jako „darozmohlo „hlumůže čelit
tacentrum“ použití. Je
boké učení“
soudním sporům zajímavé, že zpracová(deep learning).
ní blockchainu je stále
Výňatek z inopovoleno. Mohlo by exivovaného znění
stovat několik důvodů, proč
EULA Nvidia pro GPU

Ta přináší vyšší a předvídatelnější výkon spolu s většími
možnostmi konfigurace pro
hostování škály softwarových
aplikací na zařízeních Dell EMC
VxRail a XC Series.
Servery Dell EMC PowerEdge 14. generace jsou
založeny na řadě procesorů
Intel Xeon a optimalizované pro
infrastrukturu HCI díky tomu,
že splňují 150 specifických
požadavků na softwarově definovaná úložiště
(SDS).

tomu
tak je, ale
téměř jistě to
souvisí se skutečností, že společnost
ve skutečnosti ve výzkumu
a vývoji neutratila ani cent, pokud
jde o zpracování blockchainu,
takže jakékoliv datacentrum,
které chce GeForce využít k těžbě,
představuje další zvýšení příjmů
bez nákladů.
Každé datacentrum porušující
tuto EULA smlouvu, by mohlo
potenciálně čelit soudním sporům
se společností Nvidia právě kvůli
nedodržení smlouvy.

Digitální transformace bude motorem nové ekonomiky
Forum představilo Dell
EMC jako jedinou globální
IT společnost se skutečně
kompletním portfoliem
IT infrastrukturních produktů
a na nich postavených řešeních
a službách. Ty jsou k dispozici jak
pro – tak zvaně – tradiční IT, tak
i pro nově se rozvíjející cloudově
orientované služby a aplikace. Jak
v Key Note Franka Haucka, tak
i v řadě dalších prezentací byla
představena vize Digitální trans-

Dokončení

Foto: Dell EMC

ze
str. 1

formace a řešení, která Dell EMC
přináší a nabízí našim zákazníkům
a partnerům.
Uběhl rok od spojení společností
Dell a EMC. Jak toto spojení
vnímáte? Myslíte si, že to pro obě
společnosti byl skutečný přínos?
Jednoznačně odpovídám ano
– a z výsledků jak v České republice, tak i z globálního pohledu, je to
jasně vidět. Je samozřejmé, že ten
první rok nebyl lehký, spojování
takto velkých společností není
nikdy snadnou záležitostí, a to
i přes to, že jsme v minulosti velmi
těsně spolupracovali. Náročné bylo
jak propojování našich interních
informačních systémů a sjednocování procesů, tak i propojování
našich týmů, hledání optimálních
modelů spolupráce, slaďování
obchodních postupů, koordinace
partnerského ekosystému obou
společností a spousta dalších
problémů, které bylo nutné – jak
se říká za pochodu – řešit.
Nicméně ohlédnu-li se za právě
končícím rokem, mohu říci, že jsme
položili velmi solidní základ nového

Více článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

uspořádání Dell EMC v České republice, které nám v příštích letech
umožní přesunout velké množství
energie od řešení interních a organizačních problémů k plnému využívání vzájemných synergií, které
spojení Dell a EMC přináší pro naše
partnery a zákazníky.
Jaké trendy do nadcházejícího
roku 2018 vidíte?
Ve firemní sféře bude jednoznačným trendem tak zvaná Digitální
transformace – a to ve smyslu
změny myšlení a chápání IT
ve firmách, posunu od IT jako
podpůrného útvaru, k IT jako
jádru rozvoje nového byznysu.
V současnosti je to jasně vidět na
mnoha oblastech tak zvané „nové
ekonomiky“, ale i v tak tradičním odvětví jako je bankovnictví
a v obrovském množství dalších
služeb, které jsou již zcela běžně
konzumovány širokou veřejností.
Tyto výzvy, nebo – chcete-li –
trendy, velmi zásadně ovlivňují IT
řešení už v současné době, ale tlak
na rychlost změn, škálovatelnost
řešení, užívání modelů postave-

ných na „konzumaci“ služeb místo
na budování vlastní infrastruktury
a tak dále, se bude zvyšovat a schopnost tato řešení nasadit a plně využít
jejich předností, bude zcela zásadně
rozhodovat o úspěchu či neúspěchu
na trhu. Dell EMC je v uvádění
technologií podporujících digitální transformaci jako je například
konvergovaná a hyperkonvergovaná infrastruktura, softwarově
definovaná úložná zařízení a sítě,
bezpečnostní a virtualizační řešeni
a dalších oborech, na absolutní
špici světového vývoje a v řadě těch
nejrychleji rostoucích technologií
jednoznačným lídrem. Na 4,5 miliardy dolarů ročně investovaných do
výzkumu a vývoje umožňuje Dell
Technologies – což je zastřešující
organizace pro všechny společnosti
skupiny – být na špici jak v tradičních technologiích, tak i udávat
směr a nabízet řešení v nově se
rozvíjejících oblastech.

Leden 2018

Foto: Nvidia
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Cloudové služby dříve a dnes

Nízké náklady
Firmy tak mohou výrazně ušetřit na investicích, neboť si potřebná zařízení nemusejí pořizovat, instalovat ani aktualizovat. Bez nutnosti platit vlastnímu IT
oddělení za rutinní práce přitom mají stále k dispozici nejnovější verze hardwaru, softwaru i jednotlivých
aplikací.

ném konkurenčním prostředí stalo naprostou
samozřejmostí. Využití moderních datových center
pro chod cloudových služeb pak přináší jistotu
maximální úrovně zabezpečení dat a stabilního
fungování. Na plynulý chod každého datového
centra totiž nonstop dohlížejí přední IT specialisté,
jaké by si zdaleka ne každá malá či střední firma
mohla dovolit.

Zdroj: Pixabay

Nejvýznamnější aktualizace
v dosavadní desetileté historii
Veeam přináší centralizovanou správu dat pro virtuální, fyzické i multicloudové
systémy.

Jednoterabajtový flash disk
s USB-C je tu!

Leden 2018

lům flexibilitu a rozšiřuje snadnou
přístupnost k digitálnímu obsahu,
například až 14 000 fotografií,
deseti hodin Full HD videa a 16
000 hudebních skladeb a ponechá
ještě 64 GB pro další dokumenty a soubory. Samozřejmostí je
také využití tohoto zařízení pro
ukládání dat, ať potřebných či už
nepotřebných ve formě živých
záloh nebo archivu uzavřených
projektových souborů.

Foto: WD

Na veletrhu CES 2018 v Las Vegas byl představen USB flash disk
s kapacitou 1 TB, který je možné
používat i jako záložní zařízení.

Dále představuje světově nejmenší USB flash disk s kapacitou
256 GB. SanDisk Ultra Fit USB
3.1 Flash Drive je nízkoprofilový
USB disk pro všechny, kdo chtějí
přidat vice fotografií, hudebních
souborů, videí nebo her do svých
notebooků, tabletů,
herních konzolí a audio
systémů. Kapacita 256
GB poskytuje uživate-

Nejnovější aktualizaci platformy
Veeam Availability Suite (VAS)
ve verzi 9.5 Update 3 (U3) přináší
ucelenou správu dat a jistotu dostupnosti pro všechny typy systémů: virtuální, fyzické i cloudové.
To vše z prostředí jedné jediné
přehledné centrální konzole.

Foto: Veam

Není cloud jako cloud
Je už v lidské povaze chtít vždycky to nejlepší.
A platí to i pro volbu poskytovatele cloudových
služeb. Zaručenou jistotu představují renoNejvyužívanější cloudové služby Konica Minolta:
mované značky, jakou je například Konica
• Pronájem serverů a dalších hardwarových prostředků.
Minolta. Ta zahájila v minulém roce spoluprá• Provoz platformy pro vývoj, běh a řízení různých aplikací.
ci se společností Dataspring, předním českým
• Poskytování kapacity úložišť pro zálohování a obnovu dat.
provozovatelem datových center, a rozšířila
• Správa databází
tak svou nabídku IT služeb v oblasti poskytování infrastruktury,
Flexibilita a spolehlivost
cloudových nástrojů
Online cloudové prostředí je navíc velmi flexibilní
a zálohování dat.
a jeho bleskové přizpůsobení aktuálním potřebám
a požadavkům korporátního klienta se v součas-

Společnost Western Digital uvádí
technologický milník. Tentokrát
představuje náhled do budoucnosti flash disků a uvádí světově
nejmenší 1 TB USB zařízení
s rozhraním USB Type-C, které na
malém prostoru uchová enormní
množství dat.
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Centralizovaná
správa dat pro
multicloudové
systémy

To, že jste věděli, co se skrývá pod pojmem cloud
před pár lety neznamená, že víte, co vám může
tento nástroj nabídnout dnes. Cloud se totiž už
dávno nerovná jen vzdálené úložiště. Odhalíte-li
skutečný potenciál a význam dnešních cloudových
služeb zjistíte, že vám může pomoci vyřešit mnoho
problémů současného byznysu.
Moderní cloudové služby nabízejí mnohem víc než
jen virtuální úložiště, kam můžeme umisťovat digitální soubory, abychom k nim kdykoli a odkudkoli měli
přístup prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu,
počítače nebo notebooku. Svým uživatelům totiž
zajišťují i kompletní online zázemí včetně provozu
serverů, správy databází a platforem pro chod a řízení
nejrůznějších aplikací.

Cloud & Backup

Nyní tak mohou firmy díky
této průlomové verzi nahradit
svá stávající tradiční zálohovací
řešení, která jim dlouhodobě
brání v transformaci podnikání,
a pomocí jedné konzistentní
platformy si zajistit dostupnost
napříč celou organizací.
„Již před deseti lety jsme
pochopili, že musíme k zálohování
a problematice přistoupit novým,
inovativním způsobem. A to byl
základ, díky kterému jsme mohli
nabídnout neuvěřitelně spolehlivé
a snadno použitelné řešení pro
zálohování virtuálních strojů
a rychle se stali jedničkou v této
oblasti,“ řekl Peter McKay, jeden
z výkonných ředitelů a prezident
společnosti Veeam. „Od té doby
začali naši zákazníci vyžadovat
stejné inovace pro všechny své systémy, aby se zcela mohli oprostit
od tradičních zálohovacích řešení.
Přesně to je největší přání našich
zákazníků – a díky nejvýznamnější aktualizaci Veeam Availability
Suite za naši více než desetiletou
existenci – dnes můžeme tato jejich očekávání naplnit. V jednom
sjednoceném řešení značky Veeam
mohou zákazníci spravovat celé
své prostředí – virtuální, fyzické
i cloudové – a zajistit si nejlepší
možnou dostupnost.“

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Finanční report v Power BI:
Dashboard s rozvahou a výsledovkou

Android Banking
cílí na 232 aplikací

Veronika Lencová

Laboratoře Quick Heal Security
odhalily malware Android Banking, který se zaměřuje na více než
232 bankovních aplikací.

Foto: archiv

Foto: archiv Veroniky Lencové

Stejně jako většina, i tento je určen
k odcizení přihlašovacích pověření,
krádeži SMS, nahrávání seznamů
kontaktů a SMS a jejich přenosu
na podvodný server, zobrazování
překryvné obrazovky (zachycení
detailů) aplikací a provádění dalších
škodlivých činností.
Aplikace Android.banker.A2f8a se
šíří prostřednictvím falešné aplikace
Flash Player v obchodě třetích stran.
Po instalaci škodlivé aplikace tato
požádá uživatele, aby aktivoval práva

pro správu. A i když uživatel odmítne požadavek nebo tento proces
sestřelí, bude aplikace stále vyhazovat vyskakovací okna, dokud uživatel
neaktivuje oprávnění administrátora. Jakmile se to stane, škodlivá
aplikace skryje svou ikonu.
Pokud se na infikovaném zařízení
nachází některá z 232 cílených aplikací, podvodná aplikace zobrazí falešné
oznámení. Jakmile uživatel klepne na
oznámení, zobrazí se falešná přihlašovací obrazovka,
a ukradne důvěrné
informace.

Ukázky Power BI dashboardů jsou v poslední době velmi oblíbené, a proto jsem se rozhodla vyrobit další
ukázku, se kterou se jinde moc nesetkáte – Finanční report v Power BI. Mým záměrem bylo pořádně si
Power BI proklepnout a otestovat při tvorbě složitého reportu jakým jsou finanční výkazy – rozvaha a výsledovka (dle CAS – české účetní standardy).

vanému datovému modelu mám
veškerou volnost v tom, tvořit si
libovolný počet hierarchií (CAS,
IFRS, zjednodušené/podrobnější).

Finanční report přes Power BI
desktop zabral poměrně dost
času (zhruba dvacet hodin i víc).
Většinu času zabral datový model
a výroba účetní hierarchie. Když
už jsem ten čas vynaložila, tak
možná výrobní postup rozpracuju
do více článků – aby z toho mělo
užitek co nejvíce lidí.

Power BI dashboard pro finance obsahuje:
1. Lištu s filtry (slicer)
a. Projekt – filtrovat můžete
podle projektu. Předpokládáme, že společnost umí účetní
vstupy alokovat projektově
a lze tak tedy finanční výkazy
takto filtrovat (nastaveny 2
výrobní programy)
b. Účetní období – Data z hlavní účetní knihy tohoto testovacího dashboardu obsahují
zůstatky za 2 účetní období
2016 a 2017
c. Typ zůstatku – Vybrat lze
ze 4 typů zůstatků – Aktiva,
Pasiva, Náklady a Výnosy

Finanční report v Power BI:
Ukázka
Musím říct, že tento malý test
Power BI dopadl na výbornou
a s výsledkem jsem spokojena. Určitě ho budu používat i v zaměstnání. Na jednoduchém finančním
reportu si dokážu rychle udělat
představu, co se s firmou v čase
děje a mám ji jako na talíři. Navíc
dokážu filtrovat podle projektů
(středisek) nebo si jednoduše
odfiltruju účetní skupiny, které mě
nezajímají. Díky dobře zpraco-

2. Hlavní report s finančními
výkazy (matrix)
a. Kontrola, zda sedí AKTIVA =
PASIVA
b. Účetní hierarchie – jak můžete vidět, pro report bylo potřeba vytvořit 5-ti úrovňovou
účetní hierarchii s rozpadem
např. Rozvaha – AKTIVA ->
0 Dlouhodobá majetek ->
01 – Dlouhodobý nehmotný
majetek -> Hodnoty přes syntetické účty. Každý level obsahuje mezisoučty (subtotals)
c. Rozvaha i výsledovka – jsou
ve společném reportu
d. Sloupce po letech a měsících
3. Graf se strukturou aktiv – graf
je natvrdo navázaný na poslední
reportovaný měsíc (květen
2017).

Compliance programy jsou
v poslední době stále častěji
skloňovaným pojmem. Běžně se
s nimi setkáváme u nadnárodních
korporací, které si ale mnohdy
neuvědomují, že dobře znějící,
několikastránkový compliance
program převzatý od mateřské
společnosti hezky vypadá, ale
neodpovídá požadavkům českých
právních předpisů a společnost ani
její manažery před negativními
důsledky neochrání.

Jak tedy firmu účinně ochránit?
1. Vypracujte účinný compliance
program
2. Seznamte s compliance programem své lidi
3. Pravidelně „oprašujte“ a proškolujte
4. Pozor na změny zákonů a novelizace
5. Pravidelně kontrolujte dodržování compliance programu
6. Veďte si evidenci o provedených
opatření

Firmy tak často ani nevědí, že účinný compliance program může vaší
společnosti ušetřit mnoho problémů,
ale i peněz.

Význam compliance programů
potvrzuje také rozhodovací praxe
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, který je považuje při

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

Foto: Pixabay

Compliance aneb jak zachránit vaši firmu

posuzování porušování pravidel
hospodářské soutěže za polehčující okolnost. Účinný compliance
program však může rovněž výrazně
pomoci tomu, že firma nebude
odpovídat za trestný čin, který
spáchá jednatel, člen představenstva
nebo také zaměstnanec v rámci své
činnosti.

Účinný compliance program
šitý na míru firmy může v mnoha
případech přispět k tomu, že nebude
docházet ze strany zaměstnanců
a zástupců firmy
k porušování jejich
povinností.

Leden 2018

www.CW-NN.com

Minulý rok patřil kryptoměnám,
přinese 2018 dobu blockchainovou?

Karel Wolf

Jelikož přesné záznamy o spotřebě nejsou, musel autor data
aproximovat. V předpokladu je
30 000 bank na světě, které mají
vlastní servery, kanceláře a ATM.
A tak samotná Visa sice zkonzumuje méně energie než bitcoin,
nicméně je jen dalším prostředníLeden 2018

kem mezi lidmi a pro
svoji funkci potřebuje
zastaralý a drahý bankovní systém, kterého
je součástí.
100 terawattů
je aproximovaná
energetická náročnost
stávajícího bankovního systému. Do
toho ještě nejsou
započítány náklady na dopravu
zaměstnanců a různé benefity
manažerů v podobě soukromých
letadel apod.
Evidentní je to, že bitcoinová
síť je levnější, jak po energetické
stránce, tak i po té personální
a k tomu přináší i revoluční myšlenky a řešení. Současně se nové

kryptoměny snaží pokořit prvenství Bitcoinu a například i odstranit
energeticky náročnou těžbu. Začal
konec bankovního sektoru, jak jej
po staletí známe.
Radomír Eliáš

Foto: archiv

Energetická náročnost bitcoinu
Pokaždé, když se cena bitcoinu dostane do závratných výšek, někdo
vytáhne argument, že je bitcoin
drahý na výrobu a že spotřebovává
moc elektrické energie. Dle studií
bitcoinová síť spotřebuje ročně
něco mezi 25 a 30 terawatty. Carlos
Domingo uvádí, že Visa a celý
bankovní systém spotřebovává
mnohem více elektrické energie
než bitcoinová síť.

V okamžiku kdy se zaměřuji na
nějaké ICO, musím přemýšlet jako investor. V tomto případě jako Venture
Investor a ten chce vždy vydělat peníze. Vtip je v tom, že Venture Investor
má hromadu zkušeností a vždy se
zaměřuje na konkrétní segment trhu
a dané technologie. Ideální případ
je ten, kdy vám investor dá peníze
jen na základě elevators pitch. Tento
nástroj zmiňuji cíleně, jelikož ukazuje
čtyři základní věci: Team, Problém,
Řešení, Zisk a Valuace.

Foto: archiv

blockchainové technologii. SWIFT
pro změnu loni zahájil spolupráci
s Hyperledgerem a IBM Watson
a FDA zase společně pracují na
řešení, jak pomocí blockchainu
zabezpečit uložení a výměnu citlivých pacientských dat. Bankovní
konsorcium R3 sdružující 43 bank
představilo první hotový koncept
distributed ledgeru se závislým
konsenzem. Národní banka Abú
Dhabí začala díky technologii amerického startupu Ripple poskytovat
mezinárodní platby v reálném čase.
To je přitom jen neúplný výčet
událostí, které se okolo blockchainového byznysu loni odehrávaly.
A letošní rok by měl podobných
novinek přinést mnohem více.

Mezi ICO a altcoiny je zásadní
rozdíl v chápání toho, jak mají
fungovat a z toho plyne i to co po
nich tedy budeme požadovat. ICO
znamená Initial Coming Offering
tedy první vstupní nabídka a samotné ICO je obdobou IPO Initial
Public Offering tedy první veřejná
nabídka akcií. IPO je používáno na
starém regulovaném bankovním
trhu, nicméně některé věci zůstaly
stejné.

Foto: archiv

Blockchain v roce 2017 jako
ukazatel dalšího vývoje
Blockchain si již prošel fází skepse
(v roce 2016 banky prohlašovaly, že
blockchain nemá praktické využití)
i nekritického komunitního nadšení (90 % blockchainových projektů
na Githubu bylo koncem roku 2017
bez vývoje – takříkajíc po smrti)
a nastává fáze pomalé zdravé adopce byznysem. Ta pro změnu nastává
v mnohem větším měřítku, než
by se mohlo na první pohled zdát.

Velmi rychle roste zejména popularita DAAP (decentralizovaných
aplikací), což je jeden ze způsobů
jak využít blockchain k něčemu
jinému, než jsou spekulace na budoucí cenu jednotlivých digitálních
tokenů. Nejčastěji využívanou
platformou pro DAAP jsou smart
kontrakty kryptoměny Ethereum.
Tato platforma loni získala velký
nárůst legitimity i díky podpoře
takových gigantů jako je Microsoft
či JP Morgan.
Za zmínku stojí ale také další
projekty, o kterých se v krypto
sféře zase tolik nemluví. Pěkným
příkladem je třeba blockchain
aliance založená nejstarší nizozemskou pojišťovnou a majetkovou
společností NN Group či společný
projekt hudebních společností
pro sběr dat ASCAP, SACEM
a PRS, které budují ambiciózním
partnerství založené opět právě na
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Altcoiny a ICO.
Jak je vybírat do
portfolia?

Uplynulý rok byl bez diskuze momentem kryptoměn a stačila k tomu tak nepatrná rozbuška, jako je přehoupnutí se ceny Bitcoinu nad 1000 dolarů. Rok trvající mediální šílenství a spekulativní horečka následně
udělaly své a tržní kapitalizace kryptoměn narostla během roku z méně jak 60 na 740 miliard dolarů.
Kryptoměny díky tomu k sobě
přitáhly pozornost nejen spekulantů, ale také bankéřů, států
(daně, AML/KYC), nadnárodních regulačních orgánů. Jenže
spekulace nejsou to, co by vytvářelo
užitnou hodnotu kryptoměn. Ty
jsou ve skutečnosti hlavně palivo
pro fascinující technologii jménem
blockchain, přesněji hlavně pro
decentralizovaný veřejný blockchain, o privátních DLT toho zatím
zase tolik nevíme, teprve se totiž
rodí. Blockchain a kryptoměny
jsou zkrátka spojené nádoby.
Přesto, že blockchain v uplynulém
roce zůstával nejzneužívanějším IT
termínem, ve stínu kryptošílenství
připomínal trochu popelku, která
na svůj moment slávy teprve čeká.
Přijde tento moment letos?

Crypto World

Vy jste Venture Investorem, alespoň v případě, že si vyberete nějaké
ICO. Je tedy důležité nepodlehnout
informačnímu hypu, nenechat se
strhnout takzvaným FOMO a dát
si na čas. Pročtěte si White paper
a jejich elevators pitch a přemýšlejte,
jestli všechno to, co Team předložil
dává smysl, a jestli ten Team má smysl, a zda byste jim takhle z kapsy dali
třeba 10M Kč za 10–30% podíl.
Kryptoměny jsou řešením na jednotlivé ekonomické problémy stylu
má být měna inflační nebo deflační?
Má ta měna být chytrá, tedy mít krom
hodnoty i jinou funkci? A má být více
měn? Díky bitcoinu a blockchainu
se ekonomové budou moci za 100
či 500 let podívat na to, co vlastně
bitcoin přinesl, a zda deflační měna
s dopředu stanovenými pravidly má
smysl, zdali například inflace není
nutné zlo.
Radomír Eliáš

Více článků si můžete přečíst na www.cw-nn.com
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Ale i každá sociální síť je jiná…
• Společně využijeme výhody
jednotlivých sociálních sítí.
• Strategie a cesta má dvě roviny:
o
cesta a akvizice
na zájmové skupiny
– konkrétní lékaři,
terapeuti a jakékoliv
jiné zájmové skupiny
dle vaší konkretizace,
o
cesta na akvizice na B2B či B2C.
První kroky ve vaší

Obr. 1. Vytvoření obchodní strategie.

•
•
•
•
•
•
•

obchodní strategii tedy budou
následující:
Vyhledávání klíčových slov – na
stránky + a to hlavně na jednotlivé sociální sítě.
Klíčová slova na Linkedin jsou
jiná než na Facebooku, Twitteru
atd.
Vytvoření profesionálních
a úplných profilů partnerů ve
společnosti…
Vytvoření profesionální stránky
společnosti.
Deset produktových řad společnosti.
Skupinová strategie.
Vlastní skupina – Secret…

A zde jsou jen odborně vysvětleny
první kroky:
• Jak vyždímat maximum z LinkedIn vyhledávače (LinkedIn
People Search)?
• Jak odkrýt skryté zdroje s relevantními obchodními partnery
(tzv. Hidden Talent Pools)?
• Co je tzv. Boolean vyhledávání
a proč je denní rutinou úspěšných vyhledávačů?
• Definice Boolean operátorů,

Filip Hrstka

Pět tipů, jak udělat den produktivnější
Někdy se nám prostě stane, že
se do věcí tak jako zamotáme.
Je toho tolik, že v důsledku toho
neuděláme vůbec nic. Najednou
nám zazvoní telefon, neočekávaná návštěva, děti vyžadují
pozornost, zprávy na sociálních
sítích, emaily a tak dále. I to se
někdy stane.
Já osobně mám na konci takového dne ze sebe špatný pocit,
a vymýšlím, jak bych tomu mohl
příště předejít.
1. Naplánujte si svůj den
Plno lidí si takhle ráno vstane
a úplně neví, co ten den budou
dělat. Je to samozřejmě každého
věc, ale pokud chceme za den
něco stihnout a udělat, je určitě
fajn si den rozplánovat…
2. Nastavte si priority
Pokud už máte úkoly, které
musíte za den stihnout, důležité
je také znát jejich prioritu…
3. DEADLINE
Neboli termín, do kterého se
má úkol splnit. Některé úkoly
jsou na konkrétní den, ale jsou

Foto: archiv

Každá firemní strategie je odlišná, každá firma je odlišná…

modifikátorů a vyhledávacích
příkazů?
• Co je to tzv. X-Ray a Flip
vyhledávání a jak cílit a filtrovat LinkedIn uživatele pomocí
internetových vyhledávačů?
• Definice konceptuálního, implicitního, jazykového a nepřímého
vyhledávání?
• Definice pokročilých technik jako
např. sémantické, pravděpodobností a vyčerpávající vyhledávání.
Další kroky…
• Teď musíme vyhledané kontakty
správně oslovit.
• Musíme pokračovat ve vyhledávání a rozšiřovat naši síť.

Dnes je LinkedIn můj hlavní
akviziční kanál. Chce to však najít
kompromis mezi investovaným
časem a výsledky, kterých chcete
dosáhnout.

4. Jsou moje vzorce v souladu
s mými cíli?
Je to jednoduché. Pokud například chcete rozjet své vlastní
podnikání a celý večer trávíte
u TV, tak si nejsem úplně jistý,
jestli vám to v tom pomůže.
Cokoli děláte, pozastavte se třeba
jen na moment nad tím, zda vám
to pomůže dostat se tam, kam
potřebujete…

Vypracoval jsem si proto vlastní
Social Selling Check-list, pomocí
kterého vše zvládnu za 30–40 minut
denně. Přičemž za tuto dobu stíhám
pracovat s obsahem, hlídat si aktivitu
na mém profilu a u svých příspěvků,
oslovit svou cílovou skupinu, pracovat s její angažovaností a získat na ně
přímý kontakt. Nenahraditelnými
pomocníky se pro mě přitom staly
různé aplikace a webové pluginy,
které mi usnadňují život a šetří čas.

Více článků si můžete přečíst na www.sm-nn.com

• Každému obchodnímu partnerovi musíme pomoci vytvořit
profesionální profil – s vazbou
a logem, které se váže ke společnosti…
• Každý obchodní partner musí
rozumět naší strategii – kurz.
• Vytvoření obsahu, který budeme
prezentovat na sociálních sítích
– jiný Facebook, jiný LinkedIn,
jiný Instagram…
• Vyvoření obsahu – skupiny.
• Vlastní skupina
– Secret…

Šest nástrojů pro informace z LI

i dlouhodobé úkoly, na kterých
pracujeme denně třeba celý
měsíc. A abychom se zdrželi prokrastinace, doporučuji nastavit
deadline…

5. Neřešte všechno
Vážně ne! Jsou věci, které se obejdou bez vašeho řešení, protože
na ně stejně nemáte vliv. Můžete
trávit hodiny tím, že se budete
bavit o politice nebo o drahém
másle, ale ne vždy pro to něco
můžete udělat. Budoucnost si nevytvoříte tím, že se budete pořád
dívat do stran
a řešit všechno
kolem…

Obr. 2. První kroky.

1. Intelligence search
Smyslem tohoto pluginu je vyhledávání lidí na Facebooku pomocí
klíčových slov. Hlavní výhoda je, že
na Facebooku je prakticky každý. Dostanete se tak i k lidem, kteří nemají
LinkedIn profil.
2. MultiHighligther
MultiHighlighter využijete, když
potřebujete vyhledat výskyt konkrétních klíčových slov na LinkedIn
profilu uživatele. Výhoda pluginu je,

že můžete vyhledat i několik
klíčových slov najednou.
3. Connectifier
Connectifier se snaží dohledat
další profily hledaných osob na
dalších sociálních sítích.

Jiří Jambor

Veronika Lencová

Firemní strategie v bodech

4. DataCruit – LinkedIn plugin
Advanced LinkedIn plugin je zde
především, kvůli dvěma věcem:
a. víte, koho profil jste již navštívili,
b. můžete si psát poznámky ke každému profilu, který jste navštívili.
5. People finder
Tento plugin má dva hlavní benefity:
a. Ušetříte čas při hledání telefonního
čísla nebo e-mailu u všech svých
kontaktů, které máte v síti. Nemusíte
chodit na profil dané osoby.
b. U neplaceného profilu se vám nezablokuje vyhledávání po překročení
limitu vyhledávání.
6. Propojení sociálních sítí s CRM
Tohle je velké téma, kterým se
budeme zabývat
v jednom z dalších
příspěvků.
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Kdo se posunul kam
Vladimír Krejčů
Channel manažer
pro ČR, SR a Maďarsko, Veeam

Martin Klofanda
Ředitel
marketingu
Seznam.cz

Společnost Foxconn
4Tech oznámila
významnou posilu. Na nově vzniklý
post marketingového ředitele nastoupil Jan Rezek (38 let), který v oblasti
marketingu pracuje již po dobu
16 let. Před příchodem ve společnosti
Altron, kde zastával stejný pracovní
post. Jeho hlavním novým úkolem
ve společnosti Foxconn 4Tech bude
podpora a rozvoj produktového
marketingu, komunikace, zavádění
marketingových nástrojů a posílení
obchodu směrem k zákazníkům
a trhu. V technologickém odvětví,
a to jak v českých, tak i v mezinárodních firmách, má Jan Rezek bohaté
zkušenosti. Má za sebou dlouholetou
praxi v produktovém managementu
a marketingu ve společnostech Altron, T-Mobile, T-Systems, Českých
radiokomunikací a ČD-Telematiky.
Jan Rezek vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Mezi jeho
koníčky patří především aktivní sport
všeho druhu.

Vladimír Krejčů je
od listopadu 2017
zodpovědný za
rozvoj spolupráce se 706 ProPartnery na uvedených trzích, přičemž
jeho hlavními úkoly jsou podpora
partnerů, včetně úzkého napojení
na marketingové aktivity Veeamu,
podpora zájmu o vzdělávací kurzy
a certifikace na Veeam technologie
a vyhledávání nových obchodních
příležitostí. Vladimír Krejčů je
zkušeným channel a business development manažerem, a do Veeamu
přináší více než 15 let zkušeností
s přímým i nepřímým prodejem,
budováním prodejních kanálů
a strategií pro nejvýznamnější IT
společnosti na trhu, mezi které se
řadí například Oracle a Cisco. Tímto
jmenováním posílí tým Veeamu pro
nadcházející náročné, ale vzrušující
období, kdy se očekává, že cloudové
technologie budou se zaměřením na
růst podnikové sféry představovat
největší podíly na tržbách.

Ředitelem marketingu Seznam.cz se od
nového roku stal Martin Klofanda.
Ve své funkci zodpovídá za produktovou a B2B komunikaci a povede
týmy eventů, distribuce a sociálních
sítí i kreativní a grafické oddělení.
Poslední dva roky pracoval na volné
noze. Martin Klofanda působil ve firmách, jakými jsou mediální agentura
MindShare, internetový portál Atlas.
cz, Kofola nebo Ugo.

Irenu Zatloukalovou,
která ve společnosti
zastávala funkci tiskové mluvčí po dlouhá léta, od ledna
nahrazuje Aneta Kapuciánová. Ta
v Seznamu.cz pracuje od června
2016, a do této doby měla na starost
interní komunikaci.

I když valná většina zaměstnavatelů z výrobního
sektoru organizuje pro své zaměstnance vánoční
večírek, jde o benefit, o který lidé prakticky nestojí.

Leden 2018

iOS Developer
etnetera
Praha
Frontend Kodér
esmedia
Olomouc
Technický Specialista
OptimiDoc
Zlín
Senior Developer
Performax
Praha

Aneta
Kapuciánová
Tisková mluvčí
Seznam.cz

Zaměstnanci o večírky nestojí, chtějí
jiné benefity

C/C++ Developer – Cyber
security
Sodat
Brno
Software engineer
ComSource
Praha
Backend Developer
Safetica
Brno
Frontend vývojář
Igloonet
Brno
Backend PHP programátor
Bonami
Praha
Graphic Designer
Incube
Náchod

dopravu a na bydlení. To proto, že
firmy kvůli nedostatku pracovních sil hledají lidi napříč celou
republikou, a dokonce i v zahraničí. Pro pracovníky, kteří se kvůli
práci mají přestěhovat anebo do
zaměstnání dojíždět z větší dálky,
pak právě tento typ benefitů může
být rozhodující při akceptaci pracovní nabídky. Bohužel jde zatím
o benefity, kde poptávka
uchazečů nejvíc převyšuje
nabídku zaměstnavatelů.

Foto: Grafton Recruitment

Zajímavé je,
že mezi dělnickými profesemi
se pomalu začínají prosazovat
i benefity dříve
běžně nabízené
v kancelářském
prostředí.
Z průzkumu například vyplynulo,
že mezi dělníky silně roste zájem
o jazykové kurzy, nejrůznější
formy firemního vzdělávání,
vyhrazený čas na inovace anebo
tzv. sick days, tedy krátkodobé
placené zdravotní volno. Velmi
žádaná je i firemní školka a nejrůznější formy flexibility práce
(pružná pracovní doba, možnost
nadpracovat si hodiny, maximálně
dvojsměnný provoz).
Přes 80 % zaměstnanců z výrobního segmentu by od zaměstnavatele rádo dostávalo i příspěvky na
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Jan Rezek
Marketingový
ředitel Foxconn
4Tech

Dle nejnovějšího průzkumu
personální agentury Grafton
Recruitment patří ve výrobě k nejžádanějším benefitům 13. a 14.
plat, příspěvek na bydlení a dny
placeného zdravotního volna.
I mezi dělnickými profesemi pak
roste zájem o jazykové vzdělávání.
Správně nastavené odměňování
formou nefinančních benefitů
přitom patří k velmi důležitým
nástrojům na udržení loajality
zaměstnanců i přilákání nových pracovníků. „Jak je vidět
na výsledcích průzkumu, dříve
běžné benefity již zaměstnance
nezajímají. Například občerstvení na pracovišti již považují za
samozřejmost a jejich zájem silně
opadá i v případě vánočních večírků a dárků od zaměstnavatele či
příspěvků na kulturní a sportovní.
Jde přitom o benefity, které nabízí
většina firem.“

HR & JOBS

UX konzultant/ka
h1.cz
Praha
Webový vývojář / kodér
Probydlení
Praha

Další pracovní
nabídky naleznete na
ICT-NN.com/jobs

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs

18

Event World

www.EW-NN.com

TOP EVENTS
12. výroční konference itSMF
Czech Republic
itSMF/ Cacio
18.–19. 1. 2018

GDPR – ochrana osobních údajů
Čtvrtý seminář o GDPR od Seminarie
Dne 23. 1. 2018 v Praze proběhne již čtvrté aktualizované vydání
konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace,
pořádané společnosti Seminaria.

G2B•TechEd
Gopas
29.–30. 1. 2018
E-commerce Expo konference
Redding Events s.r.o / Marketing Festival s.r.o.
30. 1. 2018
IQRF Alliance Meetup in
Prague
IQRF Alliance
1. 2. 2018
Retail Summit 2018
Blue Events
5.–7. 2. 2018
XML Prague 2018
XML Prague / VŠE
8.–10. 2. 2018
ManDay.it 2018
Gopas
19. 2. 2018
Konference Security
AEC
1. 3. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events

ICT NETWORK NEWS
Vydavatelství: AVERIA LTD.
Company Number: 6972108
6 Bexley Square
M3 6BZ Manchester – Salford
United Kingdom
www.ict-nn.com
Ověřený náklad: 3500 ks
Periodicita: měsíčník
Distribuce: na konferencích,
seminářích a formou předplatného
Kontakty: Petr Smolník, šéfredaktor;
Milan Loucký, editor; events@averia.cz

Více akcí najdete na www.ew-nn.com

Foto: Seminaria

GDPR – ochrana osobních
údajů - upřesněné informace
Seminaria
28. 1. 2018

Konference seznámí účastníky s obsahem nařízení s řadou upřesňujících
aktualit a nabídne kvalifikovaný
pohled na to, jaká opatření a v jakých
oblastech je nutné realizovat. Na
konferenci mimo jiné vystoupí Eva
Škorničková nebo Michal Nulíček.
GDPR představuje nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu
osobních dat a v účinnost vejde již
25. května 2018. Nařízení se týká
každého subjektu, který zpracovává
osobní údaje svých zaměstnanců,
zákazníků či dodavatelů, a to napříč
sektory i obory.

Příprava na nové nařízení zabere
totiž spoustu času. Společnosti, které
nebudou mít zavedené adekvátní
postupy nebo poruší povinnosti
vyplývající z nařízení, budou tvrdě
sankciovány.
Nové nařízení EU 2016/679
bude mít vliv na chod každé firmy
v České republice, ale i na veřejné
organizace a obce, které jsou správci
nebo zpracovateli velkého množství
osobních a někdy i tzv. citlivých
údajů, kde jsou povinnosti při jejich
zpracování a správě ještě mnohem
přísnější.

Konference G2B•TechEd 2018
Druhý ročník opět v Brně
Po loňském úspěchu 1. ročníku G2B•TechEd počítačové školy Gopas se můžeme těšit ve dnech
29. a 30. ledna 2018 v Brně i na ročník druhý.
Tématem aktuálního ročníku budou
zejména novinky a budoucí trendy
oblasti produktů společnosti Microsoft určené jak pro programátory,
tak i IT správce a administrátory,
databázové specialisty i ty, kteří se
starají o zajištění bezpečnosti systémů, dat a aplikací.
„Velký zájem o naše odborné
konference, jejichž kapacita je již
tradičně v předstihu naplněná, nás
přivedl k záměru připravit na začátek
letošního roku naši první konferenci
pořádanou mimo Prahu,“ říká Jan
Dvořák, výkonný ředitel Počítačové
školy Gopas. „Chtěli jsme vyjít vstříc
IT odborníkům, kteří na konference
pořádané Gopasem jezdí z Moravy,
Slezska a Slovenska, a zájem o konferenci splnil naše očekávání. Proto se
zájemci mohou registrovat na druhý
ročník ‚brněnského TechEdu‘, jak jsme
si zvykli tuto konferenci přezdívat. Půjde opět o obsahově nabitou akci, která
spojuje informačně bohaté přednášky,
poznatky z praxe a praktické ukázky.“

Účastníky
čeká kromě
novinek
a budoucích
trendů v oblasti produktů společnosti Microsoft
také řada dalších témat. Přednášky,
kterých bude celkem 22, poběží po
oba dva dny souběžně ve dvou tematicky oddělených sálech: DevCon
Hall a ShowIT Hall.
Jaká konkrétní témata budou na
programu? Pro programátory například informace o produktech Azure,
C#, Security, PowerShell, SharePoint;
IT specialisté získají nové informace
z prostředí Windows 10, Windows
Server 2016, Hyper-V, System Center, Cloud, Exchange, SharePoint,
Lync a Skype, Office 365 a Azure, ale
budou zde i přednášky zaměřené na
security oblast.

Konference GDPR – ochrana osobních údajů – upřesněné informace se
zaměřuje na řadu výkladů, které jsou
nově vydávány na úrovni EU i české
národní doprovodné legislativy. Zároveň budou popsány nutné kroky, které
je třeba začít bezodkladně podnikat,
včetně nezbytných změn v interních
pravidlech organizací.

Workshop: HCI a SW
definované
platformy v DC

Společnosti Arrow a Netapp
připravují workshop na téma konvergovaná infrastruktura a softwarově-definované platformy v datových centrech. Termín konference
bude ještě upřesněn, předpokládá
se přelom února/března 2018.
Na tomto workshopu bude možné
seznámit se s nejnovějšími trendy
z oblasti ukládání dat (s nimi vás
seznámí odborníci ze společnosti
NetApp), security (F5), zálohování
(Veritas) a vytěžování dat (Splunk).
Předpokládaný termín konání
workshopu je konec února 2018 / začátek března 2018 (bude upřesněno).

Zájemci o tento
workshop se mohou
registrovat zde:

Leden 2018

www.EW-NN.com

Setkání IQRF Alliance a IoT seminář
Sejdeme se tentokrát v Praze

Retail Summit 2018
Hledání rovnováhy
na novém trhu

Na základě skvělých ohlasů na předchozí neformální setkání v Brně
připravuje IQRF Alliance další setkání. Tentokrát v Praze, 1. února 2018.
Tentýž den dopoledne se bude konat IoT Seminář na téma Jak vytvořit
vlastní řešení.

Jak vytvořit řešení IoT
Seminář je organizován IQRF Alliancí
a bude určen především studentům
českých vysokých a středních škol,
aby jim ukázal, jak vybudovat řešení
IoT. Akce se odehraje na FEL ČVUT
v Praze ve čtvrtek 1. února 2018 od
9.00 hodin. V první části semináře
odborníci IoT seznámí studenty se
složkami a prostředím ekosystému
IoT a poté pod jejich vedením stu-

Ve dnech 5. až 7. února 2018 se
v pražském hotelu Clarion odehraje už třináctý ročník Retail Summit, na jehož přípravě se podílejí
Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR, Vysoká škola ekonomická
v Praze a společnost Blue Events.
Posláním této konference je dodávat
pravidelný přísun informativních
vystoupení předních domácích
i zahraničních podnikatelů, manažerů
i expertů, podporovat intenzivní výměnu názorů a zkušeností a vzájemnou komunikaci jednotlivých hráčů
obchodního trhu – retailerů a výrobců,
domácích a mezinárodních firem, kamenných i internetových obchodníků,
vytvářet ideální podmínky pro řadu
oficiálních i neformálních jednání
směřujících k rozšíření stávající spolupráce či uzavírání nových obchodů.

denti budou moci prakticky testovat
všechny komponenty. Odpoledne se
studenti se dozvědí více o technologii
IQRF, nastaví panel UP pro cloud connectivity a zkusí sami vytvořit panel
pomocí Node-RED.

Konference Gopas ManDay.it
Řeč bude o GDPR, DevOps a ITIL

Konference Security
2018: Případové
studie jsou vodítkem

Manažerská konference ManDay.it 2018 je určena CIO, vedoucím provozu IT, vedoucím velkých projektů a všem, kteří se zabývají IT procesy,
optimalizací poskytování IT služeb apod.

Leden 2018

Foto: Gopas

Jedná se především o IT manažery,
IT procesní specialisty, projektové
manažery a všechny, kteří se podle
daných procesů řídí. Dále pak CISO,
manažerům bezpečnosti informací
a všem, co se o jednotlivá témata
zajímají.
Konference bude mít tři samostatné workshopy a společný dopolední
blok přednášek. Ten zahájí Martin
Vitouš. Za necelých 30 let, v průběhu kterých se v IT pohybuje prošel
vším, čím se asi v IT projít dá. Posledních deset let se věnuje převážně
projektům optimalizace chodu
a řízení IT. Vedle této konzultantské
činnosti poskytuje školení různých
metod z oblasti strategického, projektového, procesního a osobního
řízení. Kromě úvodní přednášky se
bude věnovat problematice DevOps
a bude moderátorem závěrečné
panelové diskuze.
Na úvodní slovo naváže svou
přednáškou, zaměřenou na procesy
ITIL na rozhraní IT a byznysu
Radovan Citterberg, dlouholetý pro-

Ve čtvrtek 1. března se v Clarion
Hotelu uskuteční odborná konference Security 2018 pořádaná
společnosti AEC.

Ondřej Ševeček na TechEdu 2017

fesionál v oblasti IT, expert v oblasti
řídicích procesních systémů (IT Governance a IT Operativa) a procesní
architekt. Poslední pět se zaměřuje
– kromě jiných aktivit – především
na oblast assesmentu existujících IT
systémů a služeb. I on se bude účastnit závěrečné panelové diskuze.

Odborná úroveň jednotlivých
přednášek a maximální přínos pro
účastníky je hlavním cílem této
akce. Na praktickou využitelnost
příspěvků je kladen velký důraz.
Program je postaven na případových
studiích prezentovaných přímo
zákazníkem. Ani neúspěšné projekty
nejsou konferenci cizí, to proto, aby
se ukázala rizika a bylo možné se
poučit z provedených chyb.
Široká škála přednášených témat
probíhá současně v několika sálech
a vystupuje na ní bezmála 30 bezpečnostních specialistů. Organizátorům
se také daří zajistit zahraniční mluvčí,
kteří jsou skutečnou světovou kapacitou v oblasti ICT bezpečnosti.

Event World
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Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem
Vážení čtenáři,
pro ty čtenáře, kteří si chtějí
v klidu přečíst tištěnou verzi
časopisu ICT NETWORK
NEWS jsme připravili předplatné. To si můžete objednat,
jak ve formátu ročního předplatného, tak půlročního, nebo
kvartálního. Objednávky na
roční předplatné můžete objednávat i ve formátu voucheru,
který pro vás rádi připravíme
(stačí nám napsat email) do
konce února 2018. Pokud si
ho objednáte do konce ledna,
součástí první zásilky časopisu
bude ještě navíc malý dárek
od nás.
Předplatné časopisu ICT
NETWORK NEWS, které
vychází v 11 opakováních (letní
dvojčíslo) je pro příští rok stanoveno na 550 Kč. Touto cenou
se rozumí 11 po sobě jdoucích
čísel, počínaje nejbližším
číslem, které vyjde po odeslání a zaplacení objednávky
předplatného ICT NETWORK
NEWS.
Pro objednávku našeho časopisu si můžete napsat na adresu
events@averia.cz. Do e-mailu
uveďte, prosíme, svoje jméno
a doručovací adresu, na kterou
chcete časopis posílat, kontaktní e-mail a svou adresu, pokud
se liší od adresy doručovací.
Pokud byste chtěli dostávat
více výtisků, které vám máme
rovnou z tiskárny nechat doručovat, celková cena předplatného se pak stanoví jako počet
výtisků vynásobený cenou
základního předplatného.
K zadání předplatného ale
máte možnost využít i níže
umístěného QR kódu. Ten vás
zavede na webové rozhraní,
kde pouze vyplníte potřebné
údaje do předpřipravených
políček.
Přejeme všem zájemcům příjemné čtení ICT NETWORK
NEWS!
Petr Smolník,
šéfredaktor
Objednejte si
předplatné
našeho časopisu
ICT NETWORK NEWS
ještě dnes

Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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Klávesnice, která přesně
ví, co chcete dělat

Tak tohle je novinka společnosti
Logitech, klávesnice Craft, představená na veletrhu IFA 2017 v Berlíně. Craft je bezdrátová klávesnice
umožňující špičkovou úroveň psaní
s univerzálním ovládacím kolečkem,
které se přizpůsobí vámi prováděné
činnosti – vaše soustředění a kreativní tok myšlenek tak nebudou nijak
narušeny.

Díky své hmotnosti – bez mála
skoro jeden kilogram – vám klávesnice při jakémkoli stylu psaní nikam
neodjede, nikam se neposouvá, prostě sedí na psacím stole jak přibitá.
Klávesnice Craft disponuje energií
na celý týden (životnost baterie se
liší v závislosti na míře využívání
otočného tlačítka, tak zvané Korunky nebo podsvícení). Když nastane
čas pro nabíjení, indikátor
baterie klávesnice Craft se
rozsvítí červeně. Pro účely
nabíjení pak prostě použijete nabíjecí kabel USB-C.
Klávesnice Craft disponuje
spolehlivým bezdrátovým
připojením pomocí přijímače Logitech Unifying nebo
technologie Bluetooth low
energy.
Kreativní ovládací kolečko, Korunka, se přizpůsobí

Foto: Logitech

Rozhraní mezi obrazovkou a člověkem tvoří dvě zařízení: myš a klávesnice. Co ale když klávesnice dokáže převzít některé funkce myši a dokáže
ovládat oblíbené aplikace pomocí kolečka, které je umístěno v horním
levém rohu klávesnice tak, aby bylo dobře přístupné vaší levé ruce?

vámi používané aplikaci – a poskytne vám okamžitý přístup ke specifickým funkcím pro danou úlohu.
Dotykové ovládání vám umožní
citlivé procházení vaší tvorbou – při
práci budete efektivnější a koncentrovanější.
V systému Windows nebo macOS
můžete regulovat jas v aplikaci Adobe Photoshop CC, měnit tloušťku
čar v Adobe Illustrator CC a mnoho dalšího pouhým pootočením
kolečka. Uživatelé systému Windows
mohou navíc zvětšovat text v Microsoft PowerPointu, během okamžiku
vytvářet grafy v Microsoft Excelu
a mnoho dalšího. K tomu všemu
postačí jediné: nainstalovat si profily
ze softwaru Logitech Options pro
nejčastěji používané aplikace. Přiřadíte funkčním klávesám specifické

funkce nebo vlastní zkratky – a nastavíte si Korunku v Global Controls
pro ovládání médií, procházení
záložkami a další volby.
Klávesnice Craft je po aktivaci
pestrobarevného podsvícení plná
života – klávesy se rozsvítí, jakmile
se k nim přiblíží vaše ruce a jas
podsvícení kláves se automaticky
přizpůsobí měnícím se světelným
podmínkám.
Klávesnici lze použít najednou až
pro tři zařízení (PC, mobil, tablet),
mezi kterými přepínáte stiskem
jedné klávesy.

Náhlavní souprava s nejdelší výdrží

Nové modely oblíbené řady notebooků XPS 13 a 15 byly představeny
na v lednu proběhnuvším veletrhu
CES v Las Vegas.

Nový headset HyperX Cloud
Flight, mechanická klávesnice
HyperX Alloy Elite RGB a myš HyperX Pulsefire Surge RGB dávají
hráčům silnější nástroje k posunu
na vyšší úrovně.

Foto: Dell EMC

Nejnovější model Dell XPS 13 ve verzi
pro rok 2018 prošel řadou vylepšení
a na veletrhu CES 2018 získal ocenění
Innovation Award Honoree. Spolu

s novou generací displeje InfinityEdge
s volitelným rozlišením až 4K Ultra
HD nabízí notebook XPS 13 kromě
tradiční kombinace stříbrné a černé
barvy nově také provedení ze tkaných
skleněných vláken v kombinaci růžově
zlaté a bílé barvy.
Protože je na trhu nedostatečně
pokrytá poptávka po tenčích, lehčích

a výkonnějších zařízeních pro domácí
uživatele i profesionální tvůrce obsahu,
představil Dell svůj první konvertibilní model XPS 15 2v1. Jedná se
o nejvýkonnější 15palcové zařízení
2v1 na světě, které ztělesňuje inovace
v každém detailu.
Ve své snaze o dosažení rovnováhy
mezi vysokým výkonem a elegantním
designem má tento nejmenší a nejtenčí
15,6palcový počítač 2v1 výkonný
procesor a grafický subsystém umožňující práci s aplikacemi pro vytváření
obsahu, zpracování obrovských souborů a hraní těch nejnáročnějších her,
přitom ale zároveň nabízí dotykový
displej, pero, inovativní magnetickou
klávesnici a velikost obrazovky, po
které tvůrci obsahu touží.
Dokonalé zpracování, špičkové
materiály a povrchové úpravy včetně
opracovaného hliníku, uhlíkových
vláken a nerozbitné ochranné sklo displeje Corning Gorilla Glass 4 utvářejí
funkční, futuristický design novinek
od Dellu.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Herní divize HyperX společnosti
Kingston Technology rozšířila svou
řadu produktů o první bezdrátový herní headset HyperX Cloud
Flight a rodinu herních periferií
s RGB podsvícením o mechanickou
klávesnici HyperX Alloy Elite RGB
a novou herní myš HyperX Pulsefire
Surge RGB.
Bezdrátový headset HyperX
Cloud Flight nabízí až 30 hodin
provozu na baterie, což je nejdelší
výdrž, kterou lze na současném
herním trhu nalézt. Headset Cloud
Flight má náušníky s uzavřenou
konstrukcí, které lze natáčet v úhlu
90°, a díky driverům o průměru
50 mm umožní se plně ponořit do
hry, komunikace probíhá v pásmu
2,4 GHz. Headset má certifikaci od
TeamSpeak i Discord a je vybaven
odnímatelným mikrofonem s funkcí
potlačení okolního hluku. Je kompatibilní s počítači, konzolemi PS4

Foto: HyperX

Nové modely notebooků Dell 2v1

a PS4 Pro a má vestavěné ovládací
prvky pro nastavení LED efektů,
vypnutí mikrofonu, napájení, úpravu
hlasitosti a podporuje třípólové
analogové propojení zvuku. Headset
Cloud Fight je připraven k náročným herním bojům, kdekoli bude
potřeba bitvu svést.
Klávesnice HyperX Alloy Elite
RGB je první plnohodnotně vybavená herní klávesnice, která nabízí
kompletní úpravu barveného podsvícení díky obslužnému softwaru
NGenuity. Přímo do vestavěné
paměti klávesnice Alloy Elite RBG
lze uložit až tři barevné profily. Alloy
Elite RGB je vyrobena z bytelného
ocelového rámu.
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