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Bez procesů se
nelze bránit
„Metody útočníků se neustále
zlepšují a objem malware se každoročně zvyšuje. Běžná antivirová řešení, která k zabezpečení
počítače či serveru používají známých signatur, již nedostačují.
A to dokonce ani v případě, že
využívají pokročilé metody jako
třeba heuristickou analýzu,“ říká
Petr Vácha ze společnosti Alef
Nula.

Poznejte dokonale své operátory.
O krok blíže k zákazníkům
Zákazníci dnes od firem očekávají
skvělý servis. Pracovníci kontaktních
center jsou často jedním z těch, kdo
v komunikaci se zákazníkem zastupuje společnost. Jejich výkon tak
může rozhodnout o tom, jestli si
firma zákazníka udrží nebo jej naopak ztratí. Řešeni společnosti DATERA nabízí výrazné rozšíření možností hodnocení práce operátorů.
Pokud se podaří zvýšit kvalitu jejich
práce, může to pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků.

Společnost DATERA uvedla na trh řešení, které může práci v kontaktních
centrech velmi v ýrazně proměnit.
V současné době například hodnotí
vedoucí týmů či manažeři práci operátorů pomocí tak zvaných připoslechů.
Hodnotitel si musí nejprve vybraný
hovor nebo hovory poslechnout, kategorizovat a popsat hovor. Hodnotí se
například, jak předal zákazníkovi

informaci, jestli kupříkladu operátor
neskákal zákazníkovi do řeči a podobně. „Znamená to, že práce operátorů
kontaktních center je hodnocena přibližně ze dvou až tří procent uskutečněných hovorů,“ upozorňuje Jan Rančák, spoluzakladatel společnosti.
DATERA Analytics umožňuje mimo
jiné díky chápání mluveného slova (tzv.
Natural Language Processing) hodnocení práce operátorů plně automatizovat a využít k tomu všechny informace
ze všech zaznamenaných hovorů po
jejich převedení do textové podoby. „To
znamená, že hodnotit práci operátora
lze skutečně na základě všech hovorů,
které udělal,“ doplňuje Jan Rančák

Přesnější informace,
spokojenější zákazník

Možnost přesnějšího hodnocení práce
operátorů dává provozovatelům kontaktních center mnohem lepší přehled
o tom, co se zde ve skutečnosti opravdu

„Práce operátorů kontaktních
center je hodnocena přibližně
dvou až tří procent uskutečněných hovorů,“ ,
Jan Rančák, Partner společnosti
Datera

pokračování na straně 07

Snazší cesta do hybridního cloudu.
F5 uvedlo novou verzi BIG-IP

Jak se mění svět informačních technologií, mění se i oblast kybernetické bezpečnosti. O tom, jakým
způsobem se lze bránit pokročilým
hrozbám a jak uspět v boji s kyberpiráty jsme si povídali se security
managerem společnosti Alef Nula
Petrem Váchou.
pokračování na straně 03
Sledujte také na:
Ladislav Novák
Major Account Manager, F5

Cloudové technologie jsou dnes
pro řadu firem naprostou nutností.
Stejně tak se ale většinou nelze zcela zbavit on-premise technologií.
BIG-IP 12 od společnosti F5 rozšiřuje
funkce tohoto řešení směrem k větší podpoře hybridního cloudu, když
přináší především vyšší flexibilitu,
bezpečnost a také zjednodušení
správy virtuálních i fyzických IT zařízení a služeb z jedno místa.

a vytvořit tak čistě cloudové nebo hybridní prostředí. Sjednocením fyzických
a virtuálních strojů, software a dalších
prostředků získávají administrátoři
mnohem přesnější přehled o celé IT infrastruktuře. To jim umožňuje efektivně využívat všech dostupných zdrojů
a řídit jejich zatížení. Díky tomu lze
výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví.

Již dvanáctá verze řešení BIG-IP posunuje jeho možnosti o další stupeň výše,
nová verze především rozšiřuje možnosti pro propojení fyzických a virtuálních prostředků. To znamená, že se
její pomocí lze mnohem snadněji přenést část IT infrastruktury do cloudu

Rozšíření podpory cloudové platformy
Microsoft Azure usnadní zákazníkům
další rozvoj cloudových aplikací a služeb. BIG-IP Virtual Edition si budou
moci zákazníci pořídit přímo z obcho-

Podpora Azure Marketplace

pokračování na straně 06
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Soumrak antivirů: proč má
tenhle semafor červenou?

Jak může podle vás ovlivnit fenomén IoT bezpečnostní prostředí
ve firmách či domácnostech?
Zatím nijak výrazně. Dosud jde
o fenomén kutilství určité skupiny
IT lidí zaměřujících se na praktické
aplikace v oblasti měření a regulace.
Zatím chybí aplikace, která by oslovila širší masu lidí.
Myslíte si, že senzory či další IoT
zařízení se stanou pro hackery prostředkem k proniknutí do sítě?
Nikoliv u senzorů. Zde půjde o jednosměrně komunikující zařízení
typu teploměr, tlakoměr, atp. U IoT
zařízení typu lednice, agregační
koncentrátor, atp., lze tuto hrozbu
spatřovat z důvodu jejich potenciálně chybné konfigurace nebo chybné
implementace.
Jak bude možné zajistit důvěryhodnost konkrétního senzoru? Tj,
třeba zabránit situaci, aby začal
posílat mylné informace?

Robert Šefr

Chief Technology Officer
COMGUARD

Jak může podle vás ovlivnit fenomén IoT bezpečnostní prostředí
ve firmách či domácnostech?
Pro firmy to znamená zejména revizi zaměstnanecké a veřejné wifi
sítě a jejich striktní oddělení od interní sítě, včetně oddělení toho, kudy
(z jaké IP adresy) tyto sítě komunikují do internetu. Dá se předpokládat, že velké množství zařízení
spadajících pod hlavičku IoT bude
nějakým způsobem zranitelné a napadnutelné, což bude platit zejména
pro segment spotřebitelských produktů. V případě veřejné dostupnosti takových zařízení hrozí dva
způsoby zneužití. První způsobem
bude zneužití odpovědí zařízení
pro reflektivní DoS. Druhý způsob
zneužití je exploitace zařízení a dále
už je na útočníkovi, co se zařízením
podnikne (od kompromitace dat
zařízení, přes zapojení do většího
botnetu, po šíření malware, apod.).
Minimalizace obou rizik je výrazně v rukou výrobců a vývoj bude...

Představa, že administrátor nezná
všechna zařízení připojená k síti, by
ještě nedávno zněla jako nesmysl.
Éra internetu věcí ale zcela změnila
základní bezpečností prostředí v kybernetickém světě. Exponenciální
růst počtu připojených zařízení už
prostě neumožňuje každé připojené zařízení znát a chránit. V nové
éře je ochrana úkolem sítě a přichází čas na analýzu chování či strojové učení, místo porovnávání vzorků škodlivých kódů. Zkrátka, místo
prevence přichází čas na obranu.
Zkušenosti policie říkají, že pokud
dojde k závažnější dopravní nehodě
na pražské Jižní spojce, má to dopad
na dopravu ve městě až 8 hodin po jejím odstranění. Teď si zkusme si představit, že by se kyberútočníkům podařilo napadnout například řízení semaforů jen na jediné z několika hlavních
ulic v hlavním městě Praze. Vzniklý
chaos by byl schopen ochromit fungování celého města na mnoho hodin.
Najednou by nebyly schopny městem
projet ani vozy složek integrovaného
záchranného systému, protože běžní
řidiči by prostě neměli kam uhnout.
Přitom dnes je již nemalá část semaforů v Praze (a také v jiných českých
městech, samozřejmě) řízena dálkově,
a přibývá také množství chytrých semaforů, které jsou schopny upravovat
řízení křižovatky automaticky, podle
údajů ze senzorů. „Do sítí se dnes připojuje obrovské množství zařízení. Je
jich tolik, že je jen velmi obtížení každé
z nich konkrétně identifikovat. Mnoho z nich má navíc málo paměti nebo
příliš malý výpočetní výkon, aby na
nich mohl fungovat běžný bezpečnostní software, to znamená, že obranná
linie se musí přesunout o kus dále,“
říká Ivo Němeček, regionální manažer
společnosti Cisco.

Vše bude propojené

Podle odhadů analytické společnosti
Gartner bude v roce 2020 k internetu
připojeno 25 miliard různých zařízení.
Společnost Cisco ve své studii Visual
Networking Index očekává v roce 2019
24 miliard připojených zařízení, z toho asi polovina mají být zařízení připojená bezdrátově, využívající k přenosu dat mobilní síť, wi-fi či jinou
bezdrátovou technologii. To v podstatě
znamená, že dříve známé hranice sítě
se posunují zcela mimo naši kontrolu.
Nejsme schopni je fyzicky obhospodařovat a dokonce ani kontrolovat cestu,
s jejíž pomocí se tato zařízení připojují
do firemní či jiné sítě.
Navíc roste počet zařízení, která pocházejí od výrobců mimo svět informačních technologií. Může jít o různé
produkty z oblasti nositelné elektroniky, ale i celou řadu senzorů monitorujících své okolí. Zatímco IT výrobci
dnes mají rozsáhlé zkušenosti s ochranou proti kyberpirátům, pro celou řadu producentů senzorů a podobných
zařízení je to úplně nová oblast. Internetem nedávno proběhla informace
o napadení automobilu Jeep hackery
(více se dočtete v ICT Network News
srpen/září 2015). To může být jen špička ledovce. Právě senzory dodávající
informace do sítě se tak mohou stát
jedním z cílů hackerů. A nemusí přitom jít jen o snahu použít je pro vstup
do sítě a k propašování škodlivého kódu. Snaha útočníků může klidně směřovat jen k podvržení falešných dat.
Takže například semafory mohou najednou hlásit přetížení křižovatky a vyžadovat nastavení červené na všechny
směry. Nebo naopak zelené. Výsledek
by byl podobný.
„Schopnost rozpoznat konkrétní zařízení, ověřit ho a autorizovat je základním kamenem úspěšné kybernetické
obrany. Dnes se ukazuje, že proniknutí

škodlivého kódu do sítě s vysokou
pravděpodobností nezabráníme. Bez
příliš velké nadsázky lze říci, že firma,
která tvrdí, že v síti nemá žádný malware o něm pouze neví. Proto věříme,
že fungující kybernetická obrana musí
s proniknutím malwaru počítat a nejen chránit před útokem, ale musí být
účinná i během něj a po něm,“ vysvětluje Ivo Němeček a pokračuje: „Právě
fáze před útokem je klíčová. Musí být
schopni zjistit nejen zjistit jaké zařízení
je k síti připojeno, ale také jakým způsobem komunikuje, k jakým zdrojům
přistupuje a podobně. Bez příliš velké
nadsázky lze říci, že firma, která tvrdí,
že v síti nemá žádný malware s ním
ještě nezačala bojovat.“
U jednoduchých zařízení se tak používá například analýza IP charakteristik, využívání komunikačních protokolů a portů, či samotných dat, která
přenášejí po síti. V případě výkonnějších zařízení lze používat i pokročilejší
metody autentifikace, například podle standardu 802.1x. S pomocí těchto
metod je potom možné zajistit identitu
i takových zařízení, které jsou připojena do sítě i velmi komplikovanou
cestou.

Sledování co, kdo dělá

Běžně používaná antivirová řešení rozpoznávají škodlivý kód porovnáním
s vlastní databází vzorků. Pokud mají
nějakou sekvenci kódu zapsanou jako
škodlivou, jednoduše zabrání průchodu takového kódu sítí. To se zdá jako
velmi účinné. Má to ale slabinu, právě
onu databázi. Současní kybernetičtí
útočníci totiž velmi rychle mění své
útoky, některé mohou trvat jen desítky
minut. Takže než je jejich útok zachycen, zpracován a rozeslán do databází
antivirových programů, už vypadá
úplně jinak a pro běžné bezpečnostní
programy musí vše začít od začátku.
V éře internetu věcí může dojít – jako ve
zmíněném případě semaforů – k situaci, kdy ani žádný škodlivý kód vlastně
nebude přenášen, přesto takový útok
může zhroutit celý systém.
Moderní bezpečnostní systémy, které
mají chránit proti pokročilým hrozbám, proto musí být schopné detekovat podezřelé chování či komunikaci
i v případech, kdy se jedná zdánlivě
o neškodnou aplikaci. „Některé odhady hovoří o tom, že potenciálně nebezpečnými může být dnes
až 90 procent mobilních
aplikací,“ upozorňuje...
Více si přečtěte na:

ictnetworknews 10|2015

Bez procesů se nelze bránit

ITis easy

René Pospíšil

Obchodní ředitel
IS4Tech

...pokračování ze strany 01

Jaká je z vašeho pohledu situace na
bojišti? Jak si podle vašich v současné
kybernetické válce stojí firmy? Stačí
jim běžné antivirové programy?
Není to tak dávno, co většina kybernetických útočníků byli mladí talentovaní programátoři či technici, kteří
se chtěli předvést. Jejich útoky byly
často v podstatě neškodné. Dnes už je
ale tato situace jiná. Například loňský
výzkum Cisco Annual Security Report
zjistil, že z kybernetického zločinu se
stává v podstatě samostatné „průmyslové“ odvětví. Tomu pochopitelně odpovídá i způsob chování kyberzločinců.
Množství hrozeb, které se objevují na
internetu, v posledních měsících a letech dramaticky narůstá. Výzkumy
ukazují, že objem malware se za poslední rok zvýšil o neuvěřitelných 250
procent. Spolu s tím se mění i typy
útoků, setkáváme se s různými exploity využívajícími známé zranitelnosti v jednotlivých aplikacích i s celou řadou dalších pokročilých útoků.
Klíčové z tohoto pohledu je ovšem to,
že útoky jsou často velmi polymorfní.
To znamená, že velmi často „mutují“,
mění svou charakteristiku.
Klasická antivirová řešení přitom obvykle využívají tak zvaných signatur.
To jsou v podstatě záznamy známého
škodlivého kódu. Problém je, že tyto
signatury jsou statické, takže i když se
útok pozmění jen relativně velmi málo,
antivirový program jej již nevyhodnotí jako nebezpečný. Signatuře totiž
neodpovídá. Bohužel ani pokročilejší
technologie, které jsou dnes součástí
antivirových řešení, jako je například
heuristická analýza, nejsou pro ochranu firemní či domácí sítě dostatečné.
Musíme si totiž uvědomit, že současné
hrozby jsou stále sofistikovanější a zákeřnější.
Jak se tedy mohou dnes firmy bránit
průniku malware do své sítě?
Měli bychom si přiznat, že situace je
dnes taková, že zabránit proniknutí
škodlivého kódu do sítě v podstatě nejsme schopni. Naše zkušenosti ukazují,

Petr Vácha, Security Manager ALEF NULA

že prakticky v každé firmě v Česku
jsme schopni nějaký typ kybernetického útoku nalézt nebo alespoň stopy
po něm. Z tohoto důvodu je nutné se při
obraně soustředit zejména na technologie, které dokáží nejen bránit proniknutí malware do sítě, ale zároveň jej
detekovat v případě, že se mu již proniknout povedlo či alespoň rychle zjistit rozsah škod.
Našim zákazníkům proto nabízíme
řešení, které je postaveno na technologiích společnosti Cisco, která patří
v oblasti kybernetické bezpečnosti
k tomu nejlepšímu, co lze dnes nabídnout. Důležitým stavebním prvkem je
technologie Advanced Malware Protection (AMP). Tu Cisco implementovalo do celé řady svých bezpečnostních
zařízení řady FirePower, počínaje firewally, přes přepínače, směrovače až po
IPS senzory a koncová zařízení. Tato
technologie sází na znalostní databázi
umístěnou v cloudu. To znamená jednak nižší nároky na výpočetní výkon,
a jednak možnost porovnat identifikaci souboru s centrální cloudovou databází. V té lze informace také sdílet,
takže informace o novém typu malware je šířena mnohem rychleji, než
u klasických antivirů.
Využití cloudové databáze místo lokální tedy problém řeší? Co když jde
o úplně nový (nebo zmutovaný) útok?
Samozřejmě pouhé přesunutí znalostní databáze do cloudu by sice reakci
trochu urychlilo, ale řešením situace
by ani zdaleka nebylo. Je pravda, že
velkou výzvou pro všechny bojovníky

v kybernetické válce jsou úplně nové
hrozby, které není možné standardním způsobem zachytit či eliminovat.
Často mluvíme o útocích tak zvaného
nultého dne. Je jasné, že kyberpiráti se
snaží situaci obráncům situaci co nejvíce znesnadnit a do aktivace útoku
vložit například nějaký prvek náhody,
aby jej bylo co nejobtížnější odhalit.
Proto se například útok aktivuje až po
určitém počtu spuštění libovolně zvolené aplikace, připojením se k určitému
serveru nebo třeba po určitém počtu
restartů počítače.
Právě toto je moment, kdy běžný antivirový program selhává. Každou signaturu totiž musí programátoři bezpečnostních společností popsat, analyzovat a uložit ji do svých produktů.
Naše bezpečnostní řešení postavená
na AMP, a platí to obecně o systémech
pro boj s pokročilými hrozbami, sází
spíše na behaviorální analýzu a další
metody, které se nesnaží nacházet
známé hrozby, ale analyzovat chování
a vlastnosti jednotlivých částí kódu
a podle toho usoudit, jestli jde o bezpečný, či potenciálně nebezpečný kód.
A nemůže se stát, že se technologie
splete a vyvolá falešný poplach nebo
naopak propustí malware?
To se samozřejmě stát může, dokonce
bych řekl, že se to stává. Našim zákazníkům pochopitelně nikdy nedodáváme bezpečnostní řešení, které by stálo
jen na jedné technologii. Nicméně pro
případy, kdy není možné zcela spolehlivě rozhodnout, jestli jde o malware
či nikoli existuje metoda tak zvaného
sandboxu. Anglicky to znamená pískoviště a je to název poměrně trefný.
Pokud totiž v rámci analýzy najde
systém kód, který není schopen posoudit jako bezpečný či naopak nebezpečný, uloží je ho do centrálního
cloudového úložiště. Na
tomto „pískovišti“ je pak
emulováno běžné...
Více si přečtěte na:

Jak může podle vás ovlivnit fenomén IoT bezpečnostní prostředí
ve firmách či domácnostech?
Faktem je, že většina IoT výrobků
nebyla vyvinuta s ohledem na bezpečnost a dnes jsou tyto výrobky
součástí nejen domácností, ale i firemní IT infrastruktury.
Jednoduše se stávají nástrojem
k průmyslové špionáži a také součástí botnetových sítí. Alarmující
je, že většina bezpečnostních firem,
zatím nemá na toto riziko účinný
recept.
Používají standardní přístupy a myslí si, že klasický Antivir je ochrání
před tímto fenoménem. Je potřeba
se odpoutat od tradic a aplikovat
moderní pokročilé vícevrstvé technologie, které vyhodnocují hrozby
bez signatur a hlídají jak koncové
body, tak tok informací v síti. Chrání nejen perimetr, ale i jednotlivé
mobilní přístroje mimo něj pomocí
vyhodnocování pokročilých útoků
v Cloudu a to bez signatur...

Pavol Lupták

Ředitel společnosti
Nethemba

Jak může podle vás ovlivnit fenomén IoT bezpečnostní prostředí
ve firmách či domácnostech?
Ekonomicky: Zvýšenie produktivity
a efektivity (nebudeme vyhadzovať
pokazené potraviny z chladničky,
kedže nás bude automaticky predčasne informovať o tom, že sú expirované, práčka nás pri farebnom
programe automaticky informuje,
že sme tam vložili bielu košeľu a nezapne sa apod).
Z hľadiska IT bezpečnosti: Zrejme
všetko bude online, bežať na firmwareoch, ktoré budú ťažko udržiavané/zraniteľné, čo automaticky
znamená, že naše domáce súkromie
sa otvorí von ešte viac ako kedykoľvek predtým. Okrem potenciálneho
zneužitia rôznymi útočníkmi, hrozí
ešte veľká strata súkromia.
Myslíte si, že senzory či další IoT
zařízení se stanou pro hackery prostředkem k proniknutí do sítě?
Ak to bude mať pre nich ekonomický zmysel, tak určite. Domy...
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Comguard představil
firewallovou platformu
Sophos
Comguard uvedl na konferenci
Security & Networking 2015
firewallovou platformu firmy
Sophos, která sjednocuje v projektu Copernicus existující řešení, Sophos SG a Cyberoam CR.
Jádro OS je postaveno na Cyberoam CR, do kterého přibyly prvky Sophos SG. Přináší nové grafické uživatelské rozhraní administrace. Zachovává filozofii tvorby pravidel Cyberoam CR. Důležitým prvkem je provázanost informací se Sophos Cloud. Platforma bude brzy dostupná jako
update OS na firewallech Sophos a Cyberoam i jako virtuální
appliance. V příštím roce se počítá s speciálním hardwarem.
Zaručena je podpora užívaných
řešení. Na trh přijde koncem letošního roku.

eIDAS: jak zajistit
důvěryhodnost dokumentů

„Pro řadu lidí je elektronický
dokument pořád příliš virtuální“ ,
Petr Dolejší, SEFIRA

Práce s elektronickými dokumenty
se stává běžnou součástí praxe stále
většího počtu firem a institucí. Je to
logické, dnes už v elektronické formě vzniká drtivá většina všech dokumentů, jen je pak – celkem zbytečně – překlápíme do papírové formy, aby je druhá strana musela

znovu digitalizovat. Děláme to hlavně proto, že v práci s elektronickými
dokumenty často trochu tápeme.
To se nyní může změnit. Jsou totiž
stanovena jasná pravidla.

za necelý rok – 1. července 2016 – totiž
vstoupí v platnost nařízení EU, které
se vžilo pod zkratkou eIDAS. Jedná se
o nařízení o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru.

Jakkoli dnes již vše obvykle píšeme na
počítači, textu vytištěnému na papíře
pořád věříme o trochu více. I když si
asi sami umíme představit, že zfalšovat jej může být poměrně snadné. Jenže prokázat důvěryhodnost a pravost
elektronického dokumentu se nám
může zdá někdy trochu obtížné. Častým argumentem je samozřejmě to, že
si nejsme jisti, jestli stejný dokument
dokážeme přečíst i za několik let či
dokonce století, jako je tomu u papíru.
Je pravdou, že řada uživatelů v tomto
směru trochu tápe. „Pro řadu lidí je
elektronický dokument pořád příliš
virtuální,“ říká Petr Dolejší ze společnosti SEFIRA a dodává: „Nejsou si ani
trochu jisti, co mají s dokumentem
dělat, jak mají postupovat a tak dále.
Proto raději volí papírovou formu.“ To
by se ale mohlo velmi brzy změnit, již

Jednotná pravidla napříč
Evropu

Pro většinu firem i státních institucí je
elektronická forma komunikace mnohem jednodušší. Zejména v komerčním sektoru čelí dnes snad všechny
firmy tlaku na zvýšení efektivity práce
a optimalizaci procesů, a tak i na snížení nákladů. Elektronické zpracování
dokumentů je rozhodně krokem tím
správným směrem. Nařízení eIDAS
může pomoci konečně odbourat další
kus „analogového“ světa z vnitrofiremní i externí komunikace. A to dokonce
včetně komunikace s úřady. Je totiž
zaměřeno na elektronické dokumenty
a elektronické podpisy.
„eIDAS dává pravidla, jak v kterékoli
zemi EU s elektronickými dokumenty
pracovat, udává jakým způsobem s nimi nakládat, v jakých formátech je mít.

Panasonic Toughpad FZ-M1: Odolný tablet s Windows
RECENZE

Odolný 7palcový tablet Panasonic Toughpad FZ-M1 nabídne
vysoký výkon a modulární výbavu pro
nasazení v náročných provozech.
Nový tablet Panasonic Toughpad FZ-M1
doplňuje portfolio
odolných zařízení japonského výrobce,
určených pro nasazení
v nejnáročnějších podmínkách. Toughpad FZ-M1 s Windows 8 je přitom
dvojčetem modelu FZ-B2 se stejným

Barracuda chrání
Microsoft Azure
V portfoliu společnosti Barracuda
Network postupně získávají stále
významnější postavení produkty typu
cloud computing a Software as a Service. V této oblasti hraje důležitou roli
strategické partnerství se společností
Microsoft, do kterého samozřejmě spadá rovněž nabídka vybraných řešení
Barracuda v rámci platformy Microsoft
Azure. Barracuda Web Application...

Elektronické doklady
bezpečnější
Nové verzi řešení ORION EDI 2016,
zajišťující elektronickou výměnu dokladů (EDI – Electronic Data Interchange), od společnosti CCV Informační systémy svým zákazníkům
přináší vysokou úroveň zabezpečení
přenášených i uložených dat, zbrusu
nové funkce a doplňkové služby, ale
také výrazně příjemnější a přehlednější
uživatelské prostředí. Řešení nabízí...

tělem, jehož hardware (s procesorem
Intel Celeron N2930) pohání operační
systém Android. Kromě vnějšího
odolného pouzdra tabletu Toughpad
FZ-M1 je zajímavý i hardware, který
tablet pohání. Panasonicu se totiž podařilo použít výkonný dvoujádrový
procesor Intel Core i5-4302Y, taktovaný na 1,6 GHz (v zátěži na 2,3 GHz)
s architekturou Haswell, aniž by jej
bylo třeba chladit ventilátorem.
Šasi odolného tabletu je samozřejmě
zcela nesrovnatelné s klasickými tablety – co do hmotnosti (dle výbavy od
cca 550 gramů) i mohutnosti. Zařízení
splňuje certifikaci IP65, která garantuje ochranu proti vodě i prachu, stejně

Safety Net od
MasterCard
MasterCard uvedl nástroje Safety
Net na evropský bankovní trh. Safety
Net je nástroj snižující účinek kybernetických útoků na banky a platební
terminály. Je navržen tak, aby využíval sílu globální sítě MasterCard a dokázal identifikovat neobvyklé chování
a potenciální útoky – často ještě dříve,
než se to banky či majitelé terminálů
dozvědí. Safety Net je vnější vrstva...

jako odolnost při pádu z výšky 1,5 metrů na beton. Kromě zmíněného procesoru Intel Core i5 obsahuje odolné
tělo také 4 GB RAM a 128GB disk typu
SSD (alternativně 256 GB). Díky použití SSD a pasivnímu chlazení neobsahuje Toughpad FZ-M1 žádnou pohyblivou součást a jeho provoz je zcela
tichý. Za pozornost stojí i 7palcový displej tabletu s rozlišením 1 280×800 bodů. Má vysoký jas a antireflexní povrch pro možnost práce i na ostrém
slunci, jeho dotyková vrstva rozpozná
až 10 dotyků a umožňuje ovládat zařízení nejen prsty či stylusem, ale i rukama v rukavicích.
Panasonic k základnímu modelu tab-

Angler je minulostí
Bezpečnostnímu týmu Cisco Talos
se totiž podařilo identifikovat většinu
serverů, které tato hrozba používá a zablokovat je. Přitom Angler byl jedním
z nejaktivnější a také nejnebezpečnějších exploit kitů v současnosti, který
svým tvůrcům mohl vydělat až 60 milionů dolarů za rok. Tým Cisco Talos
zjistit, že velká většina proxy serverů
využívaných exploit kitem Angler využívalo připojení přes poskytovatele...
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Pokud tedy uživatel dodrží ustanovení
tohoto nařízení a pošle úřadu či svému
partnerovi dokument ve správném
tvaru, nemusí se již dále zabývat tím,
jestli ho bude druhá strana považovat
za důvěryhodný nebo jestli jej otevře,“
vysvětluje Dolejší. V komunikaci mezi firmami je dnes elektronická komunikace již poměrně běžná, faktury se
posílají e-mailem a často tak lze uzavřít i smlouvu. Je to logické, jak státní
úřady, tak firmy dnes většinu agendy
zpracovávají na počítačích a ve svých
informačních systémech. Pokud tedy
získají papírový dokument, musí jej
stejně digitalizovat. To zdržuje.
Stejně tak dnes již s takovými dokumenty běžně pracují soudy, pojišťovny
atd. Pomáhá to zrychlit a zefektivnit
i fungování státu. Elektronický dokument může totiž příslušný úředník
začít okamžitě zpracovávat a tím ho
i rychleji vyřídit. „Dnes například poskytujeme služby pojišťovnám, které
postupně přecházejí na elektronické
pojistné smlouvy. A pak jsou tu samozřejmě veřejné instituce, které jsou
prozatím největším producentem elektronických dokumentů, které odesílají
prostřednictvím datových stránek,“ doplňuje
Dolejší...
Více si přečtěte na:

letu Toughpad FZ-M1 nabízí i bohatou doplňkovou výbavu, například
v podobě čtečky čárových kódů, NFC
či RFID tagů nebo čipových karet, výkonnějšího akumulátoru nebo sady
pro možnost výměny baterie za chodu.
Právě napájení je přitom jednou ze
slabin zařízení, jelikož základní Li-Ion
akumulátor s kapacitou 3 320 mAh
dokáže tablet pohánět jen asi čtyři hodiny. Výrobce sice udává až dvojnásobnou hodnotu, ale tu lze pravděpodobně dosáhnout jen v případě nastavení minimální úrovně jasu a úsporného režimu procesoru. Tablet se dobíjí podobnou nabíječkou jako notebooky, nelze tedy použít...
Více si přečtěte na:

Obrana pro firmy od AVG
Bezpečností společnost AVG oznámila
novou verzi řešení AntiVirus Business
Edition a Internet Security Business
Edition. Nové verze přinášejí několik
novinek, mimo jiné Nový kontrolní
engine, který kromě klasické kontroly
zahrnuje i nové cloudové detekční
technologie. Do cloudové detekce šíření hrozeb byla přidána nová technologie crowd intelligence, která identifikuje i ty nejnovější varianty...

ICT SECURITY

Připravme se na hrozby
nultého dne
Pryč jsou doby, kdy se kybernetický
útok šířil internetem mnoho dní či
měsíců. Současné útoky jsou aktivovány obvykle jen na několik málo
hodin a poté mutují. Útočníci se tak
snaží obejít obranu. A často se jim
to daří. Úkolem dneška je připravit
obranu na dosud neznámé útoky,
někdy také nazývané útoky nultého
dne.
Za posledních 6 let se počet nových
druhů malware zvýšil více než desetkrát. Každý den se objeví přibližně
400 tisíc nových nákaz. Současné způsoby ochrany pro kyberútokům jsou
založeny na manuální analýze kódu
vysoce kvalifikovanými odborníky.
„Tento způsob ochrany je v současnosti již naprosto nedostatečný,“ uvádí
René Pospíšil, Bitdefender Country
Partner ze společnosti IS4 Technology.
„V současné době aktualizuje většina
výrobců signatury škodlivých kódů ve
svých produktech přibližně každých
8 hodin. Když to vydělíme počtem
nových útoků, znamená to, že útočník
má minimálně 130 tisíc možností na-

padnout síťovou infrastrukturu firmy,“
doplňuje René Pospíšil.
Zjednodušeně to znamená, že běžný
antivirus, tak jak jej dnes chápeme, pro
obranu proti aktuálním kybernetickým hrozbám již nedostačuje. Právě
antiviry totiž využívají porovnávání
známých signatur se zkoumaným kódem. Většina práce antivirových programů tak zůstává na heuristickou
analýzu. Ani ta samo o sobě nestačí.
„Nejmodernější aplikace na poli kybernetické ochrany používají vždy několikavrstevnou ochranu. Základem
většiny obranných mechanismů proti
pokročilým kybernetickým hrozbám
je tak zvaný sandboxing,“ říká René
Pospíšil.
Sandbox je virtuální prostor, do kterého se podezřelý kód přenese, a v němž
se testuje. Tím je kód zablokován vůči
zbytku sítě, v sandboxu se v podstatě
simuluje běžné prostředí a snaží se
zjistit, jak se zkoumaný kód chová.
„Zásadní slabinou tohoto prostředí je
čas,“ upozorňuje René Pospíšil a vysvětluje: „V sandboxu nelze držet aplikaci déle než pár milisekund. S tím

ITis easy

samozřejmě zejména pokročilejší hackeři počítají, a proto tomu samozřejmě svůj kód přizpůsobují a jeho aktivaci odkládají na pozdější dobu.“
Důležitým pilířem mnohovrstevné
ochrany proti pokročilým hrozbám
musí obsahovat tzv. „Active Threat
Control“, právě tato vrstva se podílí
na obraně proti proti neznámým hrozbám a hrozbám nultého dne v reálném produkčním prostředí. „Běžná
vrstva, kterou tvoří klasické antivirové
programy, je určena hlavně k odstranění škodlivého kódu, který již do sítě
pronikl. Vyšší vrstvy ochrany pracují
bez signatur, proto jsou schopny chránit i proti neznámým hrozbám,“ podotýká René Pospíšil.

Internet věcí rozšiřuje pole

Tak jak roste počet různých útoků,
roste velmi rychle také počet zařízení
připojených do internetu. Éra internetu věcí v podstatě rozšiřuje pole, na kterém mohou kyberpiráti útočit...
Více si přečtěte na:

McAffee Threat Intelligence
Exchange

Intel Security přináší technologii
McAfee Threat Information Exchange (TIE) a umožňuje zlepšení
reakčního čas od detekce symptomů útoku či bezpečnostní animozity z reakční úrovně několika hodin
na reakční úroveň v počtu několika
sekund.

McAfee TIE technicky rozšiřuje aplikaci informací z McAfee Global Threat
Intelligence do prostředí klienta přes
integrační rozhraní napojující komponenty bezpečnostní infrastruktury –
EndPoint security, Perimetr security

Wi-fi je slabinou firem
Výsledky celosvětového průzkumu
společnosti Fortinet ukazují, že podle IT manažerů jsou bezdrátové sítě
nejzranitelnější částí IT infrastruktury. Téměř polovina respondentů
(49 %) označila bezdrátové sítě za nejvíce vystavené bezpečnostním rizikům, v porovnání s pouhými 29 %,
kteří za nejzranitelnější považují páteřní síť. Nedostatečné zabezpečení
bezdrátových sítí trápí téměř...

gateway, atp. A to i když komponenty
nejsou od Intel Security.
Získání interpretačního náskoku
o symptomech bezpečnostních anomálií je v praxi klíčové v detekční činnosti nad událostmi uvnitř či vně prostředí infrastruktury klienta.
Stávající principy konkurenčních služeb od HP ArcSight, Alien Vault, IBM
QRadar, kteří taktéž mají své informační centra kybernetických hrozeb,
sice umožňují klientům sdílet informace o rizicích s bezpečnostními komponentami, ale dosud použitelné především v SIEM nástrojích. Specificky

aplikovatelné v Network IPS, Next Generation Firewallech nebo Web Application Firewallech, dle typu inovace
zařízení výrobcem.
Z pohledu praxe Axenta je klíčová přesná detekce a identifikace problému. Při
snaze o větší rychlost na úkor přesnosti
vzniká nárůst False-positive alarms,
což je vnos nekvality do detekčních
činností.
McAfee TIE od Intel
Security přináší schopnost obousměrné...

Třetina firem se nebrání
před DDoS

Bezpečné tiskárny od HP

Potenciální obětí DDoS se může stát
téměř každá společnost, nehledě na její
velikost. Během 12 měsíců se s tímto
útokem setkalo 28 % malých firem
a téměř polovina velkých organizací
(48 %), jež má své online služby veřejné. Nejčastěji zasažené společnosti
s veřejnými online službami se nacházely v odvětví IT (49 %), e-commerce
(44 %), telekomunikace (44 %) a...

Více si přečtěte na:

Tři nové tiskárny HP LaserJet v podnikovém segmentu přinášejí lepší
ochranu před nebezpečnými útoky.
Zvýšení bezpečnosti je součástí širší
strategie HP, jak poskytovat nejlepší
zabezpečení v oblasti PC a tiskáren.
Nové tiskárny přicházejí se zabudovanými samoobnovujícími bezpečnostními prvky s ochranou směřující
až na úroveň BIOSu. HP Sure Start
umožňuje detekci útoků na BIOS a...

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz
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Předvídejte přání zákazníků

Elegance pro život
Společnost MMD rozšířila nabídku monitorů Philips o řadu
E-Line 237E7QDSB s AH-IPS
panelem a modely 246E7QDS
a 276E7QDSW s PLS LED technologií. Řada E-Line navazuje na
dříve úspěšný design. Monitory
s úhlopříčkou 24“ a 27“ jsou stříbrné s kovovým stojanem, 23“
model je v černém lesklém provedení s tenkým rámečkem.
Všechny tři displeje mají poměr
stran 16:9 s Full HD rozlišením
1920×1080 bodů. Disponují také
technologií Philips Flicker-free,
která přináší stabilní obraz. Monitory využívají Philips Smart
technologie zlepšující kvalitu
zobrazení. Připojit lze mobilní
zařízení, které se přitom nabíjí,
využívá se MHL kabel. Nové monitory Philips budou na trhu od
listopadu.

„K fungování kontaktního centra je potřeba mít přizpůsobené i procesy,
a vlastně i firemní kulturu“ , Ján Kostka, výkonný ředitel Alcasys Slovakia
Když se dnešní zákazník obrátí na
firmu, očekává, že dostane prvotřídní podporu a servis. Role kontaktních center tak postupně stoupá
a nasazují je i relativně malé firmy.
Moderní kontaktní centrum by toho
ale mělo zvládnout mnohem více,
než jen přijmout zákazníkův telefon.
Operátor by měl být – v ideálním případě – schopen splnit zákazníkovo
přání, ještě než je vysloví.

Není to tak dávno, co byla kvalitní
kontaktní centra výsadnou těch největších firem a jistým způsobem jim
pomáhala udržovat si náskok před
menšími konkurenty. Jenže tato doba
je už dávno pryč. Trh kontaktních center prošel za poslední desetiletí velmi
výraznou proměnou. Nástup cloudových technologií umožnil zřídit kontaktní centra i menším subjektům, které tak mohou poskytovat profesionální
služby kontaktního centra za cenu měsíčního paušálu.

„Musíme si ale uvědomit, že kontaktní
centrum, to nejsou jen technologie,“
poznamenává Ján Kostka. „K fungování kontaktního centra je potřeba mít
přizpůsobené i procesy, a vlastně i firemní kulturu. Často si zavedení kontaktního centra žádá například předefinování kompetencí uvnitř společnosti. Problém bývá třeba ve spojení
on-line kanálů a zákaznické linky, protože je v řadě případů spravují různá
oddělení.“
Významným hráčem na tomto trhu je
společnost Alcasys, která má v této
oblasti velmi rozsáhlé zkušenosti, realizoval celou řadu projektů zejména
pro operátory, finanční instituce, ale
i pro státní správu, distribuční firmy
a podobně. „Bez kontaktního centra se
dnes neobejdou ani rozhlasové stanice, aby byly schopni poskytovat třeba
dopravní zpravodajství. Pokud totiž
dojde k nějaké vážnější komplikaci
v dopravě a do rozhlasu najednou volají desítky řidičů, je potřeba disponovat
skutečně výkonnou technologií, aby
bylo možné takový stav zvládnout,“
vysvětluje Ján Kostka

Zákazník vybírá, firma si musí
poradit

Kromě samotného rozšíření kontakt-

Snazší cesta do hybridního cloudu.
F5 uvedlo novou verzi BIG-IPnavíc
...pokračování ze strany 01

du Azure Marketplace. F5 přitom zjednodušilo své licenční modely, takže nyní si mohou zákazníci nastavit licence
přesně podle svých potřeb. K dispozici
je i varianta využití stávající licence
(Bring Your Own Licence – BYOL).
Kombinace výhod platformy Microsoft
Azure, včetně možnosti regulace datového provozu a vyšší bezpečnosti,
a F5 BIG-IP umožní mnohem rychlejší
a efektivnější vývoj i nasazení cloudových aplikací a služeb.

Copy General Technology
partnerem HP
Copy General Technology, technologická odnož firmy Copy General,
specializující se na prodej a servis řešení z oblasti digitálního tisku, se od
podzimu 2015 stala partnerem HP pro
velkoformátové tiskárny. Má více než
20 let zkušeností z provozu a nabízí
tak vysokou úroveň poradenství a profesionální servis. Získala certifikace
k prodeji a servisu zařízení HP Design-

Jedno heslo stačí

Propojení správy virtuálních a fyzických zdrojů a přenesení správy do cloudového prostředí umožňuje zajistit
jednotné přihlašování (SSO) ke všem
systémům, bez ohledu na tom, jakou
platformu zrovna využívají. Autentifikace označovaná jako AAA (authentication, authorization, accounting)
umožňuje uživatelům jednoduchý přístup ke cloudovým, webovým i virtuálním aplikacím. Pomocí jediného
přihlášení se tak mohou přistupovat

k podnikovým systémům, i aplikacím
jako Office 365. Správci mají přitom
centrální přístup ke všem nastavením
a mohou využít až pětkrát větší škálovatelnosti, než je tomu u srovnatelných
řešení jiných výrobců.

Vyšší bezpečnost

Vysokou pozornost věnovala společnost F5 také zvýšení bezpečnosti, zejména u hybridních a cloudových scénářů. V současné době se již pozornost
nesoustředí tolik na prevenci, ale přede-

vším detekci útoků tak, aby bylo možné
včas zabránit potenciálním škodám.
BIG-IP přináší především vylepšenou
ochranu proti útokům typu DDoS,
čímž snižuje riziko napadení zejména
cloudových technologií a zdrojů. K vyšší ochraně proti sofistikovaným útokům přispívá také zlepšený přehled
o celém prostředí, díky němuž mohou
administrátoři rychle odhalit potenciálně problematické chování.
Navíc rozšířená podpora technologie
SSL umožňuje využít šifrovanou komu-

Návrat k psaní perem
Jet řady T pro technické tisky, řady Z
pro grafický tisk a nyní uvedeného
HP PageWide XL. To tiskne rychlostí
30 barevných formátů A0 za minutu
při nákladech jaké mají současné nejúspornější černobílé stroje. Je určeno
k produkčnímu tisku, tvorbě technické dokumentace a k tzv. poster printingu.

Toshiba Europe představila tablet
s OS Windows 10 dynaPad, který
vrací uživatele k ručnímu psaní. V režimu tabletu je jeho tloušťka jen 6,9
mm a hmotnost 569 gramů. Je tak
nejtenčím a nejlehčím tabletem s OS
Windows 10 a 12“ displejem, který má
rozlišení WUXGA+ (1920×1280). Jednoduše lze připojit tenkou a lehkou
klávesnici. Tablet je vybaven stylusem
WACOM Active Electro-Static (AES)

s hrotem citlivým na přítlak. Poskytuje přirozené a pohodlné psaní. Předinstalované aplikace Toshiba TruNote, TruCapture, TruRecorder, TruNote Clip a TruNote Share dovolují
zapisovat, organizovat a sdílet poznámky, obrázky a složky. V Evropě
bude k dostání v prvním čtvrtletí 2016.
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ních center došlo ale ještě k další významné změně. Firmy, které již kontaktní centra mají, je musí neustále
vylepšovat, a především rozšiřovat
možnosti, jak se zákazníkem komunikovat. Zákazníci si dnes chtějí vybrat
takový komunikační kanál, který jim
nejvíce vyhovuje. To na firmy klade
nové nároky, aby dokázaly efektivně
propojit jednotlivé kanály a využít
informace, které přes ně procházejí.
Z kontaktních center se tak stávají spíše multimediální centra.
„To v praxi znamená, že zatímco před
deseti lety byla potřeba pro zřízení
kontaktního centra vlastně jen telefonní linka, na jejímž konci seděl operátor a odpovídal na dotazy či přání zákazníků,“ říká Ján Kostka, předseda
představenstva společnosti Alcasys
a pokračuje: „Dnes musíme přidat
i další komunikační kanály, jako je
e-mail, web, sociální sítě, mobilní aplikace či SMS. To znamená, že dnes má
zákazník na výběr mnohem více cest,
jak se dostat do kontaktního centra,
než tomu bylo před 10 lety.“
Přesto se stále poměrně
často se stává, že kontaktní centra sice mají...
Více si přečtěte na:

CORPORATE ICT

Firemní procesy: Alfa & Omega
efektivního podnikání
Složitá a neefektivní administrativa
je pro mnoho dnešních firem často
zdrojem vysokých nákladů a problémů vzešlých z chybného zpracování
dokumentů. Jeho příčinou je většinou stále převládající proces ručního
přepisování dokumentů. Také jejich
přenášení z místa na místo a fyzické
předávání často vede k jejich ztrátě
či poškození. Prodlevy či chyby ve
vyřízení dokumentů, jako jsou faktury, objednávky či smlouvy, mohou
navíc často vést k dodatečným finančním nákladům v podobě pokut
či penále.

váním či umožnit využití obsažených
informací v rámci dalších podnikových
systémů.

Ideálním řešením administrativní
agendy jsou automaticky řízené procesy, které těmto problémům předcházejí. Ty dnes již dokážou administrativní proces nejen maximálně usnadnit
a zpřesnit, ale díky převodu dokumentů do digitální podoby zároveň zvýšit
i možnosti dohledu nad jejich zpraco-

Základem je kvalitní analýza

Výhody řízení firemních
procesů
• celkové zrychlení procesů
• přehled a kontrola
• standardizace a optimalizace
procesů
• snížení chybovosti
• automatizace a ochrana
• snížení celkových nákladů

Ať už se chystáte dokumentové procesy
teprve zavést nebo je již využíváte, ale
nejste s jejich přínosy zcela spokojeni, je
vždy vhodným krokem provést jejich
analýzu. Ta pomůže odhalit jak potenciální chyby v dřívějším nastavení, tak
poslouží i jako základ pro implemen-

Co je to proces?

Procesem může být i prosté každodenní přijetí faktury. V praxi to často
vypadá následovně: Zaměstnanec převezme příchozí fakturu, předá ji odpovědnému pracovníkovi, ten ji ověří
a postoupí ke schválení
nadřízenému. Nakonec
faktura skončí...
Více si přečtěte na:

Poznejte dokonale své operátory.
O krok blíže k zákazníkům
...pokračování ze strany 01

děje. Nedávno byla publikována studie,
která ukazuje, že proti manuálnímu
hodnocení práce operátora při automatizovaném hodnocení klesla spokojenost s prací operátora z 85 na pouhých

35 procent. „Je obrovský rozdíl, jestli
do hodnocení operátora můžeme promítnout veškerá dostupná data nebo
použijeme náhodně vybraný a poměrně malý vzorek jeho práce,“ říká
Jan Rančák.

nikaci prakticky na veškerý provoz
v síti. Integrované SSL šifrování, které
nabízí F5 BIG-IP, dovoluje spravovat šifrovací
certifikáty a klíče...
Více si přečtěte na:

Řešení DATERA Analytics, vytvořená
na softwarové plaltformě IBM Watson
Explorer umožňuje nejen náhled do
očekávaného obsahu hovorů v kontaktním centru, ale s pomocí specializovaných algoritmů lze identifikovat i neočekávaný obsah. „To znamená, že i když
například vedoucí týmu nějakou informaci či charakteristiku v hovoru nehledá, systém dokáže automaticky nalézt
nesrovnalost či anomálii v běžném hovoru a automaticky na ni upozornit,“
vysvětluje Jan Rančák a pokračuje:
„Lze tak například poznat, že konkurenční firma uvedla na trh nový produkt a zákazníci se vašich operátorů začínají
v hovorech na tento...
Více si přečtěte na:

Lídl zvolil SAP HANA
Maloobchodní potravinářský řetězec
Lidl se rozhodl přenést své kritické
IT systémy na in-memory platformu
SAP HANA. Zvládnout efektivně obsloužit téměř 10 000 prodejen a 130
distribučních center ve 26 zemích totiž není možné bez spolehlivých informačních systémů. Lidl proto zvolil
podnikové informační systémy SAP
ERP, SAP Business Warehouse a SAP
Customer Activity Repository na plat-

taci řešení. Na českém trhu nabízí analýzu dokumentových procesů například Konica Minolta, která služby řízených dokumentů poskytuje svým
zákazníkům již řadu let.
Právě správným nastavením těchto
procesů můžete nejen zefektivnit celkový chod firmy, ale především docílíte významných časových a finančních
úspor. Ty mohou dle velikosti firmy
a šíře využívaných procesů dosáhnout
až několika set tisíc korun ročně.

formě SAP HANA. Tímto krokem
chce zjednodušit a centralizovat svoji
IT infrastrukturu. Po úspěšné implementaci nového ERP systému v rakouské pobočce plánuje Lidl jeho postupné zavádění i v dalších zemích.
Právě SAP HANA by se měla stát základem IT strategie při expanzi tohoto
řetězce na americký trh.

Asus VivoStick. Počítač
v USB
Společnost Asus představila miniaturní počítač, který má rozměry většího flash disku, přitom jde ale o plnohodnotný stroj, na kterém funguje
operační systém Windows 10. VivoStick PC dokáže vytvořit z televize
nebo obyčejného monitoru plnohodnotný stolní počítač – stačí ho jen připojit do HDMI konektoru. Je možné
ho navíc i dálkově ovládat z mobilního

telefonu pomocí speciální aplikace.
Při rozměrech jen 137,9×34,0×14,9 mm
váží 68 gramů. Uvnitř tepe procesor
Intel Atom (Cherry Trail) spolupracující s 2 GB operační paměti. Pro
uložení dat pak je k dispozici 32GB
úložiště. Ve výbavě samozřejmě nemůže chybět ani plná konektivita včetně WiFi 802.11 n, dvou USB portů,
audio konektoru či bezdrátové technologie Bluetooth 4.0 pro připojení...

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.corporateict.cz
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zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky

Výstaviště Expo jako chytré město.
Pomohlo k tomu Cisco

SAZKA se rozhodla pro
moderní videokonference
a vzdálenou spolupráci
od společnosti Cisco
Společnost SAZKA se rozhodla
využívat moderní řešení sjednocené komunikace zahrnující videokonference a další moderní
nástroje. Zvolila k tomu řešení
od společnosti DataSpring postavené na technologiích Cisco.
Zaměstnanci SAZKY mohou využívat nástroje pro videokonference či týmovou spolupráci odkudkoli a kdykoli. Řešení je poskytováno formou služby a umožňuje flexibilně reagovat na potřeby
SAZKY s ohledem na požadované funkcionality a počty uživatelů.
Loterijní společnost SAZKA nasadila ve spolupráci se společností
DataSpring kompletní telekomunikační řešení formou služby
a postavené na technologiích
Cisco. SAZKA se vydala nejen
cestou náhrady zastaralé...

Výstava Expo 2015 v italském Miláně je jednou nejvýznamnějších
událostí letošního roku. Vzhledem
k obrovskému množství lidí, kteří
výstavištěm projdou, je samozřejmě i velkou výzvou z hlediska technologií. Tak se zrodil projekt, který
ve spolupráci se společností Cisco,
proměnil celé Expo v jakýsi model
chytrého města, kde technologie
pomáhají zpříjemnit život i zefektivnit nakládání se zdroji.
Na výstavišti o rozloze jednoho milionu metrů čtverečních se již tři měsíce
mohou návštěvníci přesvědčit, že za

pomoci nových technologií lze propojit 147 zemí s různými kulturami
a ukázat tak bohatství, krásu a umění.
Celé Expo v Miláně je pokryto 80 km
IP sítí, 700 venkovními a 2 000 vnitřními wi-fi přístupovými body, tisícovkou venkovních chytrých osvětlení
a stovkou nabíjecích míst pro elektrokola. Nechybí ani 2 000 vnitřních a 500
venkovních kamer, hlídajících bezpečnost.
„Samozřejmě jsme se snažili vytvořit
podmínky, aby se mohli uživatelé
notebooků a chytrých telefonů připojit k internetu. Ve spolupráci se společ-

WD My Cloud EX2: NAS
k okamžitému nasazení

WD je nejen výrobcem pevných disků, ale rovněž i síťových úložišť,
vhodných pro podnikatele a menší
firmy. Mezi jejich hlavní výhody
patří snadné ovládání a cloudové
funkce.

NAS servery pod značkou WD řady My
Cloud jsou vybaveny pevnými disky
WD Red, určenými pro nepřetržitý
provoz v síťových úložištích. Zatímco
modely My Cloud a My Cloud Mirror
jsou určeny především pro domácí uži-

vatele a skladování multimediálních
souborů dostupných prostřednictvím
cloudu, vyšší řada, reprezentovaná
dvoudiskovým modelem My Cloud
EX2 a čtyřdiskovým My Cloud EX4
uspokojí i požadavky menších firem.
Otestovali jsme model My Cloud EX2
v základní, 4TB konfiguraci, obsahující dva 2TB disky WD Red. V nejvyšší
konfiguraci má My Cloud EX2 kapacitu 12 TB (nebereme-li v úvahu ochranu dat zrcadlením) a lze pořídit i model bez disků.

Nokia se zaměří na 5G
Společnost Nokia Networks připravuje technologii, která umožní domácnostem využívat výhod 5G-ready
připojení, i když do nich není dovedena optická linka. Stačí, když jsou
optické rozvody někde v okolí. Pak
lze totiž připojení zajistit pomocí výkonného bezdrátového 5G-ready přístupového bodu, který je umístěn
třeba na lampě veřejného osvětlení
a pokrývá všechny domácnosti v oko-

lí. Každá taková domácnost pak bude
mít k dispozici přípojku s přenosovou
rychlostí až 1 Gb/s. Testování tohoto
řešení chystá Nokia Networks na příští rok, přičemž komerční dostupnost
se očekává v roce 2017.
Mobilní operátoři v současné době
hledají způsob, jak efektivně připojit
k internetu miliony uživatelů, kteří
nemají k dispozici otickou linku, aby
to bylo únosné i z pohledu nákladů...

ností Cisco jsme proto vybudovali síť
wi-fi, která pokrývá nejen samotné
výstaviště, ale i další důležité body ve
městě,“ uvedl v rozhovoru pro ICT
Network News Guido Arnone, technický ředitel Expo 2015 v Miláně. „Každý měsíc navštíví Expo více než 130
tisíc návštěvníků, pro které jsme navíc
připravili interaktivní obrazovky umístěné na hlavních třídách výstaviště,“
doplňuje Guido Arnone a dodává, že
ačkoli statistiky prozrazují, že většina
zákazníků měla u sebe smartphone,
zájem o tyto obrazovky je stabilně obrovský. Síť navíc podle něj prokázala
stabilitu i při hlavních návštěvnických
špičkách.
Střízlivé odhady hovoří o 20 milionech
návštěvníků, kteří vyrazí na Expo 2015
v Miláně. Ti mohou využít wi-fi a také
to dělají. Technologie Cisco tak denně
připojí v průměru na 35 000 lidí (absolutním vrcholem bylo 57 900 uživatelů
za jeden den), kteří stáhnou průměrně 50 MB dat na osobu. Propojení lidí,
procesů a dat v éře Internetu of Everything přináší návštěvníkům lepší
zážitek z Expa a zároveň umožňuje
organizátorům efektivně řídit fungování celého obrovského ekosystému

RECENZE

Šasi NAS serveru My Cloud EX2 je
v porovnání s běžnými dvoudiskovými
modely síťových úložišť velmi kompaktní. Disky se do něj vkládají shora,
bez použití ližin či šuplíků. Gigabitové
LAN rozhraní na zadní straně zařízení
doplňují dva porty USB 3.0. NAS pohání výrobcem blíže nespecifikovaný
procesor s taktem 1,2 GHz a 512 MB
operační paměti. My Cloud EX2 nemá žádný ventilátor – k odvodu tepla
slouží otvory na vrchní a spodní straně šasi.

Z foťáku rovnou do
počítače. To je TransferJet
Toshiba představila novou SDHC
kartu (Class 10), která kombinuje úložnou kapacitu s technologií rychlého
bezdrátového přenosu dat na krátkou
vzdálenost nazývanou TransferJet.
Nová 16GB SDHC karta Toshiba
umožní uživatelům digitálních fotoaparátů a kamer rychlý přenos fotografií a videí do mobilních zařízení,
jako jsou tablety, notebooky a smart-

phony, vybavené adaptéry TransferJet.
Pomocí Toshiba TransferJet technologie je možné bezdrátově například
zálohovat 100 pořízených fotografií
o kapacitě 230 MB z mobilního telefonu do notebooku za pouhých 4,8
vteřiny. Obávaná datová synchronizace dvou mobilních zařízení, která
trvá obvykle velmi dlouho, je za předpokladu nutnosti přenosu 1 000 MB
dat otázkou pouhých 21,3 sekundy...
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s ohledem na co největší úsporu nákladů, včetně energií a životního prostředí
tak, jak se o tom přesvědčili v dalších
městech jako je např. Barcelona, Nice,
Amsterdam, Hamburk a další, která se
připojila ke konceptu Smart City.

Technologie ve službách
kuchařů

Technologie to ale není jen připojení
k internetu. Jak může éra Internet of
Everything proměnit naše každodenní
nakupování ukazuje zajímavý projekt,
který na Expo představila potravinářská společnost Barilla. Ta do svého výrobního procesu implementovala technologie Cisco a dalších partnerů a díky
tomu mohou spotřebitelé sledovat celý
potup získávání a výroby surovin, od
místa pěstování po způsob, jakým byly
dopraveny do prodejny.
Pomůže k tomu platforma ValueGo vyvinutá...
Více si přečtěte na:

Podobně jako u ostatních modelů úložišť WD je i zprovoznění My Cloud
EX2 záležitostí okamžiku. K dispozici
je desktopová zálohovací aplikace, stejně jako přehledné administrační rozhraní pro nastavení uživatelských účtů,
kvót a oprávnění. Velmi snadno si nastavíte automatické zálohování počítačů s Windows (prostřednictvím
aplikace WD SmartWare) nebo s OS X
(s využitím Apple Time Machine).
U vyšších modelů úložišť WD, jako je
i My Cloud EX2, lze softwarovou výbavu doplnit o další aplikace, například mediaserver Plex, antivir,...

NET GURU

I UPS dnes mohou být chytré
Mohlo by se zdát, že ve sféře záložního napájení již nemají výrobci
příliš čím překvapit, přesto existují
výjimky potvrzující pravidlo. Jednu
z nich představuje také zatím poslední generace jednofázových chytrých UPS od společnosti APC.
Smart-UPS On-Line jsou moderní nepřerušitelné zdroje napájení s vysokou
hustotou výkonu, dvojitou konverzí
a dostupností prostřednictvím internetu, nebo podnikové lokální sítě. Záložní zdroje jsou určeny primárně
k ochraně a napájení v ytížených
serverů, sítí pro přenos hlasu a dat,
zdravotnických laboratoří a aplikací
lehkého průmyslu, svoje využití ale
mohou nalézt i v dalších sférách.

Kompaktní řešení použitelné
i pro kritické aplikace

Tradiční bolestí výkonných záložních
zdrojů a dalších non-ICT prvků zejména v menších datových sálech je
rozměrové provedení nerespektující
standardy, které platí pro IT infrastrukturu. Řada Smart-UPS On-Line
oproti tomu disponuje vedle věžového
provedení také možností úsporné instalace přímo v „racku“(záběr od 3 do
6 rackových jednotek) a to při zachování naprosto unikání hustoty napá-

jení ve své třídě. Díky instalovanému
jednotkovému účiníku se jedná o ideální řešení zejména pro energeticky náročné blade servery nebo vysoce zatížené racky. Napájet lze zátěže od 5 kVA
do 10 kVA a jednotlivá zařízení mohou
být instalována s více bateriovými jednotkami. Díky tomu je možné přístroje z řady Smart-UPS On-Line využívat
také k napájení kritických podnikových aplikací, u kterých je požadována
doba zálohování v hodinách namísto
obvyklých minut. Na přelomu roku budou navíc uvedeny nové modely o výkonu 1–3 kVA vybavené LCD displeji
a ještě vyšším účiníkem.

Ve jménu všestrannosti

Pokud jsou UPS spuštěny v tzv. ”Green
Mode”, může jejich energetická účinnost dosahovat až 98 % a přispívat tak
ke snižování PUE celého datového

Relay Node. Pokrývání LTE
signálem trochu jinak
Ještě jsme si pořádně nezvykli na
zkratku LTE (Long Term Evolution),
neboli čtvrtou generaci mobilních
technologií, a už se na nás valí další
shluky písmen jako LTE-A, LTE-U,
LTE-M, LTE-B, LTE-D. Není cílem tohoto článku podrobně vysvětlit
všechny zkratky (častečně pomůže
glosář níže), ale zaměřit se na první
z nich: LTE-A (Long Term Evolution
– Advanced), která je těm ostatním,
uvedeným, jaksi nadřazena.

Více si přečtěte na:

Cisco UCS a Veeam.
Data zpět do 15 minut
Integrovaná architektura Cisco UCS
si za pět let na trhu získala řadu zákazníků. Hovoří pro ni především
vysoký výkon, snadná škálovatelnost
a také přehledná správa. Právě z těchto
výhod lze plně těžit i ve spojení se sadou Veeam Availability Suite. Pokud
potřebujete ověřenou architekturu určenou pro bezproblémové zařazení
do vaší stávající infrastruktury Cisco,

sálu díky úsporám nákladů na energie
a chlazení. Děje se tak při zachování
garantovaného výkonu a spolehlivosti.
Díky vysoké variabilitě funkcí je řada
Smart-UPS On-Line schopná uspokojit
většinu náročných zákazníků. Přístroje disponují velmi širokým rozsahem
vstupního napětí, přesnou regulací výstupního napětí a kmitočtu, interním
přemostěním a kompenzací účiníku.
Samozřejmostí je řídicí software s podporou VMware a Hyper-V, který zajišťuje automatické šetrné vypnutí připojených zařízení. Všechny modely
mají také integrovanou síťovou kartu
pro vzdálenou správu.

Více informaci o produktech
APC se dozvíte na
www.schneider-electric.cz

Jak už překlad LTE-A napovídá, jedná
se o vylepšení standardní LTE technologie, které se pro běžného uživatele
mobilních zařízení projeví zejména
zv ýšením rychlostí stahování dat
a zrychlením odezvy. Terminály s podporou LTE-A, Cat.6 (max. DL/UL:
300/50 Mbps) jsou již běžně v prodeji
a na trhu se již objevují první terminály LTE-A Cat.9 (ma x. DL/UL:
450/50 Mbps). Operátoři mobilních
sítí v Čechách začali s prvními krůčky
implementace LTE-A již v loňském roce, ale míst, kde bychom
se mohli s LTE-A setkat,
je zatím velice málo...
Více si přečtěte na:

je nabízený balíček skvělým řešením.
V současnosti jsou dostupné tři varianty s architekturami Cisco UCS
C240 M4, C3160 a C3160 x3, jejichž
úložná kapacita se pohybuje od 48 TB
po 1 080 TB.
V této kombinaci lze dosáhnout ukazatele doby obnovení (RTPO) pro
všechny aplikace a dat pod 15 minut,
a navíc získáte rozšířenou počítačovou a úložnou kapacitu, která je...

Výkonná síť přes
elektriku
Společnost D-Link představila sadu
adaptérů PowerLine, které umožní
jednoduše a kvalitně propojit všechny
místnosti v domácnosti pouze pomocí
rozvodů elektřiny. Technologie PowerLine umožňuje uživatelům kompletně zasíťovat byt nebo dům, aniž by
museli instalovat síťové kabely nebo
zvětšovat pokrytí Wi-Fi sítě pomocí
opakovačů. Technologie PowerLine

využívá pro přenos digitálních síťových signálů již existující kabely elektrického rozvodu ve zdech domu.
Adaptéry D-Link PowerLine vysílají
šifrovaná data rychlostí až 1 Gb/s
a modely s průchozí elektrickou zásuvkou umožňují dokonce sdílet zásuvku s jinými elektrickými zařízeními. Základní sady PowerLine nabízejí
uživatelům spolehlivé řešení, které
funguje ihned po vybalení z krabice...

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz
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Nakupování
na internetu
bude
jednodušší.
A rychlejší
Nákupy na internetu jsou stále populárnější. Přesto je pro řadu uživatelů, a vlastně i obchodníků, bariérou obava před možným zneužitím
finančních prostředků či identity.
Společnost MasterCard by to ráda
změnila novým nástrojem MasterCard Identity Check, který k identifikaci používá kombinaci otisku
prstu a hesla zaslaného přes SMS.
Stávající způsob ověřování identity
během nákupů na internetu může některé uživatele od nákupu rychle odradit. To je pro obchodníka problém,
investoval už dost peněz, aby zákazníka získal, a nyní mu poslední krok
může celou snahu zhatit. Bývá totiž
časově náročný, a je proto možné, že si
to zákazník ještě rozmyslí a nákup nedokončí. Obě strany by tak určitě uvítaly, kdyby bylo možné nákup dokončit
jednodušeji...

V čem spočívá kouzlo
biometrického podpisu?
Dynamický biometrický podpis je
fenomén, se kterým se v současné
době setkáváme stále častěji. Protože ne každý ví přesně, co tento
pojem obnáší, rozhodli jsme se nabídnout alespoň základní vysvětlení.
Dynamický biometrický podpis je moderní forma běžného vlastnoručního
podpisu. Na rozdíl od toho klasického
se ale podepisujete na specializované
zařízení (tablet, signpad), které tento
podpis importuje přímo do dokumentu. Ano, zní to jednoduše, ale interface,
který „vidí“ osoba podepisující touto
technologií, je jen vrcholek celého ledovce. Je zjevné, že pod povrchem se
ukrývá mnohem více.
Zařízení totiž nesnímá pouze grafickou formu podpisu, ale i „zvykové“
charakteristiky podpisu, jako jsou
rychlost jednotlivých tahů, zrychlení,
přítlak vyvíjený na podložku a další.
Všechny tyto parametry se šifrují a přidávají k podepisovanému dokumentu.
Takto podepsaný dokument je unikátní a obsahuje mnohé autorizační značky a případně i certifikáty. Samotný
podpis (tedy biometrická data) je pevně svázán s dokumentem a nelze jej
nijak oddělit. U takto podepisovaných
dokumentů je kladen důraz na bezpečnost celého procesu.
Klasický papírový podpis je v porovnání s biometrickým podpisem mnohem méně bezpečný, jelikož z papírového podpisu lze pozorováním/zkoumáním získat informace o podpisu
(tlaku a zrychleních), které podpis
obsahuje a lze jej tedy mnohem jedno-

dušeji napodobit (zfalšovat).
Z optického zkoumání dynamického
biometrického podpisu není možné
zjistit, kdy se podpis zrychlil, kdy zpomalil a kde a jak silný byl vyvinut
tlak. Všechny tyto aspekty jsou šifrovány a skryty v podepsaném dokumentu. Navíc, každý podpis v daném
dokumentu je šifrován zvlášť a je
uzamčen náhodně generovaným heslem. Ani společnost, která konkrétní
biometrické řešení provozuje, se k zašifrovaným datům nemůže dostat.
Rozšifrování těchto dat je možné pouze za použití privátního šifrovacího
klíče, který je primárně uložen u certifikační autority. Ta má velice přísné
procesy a kontrolní stanovy pro jejich
úschovu a případné vydání. Nejčastěji
se biometrická data rozšifrovávají na
základě rozhodnutí vyšší moci, na
místě certifikační autority, za přítomnosti písmoznalce a kryptografa, kteří
dohlížejí na celkový proces rozšifrování. Doposud není znám žádný pří-

pad napadení a falsifikace dynamického biometrického podpisu.
Z tohoto hlediska bezpečnosti a autentifikace podepisující se osoby je tato
technologie zavedena již ve velkém
množství velkých společností jako jsou
RWE, O2, T-Mobile, Kooperativa,
Česká podnikatelská pojišťovna, Pojišťovna české spořitelny, GE Money
Bank, Raiffeisen stavební spořitelna
a mnohé další.

Sign+

S novinkou v tomto směru přišla Společnost TurboConsult. Ta vyvinula
službu Sign+, která sice využívá technologii dynamických biometrických
podpisů, ale v mnoha ohledech je inovativní a jedinečná.
Sign+ je komplexní služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň
připojení dynamického biometrického
podpisu k vybraným elektronickým...

Biometrický podpis v očích finančníků
Biometrický podpis patří dnes mezi
nejspolehlivější formy zabezpečení
proti zfalšování dokumentů. Od jeho prvního zapsání je zašifrovaný
uvnitř dokumentu a stává se tak
jeho nedílnou součástí. Každý takový podpis je pak jedinečný a obsahuje unikátní informace, které znemožňují jeho změnu či zneužití.
Přesto s ním dnes ještě všechny finanční instituce nepracují. A právě
na to, jaký k této technologii mají
postoj přímo finančníci, jsme se ptali
v následujících otázkách.
1. Využíváte technologii biometrického podpisu pomocí tabletů a SignPadů?
2. Jaké je v současné době ve vaší bance kvantitativní zastoupení papí-

rových dokumentů ve srovnání
s těmi digitálními?
3. Myslíte si, že biometrický podpis
může ve finanční sféře plně nahradit vlastnoruční podpis?
Jindřich Skrip
vedoucí Projektu biometrického
podpisu, Kooperativa
1. Technologii biometrického podpisu
používáme. Díky ní jsou smlouvy
rychle zpracované v našem informačním systému, mají minimální
chybovost a nemusíme archivovat
papírový originál. Zároveň velmi
dobře na ni reagují i naši klienti,
kterým se líbí její přehlednost, jednoduchost a i to, že jsme jako firma
dokázali přijít s něčím novým
a atraktivním.

2. Momentálně máme u vybraných
poradců 40 % nových pojistných
smluv opatřených vlastnoručně digitálním podpisem. Naším cílem je
toto číslo zdvojnásobit.
3. Ano, jsem o tom přesvědčen. K vytvoření papírové smlouvy není
v dnešní době relevantní důvod.
Ondřej Šňupárek
Ředitel vývoje IT, Air Bank
1. Biometrii u elektronických podpisů
nevyužíváme. Samotné používání
elektronických podpisů nám ale
umožňuje provozovat bezpapírové
pobočky a šetřit tak přírodu i náklady na tisk. Zákazníci mohou na
našich pobočkách už od začátku
(tedy od roku 2011) podepisovat veškeré smlouvy nebo dodatky elekt-

ronickým podpisem, který vlastnoruční podpis nahrazuje. Používáme
k tomu moderní SignPady, které
biometrickou technologii umí, ale
zatím ji nevyužíváme. Veškeré další
ověřování (např. všech plateb) totiž
u nás probíhá s pomocí jiných bezpečnostních způsobů bez nutnosti
dalšího podpisu.
2. Na jednu smlouvu podepsanou na
pobočce klasickým způsobem připadá přibližně sto smluv podepsaných elektronicky. Dokumenty podepsané elektronicky tedy na pobočkách naprosto jednoznačně...
Více z rubriky
FINANCE
si přečtěte na
www.ict-nn.com/finance
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právo
Pozor na urážky
na internetu.
Mohou přijít
draho

Chcete fotit? Proč ne.
Ale má to svá pravidla
Není to tak dávno, co řadou médií
proběhla zpráva, že Evropská unie
chce zakázat focení. Přesněji, že pokud někdo udělá třeba svým mobilem fotku nějaké stavby, bude potřebovat k jejímu zveřejnění, a to
včetně sociálních sítí, souhlas autora. Že to v době popularity vyvolalo
pořádný poprask, je nasnadě. Jak
asi každý tuší, brzy se ukázalo, že
je to všechno trochu jinak. Přesto,
než stiskneme spoušť, je pár věcí,
které je dobré vědět.
Stále lepšící se kvalita fotoaparátů
v chytrých telefonech spolu s rostoucí
popularitou různých sociálních sítí
mění řadu – zejména mladých – lidí
v nadšené fotografy. Či možná fotomaniaky. Ruku v ruce s tím jsou různé
příběhy o tom, jak někomu fotka z party na Facebooku zničila život. To je
právě jeden z případů, kdy bychom
měli o pravidlech, která při focení platí
něco vědět. Zachycování a rozšiřování
podoby člověka bez jeho svolení je totiž podle občanského zákoníku až na
určité výjimky zakázáno. Vystavením
něčí fotky na sociální síti (nebo kdekoli jinde) se tak vystavujete riziku, že se
bude bránit i požadovat odškodnění.

Svoboda panoramatu

Právě výše zmíněný hoax (poplašná
zpráva) učinil z tak zvané svobody panoramatu známý pojem. V právní mluvě tento termín znamená, že vše, co je
permanentně vystaveno ve veřejném
prostředí, lze vyfotografovat a volně
zveřejnit a šířit. Svoboda panoramatu
je garantována v právním řádu ČR
i dalších zemí. Autorské právo je v mnohých zemích EU rozdílné a Evropský
parlament ho chce co nejvíce sjednotit.
I stavby na ulici mohou být chráněná
autorská díla. U nás je lze z hlediska
autorského práva užívat volně, nicméně
například ve Francii a Belgii je úprava
poměrně odlišná a v řadě případů stanovují majitelé autorských práv (či
kolektivní správci, jako je u nás například OSA) pravidla, za kterých lze tyto
stavby fotografovat.
Někdy tak mohou určit kupříkladu
rozměry výsledného snímku, jeho rozlišení, či omezit jeho veřejné vystavování. V některých případech jdou dokonce tak daleko, že fotky té které stavby lze pořídit jen v určitou denní dobu.
Přesněji tedy, pořídit je můžete, ale už
sdílení na Facebook by mohlo být problematické. Na tomto místě je dobré
připomenout, že svoboda panoramatu
se týká výhradně amatérského nekomerčního použití. Takže, pokud se

například na plakát své firmy rozhodnete dát vysílač na Ještědu, budete se
muset s jeho autorem dohodnout
a uhradit mu příslušnou sumu.

Lidí se raději zeptejte

Mnohem větší opatrnost je na místě
v případě focení živých osob. Nemusí
jít jen o nějaké obrázky z večírků, které
danou osobu poškozují. Zkusme si třeba představit situaci, kdy fotografií
umístěnou na nějakou webovou galerii nechtěně prozradíte místo a čas pobytu nějakého člověka. Co vše by to
mohlo způsobit je zřejmé. Při fotografování lidí totiž vstupuje do hry další
složka práva, a to ochrana osobnosti....

Právo a kyberprostor
V únoru roku 1996 napsal John
Perry Barlow ve švýcarském Davosu manifest Deklarace nezávislosti
kyberprostoru. V tomto krátkém
textu se obrací k vládám států světa a shrnuje, proč právo, tak jak jej
známe z offline prostředí, nemůže
v kyberprostoru fungovat. Argumentuje zejména rozdílností světa
aktuálního, hmotného („actual“)
a virtuálního („virtual“).
Ve virtuálním světě může státní moc
totiž jen velmi obtížně uplatňovat svoji
autoritu. Je třeba si uvědomit, že vynutitelnost norem je jedním ze základních
předpokladů efektivního práva. Barlow
v Deklaraci tvrdí, že „obyvatelé“ kyberprostoru dokáží vytvořit vlastní,
dostatečně efektivní způsoby na řešení
problémů, které budou moci využívat
bez nutnosti zásahu vlád. Jak ukázal
následný vývoj, Barlowova proklamace
se plně neprokázala, a právo si našlo
svoji cestu i do kyberprostoru.
Kyberprostor je určitým způsobem oddělený od hmotného světa. Nejde ale
o dvě zcela nesouvisející věci. Virtuální

a hmotný svět jsou dvěma stranami téže
mince. Koupě a další právní jednání
ve virtuálním prostoru se projeví ve
světě mimo něj. To stejné pak platí i pro
protiprávní jednání, jako jsou například podvody a pomluvy. Existence
kyberprostoru je navíc přímo závislá
na hmotném světě. Pomineme-li zjevné
věci jako je elektřina, síť Internet by nemohla existovat bez osob, které zákon
označuje jako poskytovatele služeb
informační společnosti a které nazýváme rovněž zkratkou ISP („Internet
service provider“).
ISP jsou například společnosti nabízející připojení koncového uživatele
k Internetu, zabezpečující komunikační infrastrukturu, provozovatele inzertních portálů, diskuzních webů,
sociálních sítí a mnohých dalších. ISP
jsou však také lidé, kteří na svém blogu
umožní diskuzi. Všichni potom podléhají výkonu práva státní moci, pod
kterou spadají. Státy tak mohou vynucovat své právo v kyberprostoru díky
tomu, že určí ISP do určité míry odpovědné za informace, které poskytují.
I přes to, že je vynutitelnost práva v ky-

Není to tak dávno, co české soudy
rozhodly o tom, že za obsah diskusí
na internetu jsou zodpovědní provozovatelé webů. To ale ještě nezaručuje beztrestnost těm, kteří
urážky publikují. V poslední době
jsme byli svědky několika případů,
kdy byli lidé obviněni či dokonce
odsouzeni za své výroky publikované na sociálních sítích nebo jinde
na internetu. Podobně na pozoru
se pochopitelně musí mít i autoři
různých webových stránek. Internet není tak anonymní, jak by se
někdy mohlo zdát. Jejich autorům
hrozí zabavení počítače i tři roky
vězení. Usvědčit je ale není vůbec
snadné.

berprostoru možná, často stále naráží
na praktické problémy způsobené například umístěním v různých státech,
nebo nízkou efektivností státního zajišťování práva. Díky tomu se již od
počátku Internetu vyvíjí v kyberprostoru vlastní normativní systémy a vynucovací mechanismy. Jako příklad takových jevů můžeme uvést „netiketu“
tedy „síťovou etiketu“ nebo „ODR“, tedy
řešení sporů online (zkratka z „Online
Dispute Resolution“). Vytvořily se
i obecné právně nezakotvené principy
specifické pro Internet a...
Text převzat z webových stránek Fakulty informatiky Masarykovi univerzity v Brně. Autory
textu jsou doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. a Mgr. Jan Fousek

Takřka současně se vznikem sociální
sítě Facebook se na ní začala objevovat řada stránek s nenávistným obsahem. Protesty uživatelů Facebook už
roky ignoruje. Provozovatelé této sítě
totiž obvykle dojdou k závěru, že autoři stránek pravidla sociální sítě neporušují. „Najít autora závadné stránky
nebo příspěvku je běh na dlouhou trať
a policie má svázané ruce. Může totiž
jen těžko dokazovat, že nezákonný
příspěvek napsal skutečně člověk, který je pod ním podepsaný,“ popsal Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Jak najít autora

Hlavní problém spočívá v tom, že většina sociálních sítí včetně nejrozšířenějšího Facebooku je registrována ve
Spojených státech amerických, tudíž
se řídí tamními zákony. V případě
užívání sociálních sítí na území České
republiky však musí být dodržovány
české právní předpisy. „Stránku se závadným obsahem může uživatel provozovateli nahlásit, ten totiž za její
obsah zodpovídá. Pokud ale obsah podle jeho posouzení neporušuje právní
předpisy nebo smluvní podmínky, odstranit ji nemusí. Stránku lze nahlásit
i na policii. Šance, že jejího autora...
Více z rubriky
PRÁVO
si přečtěte na
www.ict-nn.com/právo
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Kdo se posunul kam

PR Manager

Richard Podpiera

Jiří Skopový

Petr Kuboš

Novým výkonným
ředitelem útvaru
Data, zpracování
operací a nákup
ČSOB se stal
Richard Podpiera,
který v posledních
třech letech vedl
Řízení aktiv a pasiv, zároveň od roku
2011 stál v čele útvaru Strategie a rozvoj. Před svým nástupem do ČSOB
pracoval pro společnost McKinsey & Co
a předtím pro Mezinárodní měnový
fond, přičemž v obou případech se zaměřoval především na finanční sektor.
Vystudoval finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a získal doktorát z ekonomie na
CERGE-EI.

Nov ým generáln í m ř e d it e le m
společnosti DataSpring se v září stal
Jiří Skopov ý. Je
zkušeným odborníkem v oblasti IT,
který se na tuto
pozici vrací do Čech ze své poslední
profesní destinace v Singapuru. Tam
působil v roli šéfa Konica Minolta na
pozici General Managera pro oblast
strategického plánování a rozvoje ICT
služeb pro region ASEAN. Jiří Skopový
nahradí ve funkci generálního ředitele
společnosti DataSpring Martina Smekala, který se v roli poradce KKCG a.s.
zaměří na jiné strategické projekty
včetně nového projektu rozvoje datových center.

Společnost
Ka spersk y L ab
v České republice
jmenovala Petra
Kuboše na pozici
Cor porate Sa les
Manager. Na starosti bude mít především rozvoj obchodních aktivit ve
východní Evropě.

ESET Česká republika, Praha

Head of ICT Department

European GNSS Agency, Praha

IT Engineer

Amazon, Prague

Support – systémový
specialista
COMPUTER HELP, Praha

Network Specialist –
2nd/3rd level support

Experis Czech Republic, Brno

IT Administrator/IT
Application Support
SOTIO, Praha

SaaS Systems Administrator
CA Technologies, Praha

ČSOB
Ředitel útvaru Data, zpracování
operací a nákup

Senior IT Administrator
(Prague)
Bohemia Interactive, Praha

Systems Administrator
NetSuite, Brno

Více na www.ict-nn.com/jobs

Analyst/Consultant
(Management Consulting)
Deloitte, Praha

Technical Support Specialist
NCR, Praha

Support Engineer

Cisco, Praha, Stredočeský kr.

LINUX ADMINISTRATOR
UPP, Praha

Linux system support
specialista/ka
Česká spořitelna, Praha

Aplikační architekt

ČD - Informační Systémy, Praha

Linux System Deployment
Engineer
AT&T, Brno

Microsoft Consultant
IXPERTA, Praha

Java Developer
(fluent Czech essential)
nangu.TV - Alnair, Praha
Více z rubriky
JOBS IN ICT
si přečtěte na
www.ict-nn.com/jobs

DataSpring
Generální ředitel

Kaspersky Lab
Corporate Sales Manager

“Příležitost zúročit nabyté zkušenosti
ze zahraničí ve společnosti jako je DataSpring pro mne znamená velkou profesní výzvu a udělám vše pro to, aby...

Petr Kuboš má více než 15 let zkušeností především z oboru telekomunikací. Působil v oddělení prodeje korporátním zákazníkům ve společnosti
Eurotel a následně Telefonica Czech
Republic. Pracoval také v dalších významných společnostech zabývajících
se výrobou mobilních telefonů jako
například Sagem, ZTE Czech či LG
Electronics. Tam rozvíjel obchodní
aktivity a řídil divizi mobilních telefonů pro Českou republiku a Slovensko.
Před nástupem do Kaspersky Lab zastával pozici Business Development...

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

Vizitka není přežitek
V době e-mailů a chytrých telefonů
se může nošení vizitek zdát jako
zbytečnost. Přece máme na sebe
všechny kontakty, můžeme si poslat číslo textovou zprávou nebo si
dokonce vyměnit vizitky jen přiložením telefonů k sobě. Jenže ona papírová vizitka má trochu jiný význam
než jen předat telefonní číslo.
Při obchodních jednáních, stejně jako
při pracovních pohovorech, mnoho
lidí zapomíná na jeden důležitý detail,
a vzpomenou si na něj, až když je příliš pozdě, Vizitce se ne náhodou dříve
říkalo navštívenka. Byla to kartička,
kterou vám návštěvník doručil předtím, než k vám přišel. Proto pokud
vám ji sám nepošle, měli byste o vizitku
svého partnera požádat dříve, než na
schůzku s ním dorazíte. Je to jedna ze
základních zásad, kterou vyjadřujete,
že vás schůzka doopravdy zajímá, že
chcete vědět, s kým máte tu čest.
Upřímně řečeno, na člověka, který
vám není schopen dát svou osobní vizitku, byste měli vždy pohlížet s jistou
dávkou nedůvěry a podezření. Zejména
pokud jde na pracovní pohovor, museli jste o sobě poskytnout celou řadu
údajů a je celkem oprávněné očekávat,

že vám váš partner oplatí stejnou mincí. Pokud vám někdo svoji vizitku nedá,
vyjadřuje tím jen nedostatek respektu
k vám, neznalost základních pravidel
slušnosti a naprostou absenci profesionality. Nemít vizitku je prostě ostuda,
během své praxe jsem slyšel snad miliony výmluv, proč někdo vizitku nemá nebo ji nemůže dát. Přes veškerou
racionalitu, která je v nich schovaná,
jsou to pořád jen výmluvy.
Také vy totiž potřebujete vědět alespoň základní data o tom, s kým máte tu
čest. Vizitka je skvělý způsob, jak zaznamenat základní data. Pokud ji nedostanete, rozhodně se nezapomeňte
zeptat nejen na jméno, ale také na
funkci. Může se vám to někdy v budoucnu hodit. A přece jen, papírová
vizitka ve vašem pořadači řekne o setkání s konkrétním člověkem mnohem
více, než je anonymní záznam ve vašem mobilním telefonu. Schválně si to
zkuste, i když dnešní telefony umožňují přidat ke kontaktu mnoho detailů,
pokud si vezmete do ruky papírovou
vizitku, vybavíte si o setkání mnohem
více detailů, připomenete si konkrétního, unikátního člověka, nikoli bezejmenný kontakt.

Michael Mayher
Za 20 let působení v oblasti lidských
zdrojů získal rozsáhlé zkušenosti
a dnes patří ke špičkovým personalistům v Česku. Jeho hlavní specializací je koučing a tréning tak zvaných
měkkých dovedností (soft skills) při
hledání nových pozic a vyjednávání
o nich.

Na každém pracovním setkání byste
si proto o vizitku měli říci, a při další
schůzce ji mít s sebou. Profesionálům
zní možná tahle rada jako banalita.
Nicméně podle mých zkušeností je to
pro řadu lidí tento jednoduchý až banální požadavek nepřekonatelným problémem.
A pokud mě někdo...
Více si přečtěte na:
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analýzy, studie

Windows 10 prodeje PC
neoživily?

Zájem o osobní počítače díky novému operačnímu systému vzrostl, na
významnější oživení trhu to nestačilo. Většina uživatelů využila bezplatného upgradu, tvrdí analytici
společnosti IDC. Ve třetím čtvrtletí
2015 výrobci dodali na trh 71 milionů počítačů, o 10,8 procenta méně
než vloni.

Prodejní kanály obsluhující trh s osobními počítači v létě vyprazdňovaly
sklady s počítači platformy Windows 8.
V podstatě ani nemohly zareagovat na
příchod nového operačního systému.
Interval mezi verzí RTM – Release To
Manufacturing a finální byl příliš
krátký. Analytici IDC podotýkají, že
technologický progres nepřinesly jen
nové Windows, ale i procesory Intel
Skylake. Oba faktory se však promítnou nejdříve do výsledků čtvrtého
kvartálu.
Mezinárodní obchod se podle analytiků také stále potýká s nestálostí měnových kurzů. Posilování dolaru neprospělo cenám výpočetní techniky na
mnoha trzích, což se negativně promítlo do prodejních výsledků. Informace z dílny společnosti Gartner,
konkurenta IDC, hovoří o mírnějším
poklesu na globálním trhu PC. Konkrétně uvádějí 73,7 milionu prodaných osobních počítačů a meziroční
snížení odbytu o 7,7 procenta.
Výsledky trhu osobních počítačů ale
nepostihují rovnoměrně všechny jeho

hráče. Čtyři největší globální dodavatelé zaznamenali výrazně lepší, resp.
ne tak špatný výsledek. Jejich dodávky
poklesly o 4,5 procenta meziročně, zatímco menší hráči vykázali až 20procentní propady. Čtveřice největších
podle analytiků těží ze své velikosti,
koncentrace na přenosné počítače
a z většího vlivu na distribuční kanály
v rozvíjejících se regionech. Menší dodavatelé také častěji vyklízejí pozice
na vybraných trzích, což nahrává aktivitám velkých.
Analytici IDC očekávají, že se v roce
2016 trh osobních počítačů stabilizuje.
Operační systém Windows 10 a procesory Intel Skylake podle jejich mínění
přimějí řadu váhajících zákazníků
k pořízení nového hardwaru. Na mysli
mají zejména segment domácností, jenž
svou techniku v posledních letech neobnovoval.

Gartner:
Big Data mění
byznys

V regionu EMEA, do něhož ČR spadá,
se velmi silně projevují negativní dopady měnových kurzů. Prodejní kanály
v létě vyprazdňovaly sklady s počítači
platformy Windows 8, ale i tak se
místní prodeje propadly v meziročním
srovnání již druhé čtvrtletí za sebou
o dvouciferné hodnoty.
Mezi dodavateli se situace výrazně
nezměnila. Prvenství v segmentu patří
společnosti Lenovo, kterou následují
firmy HP a Dell. S výraznějším odstupem na čtvrtém a pátém místě figurují
společnosti Apple a Acer. Pro prvou
jde rozhodně o úspěch, v případě...

Prodeje osobních počítačů ve 3Q 2015 (miliony kusů)
Dodavatel

3Q15
dodávky

3Q15
tržní podíl

3Q14
dodávky

3Q14
tržní podíl

3Q15/3Q14
změna

1. Lenovo

14,937

21,0 %

15,699

19,7 %

-4,9 %

2. HP

13,905

19,6 %

14,715

18,5 %

-5,5 %

3. Dell

10,120

14,3 %

10,425

13,1 %

-2,9 %

4. Apple

5,324

7,5 %

5,514

6,9 %

-3,4 %

5. Acer Group

4,997

7,0 %

6,746

8,5 %

-25,9 %

Ostatní

21,693

30,6 %

26,459

33,3 %

-18,0 %

Celkem

70,976

100,0 %

79,558

100,0 %

-10,8 %

IDC: výdaje na cloud vzrostou
o čtvrtinu
Růst popularity cloudových technologií a služeb se odráží i v nárůstu
výdajů za cloudovou infrastrukturu.
Podle studie analytické společnosti
IDC dosáhnou letos výdaje do této
oblasti hodnoty 32,6 miliard dolarů,
což znamená růst o 24,1 procent.
Podíl cloudu na celkových výdajích
za podnikovou infrastrukturu tak
bude už třetinový.
Výsledky studie Worldwide Quarterly
Cloud IT Infrastructure Tracker, kterou publikovala analytická společnost
IDC, potvrzuje, že cloud se stává důležitou součástí strategií stále většího
procenta firem. Investice do cloudové
infrastruktury, kam patří zejména
servery, úložiště, přepínače, činily ještě v loňském roce 27,9 procent všech
investic do podnikové infrastruktury.

V letošním roce už je to celá třetina.
Do klasických řešení sice poplyne stále
největší část investic – celkem 66,8 miliard dolarů. V meziročním srovnání
to ale znamená pokles o 1,6 procenta.
Rychlejší růst se očekává zejména
v oblasti veřejného cloudu, kde by měly investice do infrastruktury vzrůst
o 29,6 procenta a dosáhnout 20,5 miliard dolarů. Investice do privátního
cloudu budou jen asi poloviční, tedy
12,1 miliarda dolarů, což odpovídá
růstu o 15,8 procenta. Výdaje na
servery, úložiště i přepínače budou
růst minimálně o pětinu, přičemž výdaje na servery dokonce o 25,5 procenta.
Stranou tohoto růstu zůstane podle
IDC oblast střední a východní Evropy,
což je způsobeno politickou a ekono-

mickou nestabilitou této oblasti. V následujících pěti letech budou výdaje
do cloudové infrastruktury růst každoročně o 15,1 procenta. V roce 2019
pak budou tvořit již téměř polovinu
všech výdajů za podnikovou infrastrukturu, když dosáhnout 53,1 miliardy dolarů. Naopak výdaje do on-site
infrastruktury budou setrvale klesat
o necelá dvě procenta ročně. IDC odhaduje, že nadále bude dominovat především infrastruktura veřejného cloudu, výdaje do ní porostou o 16,3 procenta ročně, růst výdajů do privátního
cloudu bude o necelé tři procentní
body nižší. I nadále budou výdaje do
něj přibližně poloviční, v roce 2019
budou tvořit 19,4 miliardy dolarů, zatímco do veřejného cloudu poplyne
33,6 miliard dolarů.

Ambice nových technologií měnit
zavedená pravidla byznysu se odráží i na rostoucím zájmu o fenomén
Big Data. Podle aktuálních průzkumů společnosti Gartner do této
oblasti již investuje nebo v následujících dvou letech plánuje investovat na 75 % dotázaných společností
– bezmála dvě třetiny v souvislosti
se zlepšováním zákaznického zážitku a téměř polovina ve snaze zlepšit efektivitu svých procesů a cílení
marketingu.
Realita ostrého nasazování a využívání
řešení v oblasti velkých dat ovšem není
tak žhavá. Z posledního průzkumu
společnosti Gartner vyplývá, že v letošním roce se do této fáze dostalo 15
procent respondentů – to je jen o procento více než v roce předchozím.
V některých odvětvích tak podle analyticků neexistuje skutečný konkurenční tlak na využívání velkých dat a výsledků jejich analýzy.
„Velká data jsou velký byznys. Datová
analytika je v současných byznysových
agendách poměrně vysoko, role datového vědce je jednou z nejžádanějších
IT profesí a řada světoznámých organizací se předhání v obsazování pozice
CDO – chief data officer – přestože
rozsah pravomocí je často poněkud
nejasný. Schopnosti byznysu využívat
je se ale teprve rodí. Podle některých
komentátorů bude svatým grálem velkých dat analýza textů, nicméně aktuální křivka velkých dat naznačuje,
že tato oblast teprve sestupuje do propadu deziluze. Stále ještě zbývá kus
cesty, než tato řešení začnou opravdu
dodávat skutečnou přidanou hodnotu,“ poznamenává Alan Duncan ze
společnosti Gartner.

Více z rubriky
ANALÝZY
si přečtěte na
www.ict-nn.com/pruzkumy
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ict events
top events
F5_GTM – BIG-IP Global
Traffic Manager v11x
Termín: 26.–27. 11. 2015
Místo: ALEF NULA, a.s.,
U Plynárny 1002/97, Praha 10
Společnost Alef Nula působí na českém
trhu už dvacet let. Nikdy se nesnažila stát
se široce rozkročeným integrátorem. Vždy
se snažila zdokonalovat se v několika
definovaných oblastech, na něž se přímo
specializuje. Mezi tyto oblasti určitě patří
technologie F5. Naši školitelé mají reálné
zkušenosti s implementacemi technologie
F5 a dokáží tak předat výrazné know how,
které je studenty vysoce ceněno.
Cena a více informací na:
cz-training@alef.com nebo
http://training.alef.com/cz/

SAP Fórum podruhé.
Tentokráte pro profesionály
Tradiční konference SAP Fórum dostala letos nový formát a konala se
ve dvou dnech. Druhá část dostala
podtitul Professional Day a ICT
Network News bylo i tentokráte
mediálním partnerem. Jak název
naznačoval, byla druhá část konference zaměřena již na konkrétní
technologie a jednotlivá řešení, takže si na své přišli především profesionálové pracující s produkty SAP.
Program byl opravdu zajímavý
a podle reakcí přítomných bylo patrné, že své účasti rozhodně nelitovali.
Obě části letošního SAP Fóra dělilo
téměř půl roku. Na atraktivitě programu to ale rozhodně neubralo. Právě

naopak, a tak se 10. září 2015 sešlo
v pražském NH hotelu na Smíchově
více než 500 účastníků, což v součtu
s prvním dnem dělá ze SAP Fóra jednu
z nejúspěšnějších IT konferencí v Česku. Program Professional Day byl rozdělen do celkem šesti sekcí – finance;
lidské zdroje; inovační technologie;
marketing, sales & logistika; SAP HANA workshop a Infoden pro veřejný
sektor. Každý z účastníků si tak mohl
vybrat tu sekci, která ho nejvíce zajímala. A protože ICT Network News
zajišťovali i on-line stream z jednotlivých sálů, nebyl problém „nakouknout“
i jinam.
Přednášky ve všech sekcích měly ale
jeden společný znak – nešlo ani tak o to,
snažit se „prodávat“ řešení SAP, jak

Inform

Telco Conference 2015
21.10.2015 Bratislava
Profesia CZ

HR Days

21.–22.10.2015 Praha
Veletrhy Brno

KONGRES MEDICAL SUMMIT
BRNO

IOT FORUM
22.10.2015 Praha
IDC

IDC Big Data Conference 2016
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Jak si udržet talenty

tabletu i mobilním telefonu. Dále je
Velmi silně obsazena byla sekce lidských zdrojů. Není to náhodou, SAP
i díky akvizici společnosti SuccessFactors a dalších patří v této oblasti na
samotnou špičku. V dnešní době totiž
personalisté hrají ve firmách stále důležitější roli – jejich úkolem je nejen
vybrat ty správné lidi, ale také řídit
jejich osobní rozvoj a zajistit, aby ti
nejlepší, o které firma pochopitelně
nejvíce stojí, neodcházeli jinam. Dosáhnout toho bez podpory IT systémů
a aplikací je dnes prakticky nemožná.
Právě díky technologiím může personalista například okamžitě vidět, jakou
cenu má konkrétní zaměstnanec pro
společnost, kolik by stál jeho odchod
v podobě nákladů na školení a výběr
nástupce nebo třeba kolik firmě přináší a jaké jsou jeho pracovní výsledky...
Více si přečtěte na:

16.–22.10.2015 Brno
IDC

tomu někdy na obdobných akcích bývá, ale spíše ukázat možnosti a především pomoci najít takové řešení, které
může být návštěvníkům ku prospěchu. Proto v nich vystupovali nejen
prezentující ze společnosti SAP, ale
také zástupci zákazníků, uživatelé systémů, kteří se tak mohli podělit o reálné zkušenosti, nápady a postřehy.

Konference CNZ již po desáté. Tentokráte
o významu dokumentů v životních situacích
Již 10. ročník odborné konference
CNZ se letos uskutečnil 6. října
2015 od 9.00 hodin, v prostorách
Národního archivu v Praze. Na jediné konferenci tohoto druhu v Česku
měli všichni návštěvníci možnost
dovědět se, jak se řeší problematika
dlouhodobého používání elektronických dokumentů v Česku, ale i ve
světě. Hlavní přednáška patřila
Dr. Dineshi Katrovi, šéfovi indického
střediska Centre for Development
of Advanced Computing, který před-

staví zkušenosti z daleké Indie. Ani
letos nechybělo panelové diskuzní
fórum s našimi odborníky na otázky
Digitální kontinuity, s podtitulem
„Elektronické podání – mysterium,
nebo realita?”
Sdružení CNZ (zkratka slov Co po nás
zůstane) se zabývá již po desetiletí
problematikou tak zvané digitální
kontinuity a zachování použitelnosti
elektronických dokumentů. Pod patronací tohoto sdružení probíhá již tra-

dičně také odborná konference CNZ.
Letošní již 10. ročník nesl podtitul
„Význam dokumentů v životních situacích“. Každodenní zkušenosti z práce
s elektronickými dokumenty dokazují,
že digitální kontinuita je jedním ze základních kamenů rozvoje eGovernmentu. Jejich používání a uchovávání
však generuje stále nové
problémy. Konference
CNZ je unikátní...
Více si přečtěte na:

Náš zákazník, náš byznys
10. jubilejní ročník odborné konference věnované řízení informačních
a komunikačních technologií, ICTM
2015, uspořádaly 17. září 2015 společně O2 Czech Republic a.s. a Katedra telekomunikační techniky FEL
ČVUT v Praze. Tématem konference
bylo řízení dodávky a správa ICT
služeb, tedy vztah ICT a byznysu.
Záštitu nad konferencí převzala
česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service

Management Forum, itSMF Czech
Republic. Generálním partnerem
konference byla společnost O2
Czech Republic, zlatým partnerem
společnost GlideVison.
Konference se zúčastnilo 85 z 91 přihlášených. Z účastnické ankety vyplynulo,
že všichni účastníci shledali téma konference aktuálním (63 %) nebo vysoce
aktuálním (37 %). Náplň konference
zcela vyhovovala 65 % účastníků, z vět-

ší části pak zbývajícím 35 %. Pro 98 %
účastníků měla konference vyhovující
odbornou úroveň a pro
stejný počet měla i očekávaný přínos...
Více si přečtěte na:
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Lenovo míří na špičku
I když se historie značky Lenovo na
poli chytrých telefonů zřejmě brzy
uzavře, o tyto přístroje nepřijdeme.
Poslední modely naznačují, že to
tento čínský výrobce s útokem na
absolutní špičku myslí doopravdy
vážně. Jasným důkazem toho je dvojice nových modelů Vibe P1 a Vibe
P1m. Ty totiž nabízí výbavu, která
osloví i ty úplně nejnáročnější uživatele.
Po získání značky Motorola bylo nasnadě, že značka Lenovo na poli chytrých telefonů moc dlouho nepobude.
Všechny nové modely tohoto výrobce
ponesou do budoucna tradiční mobilní
značku, ale i značka Lenovo už se stihla velmi dobře etablovat. Zabodovala
také v Česku, kde se značkám z počítačového světa daří tradičně velmi dobře.
A není divu, Lenovo udělalo v posledních měsících velký kvalitativní skok
kupředu a její současné modely nabídnou výkon srovnatelný se současnou
špičkou, ovšem ceny zůstaly velmi
přijatelné.

Kovový elegán

Že „čínský“ telefon nemusí budit dojem
levné náhražky, bez nejmenších pochybností potvrzuje právě nový model
Vibe P1 s designem z kovu a skla, který
je ještě zdůrazněný pomocí tenkého
hliníkového rámečku (měřícího po
stranách jen 4 mm) a jemně zakřiveným zadním kovovým krytem pro
lepší ergonomii. Displej je vyroben ze

skla Gorilla Glass 3, tenčí a lehčí varianty ochranného skla Corning odolného proti poškrábání a rozbití.
Kvalitní konstrukce umožňuje nabídnout i velmi dobrý kvalitou zvuk, o který se stará technologie Smart PA, která
zesiluje zvukový výstup. Ani hlasitý
reproduktor tohoto telefonu tak není
žádné řešení z nouze, o lepší rezonanci
a basy se postará utěsněná zvuková komora. Výbavu doplňuje 13Mpx fotoaparátem s technologií fast-focus PDAF
a 5Mpx přední fotoaparát s několika
režimy fotografování a funkcemi pro
zkrášlování snímků.
Uvnitř telefonu se ukrývá čtyřiašedesáti bitový osmijádrový procesor
Qualcomm Snapdragon 615 s taktem

1,5 GHz. Telefon tak problémů zvládne
spuštění více aplikací najednou, surfování na internetu i přehrávání videa.
Nabídka je kompletní, i pokud jde
o možnosti připojení, počínaje podporou LTE (4G), přes wi-fi s technologií
Wi-Fi Boost pro zvýšení rychlosti a dosahu připojení, až po NFC. Vibe P1 tak
lze spárovat se celou řadou dalších zařízení, jako jsou sluchátka, tiskárny,
televizory, kamery a řada dalších. Vestavěný snímač otisků prstů lze využít
pro odemknutí displeje a přitom uživatelům přináší ještě větší komfort,
bezpečnost a soukromí.
Menší model Vibe P1m zaboduje povrchovou úpravu pomocí nanotechnologie, aby byl smartphone rovněž...

Kdosi je za dveřmi.
Digitální dveřní kukátko Brinno
Dveřní kukátka nejsou žádnou novinkou. Ale rozluštit pomocí malé
čočky ve dveřích, kdo za nimi stojí,
nebývá právě snadné. Naštěstí nic
takového už dělat nemusíte. Kdo
k vám jde na návštěvu, zjistíte velmi snadno na přehledném displeji.
I dveřní kukátko může být digitální.

Klasické optické kukátko, které všichni
známe má své nevýhody. Jednak byl
obraz zkreslen efektem rybího oka,
a jednak kvůli umístění v horní části
dveří se obtížně používalo třeba dětem.
Přitom právě u nich, pokud jsou sami
doma, má kukátko naprosto nezastupitelné místo. Stejně tak bylo jeho po-

užívání problematické pro staré lidi
nebo třeba pro ty, kteří mají nějaký tělesný handicap. Také tyto skupiny jsou
poměrně zranitelné a tak je pro ně mnohem důležitější ujistit se, že za dveřmi
nečíhá žádné nebezpečí. Přesně pro
ně se může stát skvělým pomocníkem
digitální kukátko Brinno PHV MAC.
U něj stačí stisknout tlačítko a na displeji se zobrazí velký jasný pohled, co
se děje přede dveřmi. Výhodou může
být i to, že na rozdíl od starých optických kukátek, ani návštěvník nepozná, že ho někdo pozoruje.

Jednoduše do každých dveří

Kukátka Brinno PHV MAC využívají
tubus běžného optického kukátka, takže nevyžadují žádnou složitou montáž.
Můžete je tak snadno použít do jakýchkoli dveří, včetně těch úplně nových, do kterých nelze zasahovat. Kukátko je napájeno čtveřicí tužkových...

Vylepšete
svůj čas i styl.
Hudba je
při běhání
důležitá
Běhání se stalo v současnosti velkým
hitem a tomuto sportu se věnuje
stále více lidí. Řada z nich si dnes
neumí představit svůj běžecký trénink bez nějaké té běhací aplikace
ve svém chytrém mobilu, a pak také
bez hudby hrající jim do uší. Právě
hudební rytmus ji pomáhá držet zvolené tempo. Ostatně i proto je nemalá část běhacích aplikací vybavena
jakýmsi doporučeným playlistem
podle zvoleného plánu.

Zjištění, jak je hudba ve sportu důležitá,
není ničím novým. Už v roce 1911 sledoval vliv hudby na výkony cyklistů
americký vědec Leonard Ayres. Ten
ve svých pokusech zjistit, že závodníci
šlapou při poslechu správné hudby
rychleji. Podle jeho závěrů může hudba
zvýšit sportovní výkon až o 15 procent.
Hudba je zkrátka takovým povoleným
dopingem, který může pomoci lépe se
na sport lépe soustředit a může doslova
sportovce poháněk kupředu.
Pochopitelně je velmi důležité umět
volit správné tempo, song či náladu
pro určitý druh sportu, protože špatně
zvolená hudba může výkony i brzdit.
Důležitým faktorem je tak rytmus,
který je obvykle udáván hodnotou BPM
(beats per minute). Tenhle údaj je dobře znám všem fanouškům spinningu,
ale také právě běžcům. BPM znamená
totiž počet úderů za minutu a tedy
v podstatě rytmus skladby. Čím větší
počet BPM, tím rychleji nás hudba...
Více z rubriky
LIFESTYLE
si přečtěte na
www.ict-nn.com/lifestyle
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Správa vozového parku
je snazší s Arval Smart
Experience (ASX)

Mějte důležité
informace o Vašem
fleetu vždy po ruce!
 Jasně
 Přehledně
 On-line
ASX nabízí jasné a přehledné údaje on-line.
Veškerá data jsou dostupná z Vašich notebooků,
tabletů či chytrých telefonů.
Více informací na www.arval.cz

We care about cars. We care about you.

www.arval.cz

