
Distribuce HDL Automation u nás 

Společnost QNAP uzavřela partnerství  
s Xopero Software na zálohovací řešení

Společnost GORDIC tak zhodnocuje 

25 let zkušeností s integrací informač-

ních systémů. Do odvětví automati-

zace budov přináší své zkušenosti 

s řízením velkých projektů i vysokou 

míru zabezpečení systémů s důrazem 

na integraci různorodých technologií 

a protokolů. Díky technologiím od 

společnosti HDL Automation může 

nabídnout komplexní řešení integru-

jící elektroinstalační systémy pracu-

jící na uznávaných protokolech KNX  

a Buspro.

Pro klienty z veřejné správy může 

být zajímavé, že řešení automatizace 

budov na bázi prvků HDL jsou vhod-

ná nejen pro novostavby a radikální 

rekonstrukce, ale díky unikátním bez-

drátovým technologiím i pro místa 

kde jsou omezené možnosti staveb-

ních zásahů a kompletní náhrady stá-

vající elektroinstalace (např. objekty 

památkově chráněné či bez možnosti 

omezení provozu).

Ustanovení nové Směrnice 

2010/31/EU o energeticky úsporných 

stavbách klade důraz na vyvíjení opat-

ření pro zlepšení energetické nároč-

nosti budov, kde jedním z klíčových 

je automatizace budov. Od 1. 7. 2015 

se české stavebnictví řídí novelizo-

vaným zákonem (č. 406/2000 Sb.), 

jehož nová právní úprava, v souladu 

s druhou evropskou směrnicí o ener-

getické náročnosti budov, legislativně 

ukotvuje existující trend, kterým je 

zvyšování energetických standardů 

budov. Zákon v § 7 nastavuje postup-

né zvyšování energetických standar-

dů pro novostavby do roku 2020, kdy 

by se měly stavět už jen budovy s té-

měř nulovou spotřebou energie.

Živé téma diskusí, úvah i rozho-

dování mnoha investorů i uživatelů 

budoucích domů – zda investovat do 

chytré či klasické elektroinstalace – 

tak dostává nový rozměr. U velkých 

administrativních center chytrá in-

stalace zajistí požadované propojení 

funkcí osvětlení, vzduchotechniky, 

topení i klimatizace, kontroly přístupu  

a ušetří náklady na investice a provoz.

Jiná je situace u menších staveb. 

Sběrnicovým systémem zatím ne-

dotčení realizátoři ze svého pohledu 

zvažují, zda se jim vyplatí se nové sys-

témy učit, zda si poradí při uvádění do 

provozu a zda čas i peníze vynalože-

né na osvojení sběrnicového systému 

zúročí na dalších projektech. 

... pokračování na straně 3

Společnosti QNAP Systems a Xo-
pero Software oznámily uzavření 
partnerství. Společnost Xopero 
Software je známa jako přední vý-
vojářská společnost, zabývající se 
podnikovými řešeními pro zabez-
pečení dat a kontinuitu podnikání. 
Výsledkem tohoto partnerství je, že 
právě společnost Xopero Software 

bude dodávat zálohovací řešení na 
ochranu až tří koncových bodů (po-
čítačů a laptopů) zálohováním dat 
na QNAP NAS.

Řešení společnosti Xopero rozšiřuje 

funkcionalitu úložišť QNAP NAS a pře-

měňuje jej na profesionální zálohovací 

nástroj s centralizovaným řídicím pa-

nelem ke správě a rovněž k monito-

rování dat. Dále také zajišťuje nulovou 

dobu prostojů tím, že umožňuje uživa-

telům velmi snadno spouštět aplikace 

jako virtuální počítače přímo z jejich 

QNAP pomocí aplikace Xopero Smart 

Recovery. 

... pokračování na straně 6

Společnost HDL Automation je už třicet let zavedeným výrobcem automatizační techniky pro osvětlení a budovy. 
Nyní vstoupila na český trh prostřednictvím distributora, společnosti GORDIC a její dceřinné firmy HDL Automa- 
tion s.r.o. Produkty HDL Automation jsou nasazeny po celém světě, například na letišti v Dubaji. 
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IDC IoT Forum 2016
Společnost IDC uspořádala 20. října 
2016 konferenci, zaměřenou na proble-
matiku IoT – IDC IoT Forum 2016. Sou-
částí konference byly prezentace i před-
vádění zajímavých řešení, týkajících  
se i souvisejících témat. 

Během dvou let se velikost trhu IoT jen 

u nás zdvojnásobí z 13,5 miliardy korun 

na 27 miliard v roce 2018. To pro všech-

ny firmy představuje obrovskou výzvu,  

která umožní rozvoj technologií sou-

visejících s IoT. Například v roce 2020 

predikuje IDC existenci 1,4 miliardy 

aktivních senzorů, nasazených v růz-

ných oblastech. Tyto budou ovlivňovat 

nejen oblast chytrých měst (smart ci-

ties), automatizaci výroby, chytré byd-

lení, automotive, ale zcela jistě ovlivní  

i život každého jedince.

Podle průzkumu, který provedla společ-

nost IDC roku u 4500 firem, tyto očekávají 

od IoT v oblasti motivace:

 zvýšení produktivity (24,0 %),

 zrychlení vývoje produktů (22,5 %),

 zrychlení automatizačních projektů 

(21,7 %).
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Aplikace Záchranka je další z dlou-
hého seznamu původních českých 
aplikací, které mohou pomáhat li-
dem. I ta byla prezentována na kon-
ferenci IDC IoT Forum 2016. Stiskem 
tlačítka a jeho podržením si může 
senior nebo člověk v tísni přivolat 
záchranku.

Aplikace Záchranka pro aktivaci zá-

chranné služby funguje na operačních 

systémech Android, iOS a v krátké 

době bude k dispozici i na Windows 

Phone. Stiskem tlačítka a jeho podrže-

ním po dobu pěti sekund aplikace vy-

točí číslo 155, odešle přesnou polohu, 

kde se obsluha s telefonem nachází, 

stav nabití baterie telefonu a další in-

formace o volajícím. Největším benefi-

tem je ale možnost přenesení polohy 

na call centrum, protože může dojít 

k tomu, že stisk tlačítka přivolání zá-

chranky může být poslední akcí, kterou 

je volající schopen vykonat.

Aplikace je kompletně integrována 

do všech 14 služeb na území Česká 

republiky a v případě volání aplikace 

spojí volajícího přímo s dispečerkou 

záchranné služby daného kraje, ve kte-

rém se volající osoba nachází, a přímo 

do jejího systému se přenesou data  

s informacemi o volajícím. Operátorce 

se na panelu, který má před sebou, 

ukáže pod volajícím hovorem tlačítko 

GPS, takže ta přesně ví, kde se nachází 

ten, kdo potřebuje pomoci. Vzhledem 

k tomu, že vidí i údaje o nabití baterie 

telefonu, může volit další postup komu-

nikace s volajícím. Pokud má volající 

vyplněn v údajích o volajícím kontakt 

na osobu blízkou, operátorka dokonce 

vidí i tento kontakt. Součástí nastavení 

o volajícím – protože na telefon je po-

hlíženo jako na osobní zařízení – jsou 

údaje, zda volající má diabetes nebo  

s jakými jinými chorobami se léčí a jaké 

léky užívá.

Přínosem této aplikace je to – a to 

byla podmínky zadání –, že aplikace 

nejen volá, ale přenáší i důležité infor-

mace o volajícím. Kontaktní osoba zá-

chranné služby pak zařídí další postup, 

zda vyslat záchranný vůz, vrtulník nebo 

další složky záchranného systému.

Aplikace je zdarma ke stažení 

na Apple iTunes, nebo na Google Play. 

Během krátké doby přibude i možnost 

stažení ze Store Microsoftu.  
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EDITORIAL

NOVÁ ŠANCE PRO 
NÁS PRO VŠECHNY!  

Počet aktivních 

senzorů IoT 

do roku 2020 dosáh-

ne počtu 1,4 miliar-

dy. Tyto prvky spolu 

komunikují bez naší 

účasti a vykonávají 

pro nás různé, většinou záslužné činnosti. Tak 

třeba ve voze Audi A8 je na 8000 senzorů, kte-

ré chrání před nárazem, vedou v jízdních pru-

zích, starají se o bezpečný odstup od vpředu 

jedoucího vozidla.

Už brzy budou auta komunikovat i spolu  

– bez naší účasti – a připraví nám třeba optimál-

ní jízdu k nejbližšímu semaforu i k tomu za ním 

a k těm dalším tak, aby vůz jel co nejplynuleji  

a nemusel prudce brzdit a akcelerovat. Ušetří-

te tak palivo i své nervy.

Vzrůstající počet senzorů se však stává pří-

ležitostí pro útoky hackerů, kteří chtějí vykrást 

vaši domácnost nebo převzít kontrolu nad au-

tem, aby samo najelo do návěsu, a překupníci 

ho pak odvezli na Balkán za novým majitelem. 

IoT tedy není jen o tom, vymýšlet vize, kde 

všude může elektronika pomoci, ale je i o tom, 

jak se účinně bránit před útoky zlodějů.

Na to bychom neměli zapomínat. 

Uvidíme se na konferencích

Petr Smolník, šéfredaktor

SLEDUJTE TAKÉ NA:

Starostové obcí používají internet 
věcí ke komunikaci s občany  
Vysoká účinnost informovanosti  
a možnost získat okamžitou zpětnou 
vazbu od obyvatel v řádech minut. 
Nový komunikační nástroj, jako IoT 
a součást smart cities ulehčuje život 
obcím, umožňuje svolávat dobrovol-
né hasiče, hlídat seniory a pravidelně 
informovat občany. I proto byla spo-
lečnost Neogenia účastníkem IDC 
IoT Forum 2016.

Přestože obecní rozhlas využívá k infor-

mování občanů naprostá většina obcí, 

systém narazil na své limity. Ani jeho 

modernizované verze s digitálními pulty 

je nedokážou odstranit. Efektivita obecní-

ho rozhlasu totiž klesá s výměnou oken 

z dřevěných za plastová, zvětšujícím se 

územím obcí, kam je finančně náročné 

klasický rozhlas rozšířit, ale také faktem, 

že stále více občanů nepracuje a nestu-

duje na území obce. V důsledku toho 

může být zásah hlášení nízký a srozumi-

telnost informace nedostatečná.

K příjmu informací z Mobilního rozhla-

su postačí obyvatelům mobilní telefon 

nebo pevná linka. Obsluze na radnici 

nebo obecním úřadě potom počítač 

nebo smartphone a internetové připoje-

ní. Systém funguje v jakémkoliv interne-

tovém prohlížeči a jakémkoliv zařízení.  

V intuitivním rozhraní si lze vybrat z ně-

kolika metod komunikace – e-mailové, 

SMS či hlasové – tu, která se nejlépe 

hodí pro konkrétní sdělení a situaci. Hla-

sové zprávy se vytvářejí buď zadáním 

textu, kdy následně automaticky dojde  

k jejich převodu do mluvené formy, ane-

bo je lze nahrát mikrofonem přímo do po-

čítače.

Díky možnosti na sdělení reagovat 

přímo na mobilním telefonu, je možné 

za pár minut vytvořit obecní referenda 

bez nutnosti dlouhé přípravy, organiza-

ce, logistiky a investice finančních pro-

středků do jejich realizace. V systému 

jsou odpovědi zaznamenávány a rovnou 

vyhodnocovány. Zásah rozesílek je jasně 

měřitelný a zobrazuje se v přehledných 

statistikách. Mobilní rozhlas má navíc  

i svou vlastní mobilní aplikaci pro chytré 

telefony. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 
Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ict-nn.com/cs/iox

Záchranka stiskem tlačítka na telefonu 

10/2016

https://www.youtube.com/user/icttveu/videos
https://www.facebook.com/ICTNN/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/6522238/profile
http://ict-nn.com/cs/iox/1403-obce-pouzivaji-iot-ke-komunikaci-s-obcany
http://ict-nn.com/cs/ioe/1404-zachranka-na-stisk-tlacitka


Za organizátory konference, na kte-
rou přišlo na 320 předem registro-
vaných účastníků, nám zodpověděl 
několik otázek Petr Říha, Country 
Manager IDC pro Českou republiku  
a Slovensko.

Proč vlastně konference o IoT?
Celé je to o tom, co jsem říkal v jejím 

úvodu, IT už nejsou jen počítače, mo-

bily a tablety. V nedávné době začal být 

více viditelný boom v mnoha dalších 

oblastech, začalo to například chytrými 

hodinkami na zápěstích lidí, sledujících 

aktivity jejich majitelů a hlídající nejen 

fyzickou kondici, ale třeba i časový 

plán. Ale je to i například o autech, kde 

automobilový průmysl dobře nakročil. 

Je to i o přebudování měst na „chytrá“ 

města – smart cities, a třeba i o chytrém 

osvětlení. Pokud vhodným zařízením 

dodáme nějakou vnitřní inteligenci, tato 

zařízení mohou pro nás udělat mnohem 

víc, než dokážou dnes. A přitom vše za-

jistí sama, aniž bychom se museli na je-

jich řízení nějak podílet.

Zajímavou informací může být i to, 

že náklady na vývoj software pro nový 

model auta jsou již vyšší, než náklady 

na vývoj jeho „zbytku“ – tedy motoru, 

převodovky i  karoserie. Zabudované 

kamery dokážou už dnes upozornit na 

nebezpečí, rozpoznají co je před au-

tem a systém pak může odvrátit hrozící 

havárii, nebo alespoň patřičně reago-

vat. IoT v automobilech není ale jen  

o automobilech samotných, ale i o je-

jich spolupráci. Tak třeba vozy si mohou 

navzájem předávat informace o silnič-

ním provozu, „bavit se mezi sebou“. Je 

to komunikace M2M, Machine-to-Ma-

chine, která se stává v oblasti IoT velmi 

důležitou.

A proto tato konference. A – vlastně 

dá se říci – i nejen proto.   

Produkty HDL pokrývají celou škálu 
vybavení budov od nástěnných ovla-
dačů, přes vícekanálová relé a stmí-
vače, pohony žaluzií, audio, topení  
a bezpečnostní systém, až po při-
pojení elektrospotřebičů, CCTV, 
ovládání přes internet a další. Spe-
cialitou HDL jsou nástěnné dotykové 
ovladače v designovém skleněném 
provedení s podsvíceným displejem. 
O kvalitě výrobků pro domovní au-
tomatizaci značky HDL svědčí řada 
prestižních evropských i světových 
referencí.

HDL nabízí kromě standardu sběrnice 

KNX i výrobky pracující na vlastní sběr-

nici Buspro, která je hardwarově kom-

patibilní s KNX. Protože však Buspro 

pracuje stejně jako KNX s distribuova-

nou logikou a obdobným systémem 

adresace, lze obě sběrnice snadno 

integrovat do jednoho celku. Pro inves-

tory je výhodné i to, že produkty a insta-

lace Buspro nejsou zatíženy licenčními 

poplatky a náklady spojenými se stan-

dardem KNX. Další významnou výho-

dou sběrnice HDL Buspro je její plně 

kompatibilní bezdrátové rozšíření HDL 

Buspro Wireless. To umožnuje zavedení 

chytré elektroinstalace bez stavebních 

úprav do již stávajících staveb, což oce-

ní památkově chráněné objekty, úřady, 

školy, školky i nemocnice.

Přestože jsou zařízení HDL v českých 

zemích relativně nová, HDL Automa- 

tion s.r.o. věří, že vzhledem k uvedeným 

vlastnostem se zde prosadí stejně dob-

ře jako v zahraničí. Investoři kancelář-

ských, komerčních a rezidenčních kom-

plexů, ale i majitelé rodinných domů 

např. v Belgii, Německu, Velké Británii, 

Itálii, Norsku již výhod řešení HDL vyu-

žívají.

Na některé aspekty distributorství  

a nabídky společnosti HDL jsme se ze-

ptali generálního ředitele společnosti 

GORDIC Jaromíra Řezáče.

S čím se nejčastěji setkáváte v po-
slední době v oblasti domácí automa-
tizace?
Rozhodli jsme se rozšířit stávající port-

folio o software pro IoT (Internet of 

Things), jehož součástí je Smart Cities 

a Smart Building. Při vývoji využívá-

me naše dlouholeté zkušenosti včet-

ně kybernetické bezpečnosti, která je  

v dnešní době nutností pro každý infor-

mační systém. Inovace našich produktů 

poskytují zákazníkům komfortnější po-

užívání, úspornější provoz organizací  

a především bezpečnost. To bych si 

dovolil zdůraznit, protože bezpečnost je 

důležitým aspektem, který je třeba řešit 

v souvislosti s nasazením domácí auto-

matizační techniky. To proto, že uživa-

telé oblast bezpečnosti často podceňují  

a myslí si, že se jim nemůže nic stát.

Štěstí přeje připraveným…
Přesně tak – a tady to platí zvláště. 

Chránit se lze buď tím, že systém bude 

autonomní bez možnosti vnějšího pří-

stupu nebo musí být dostatečně chrá-

něn. Myslím si ale, že naše firma má  

v tomto oboru už své zkušenosti a bez-

pečnost je pro nás na prvním místě.

A proč jste vybrali zrovna HDL?
V současné době se oblast IoT neobe-

jde bez hardwarových prvků a z toho 

důvodu jsme se po dlouhodobém de-

tailním průzkumu trhu rozhodli pro spo-

lupráci se společností HDL Automation. 

Systém pro nově budované objekty je 

v dnešní době samozřejmostí. Řeše-

ní HDL je ovšem unikátní. S využitím 

bezdrátové varianty je možné chytrou 

automatizaci budov implementovat do 

stávajících objektů téměř s nulovou 

mírou demolice i s ohledem na životní 

prostředí. Prvky systému navíc nepo-

třebují bateriové napájení, ale využívají 

takzvaného harwestingu. Hardwarové 

řešení od společnosti HDL Automation 

nese vysokou míru kvality a právě zmí-

něné bezpečnosti. Velmi důležitá pro 

nás byla také úzká spolupráce s oddě-

lením R&D, které velmi pružně reaguje 

na naše podněty. 
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Distribuce HDL Automation u nás  
 
... dokončení ze strany 1 

IDC IoT Fórum 2016: Na cestě k digitalizaci  
 
... dokončení ze strany 1 
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Síťová úložiště QNAP NAS získala certifikaci Milestone Solution 
Společnost QNAP Systems oznámi-
la, že její produkty TVS-EC2480U-
-SAS-RP (R2) a TS-EC2480U (R2) 
dosáhly certifikace pro Milesto-
ne XProtect Corporate 2016 R2  
a XProtect Professional 2016 R2.

Tato certifikace zaručuje, aby výše 

zmiňované QNAP NAS podporovaly 

jednostupňová i vícestupňová úložiště 

pro aktivní i archivní databáze na VMS 

systémech XProtect, takže ke stávají-

cím systémům, jež potřebují spolehlivé, 

škálovatelné rozšíření úložné kapacity 

navržené pro podnikání, lze nyní přidá-

vat nákladově efektivní úložiště.

„Milestone Systems je předním glo-
bálním poskytovatelem software pro 
IP video dozorování na otevřené plat-
formě, a tato certifikace je dokladem 
našeho pokračujícího vývoje v oblasti 
výroby vysoce výkonných sdílených, 
škálovatelných a jednoduchých řešení 

externích IP úložišť,“ řekl produktový 

manažer QNAP Trista Huang.

Zmíněné modely jsou výkonná sjed-

nocená úložná řešení NAS, která kom-

binují nejlepší výkon v oboru, založený 

na procesorech Intel Xeon, s architek-

turou úložišť dosahující hrubou úlož-

nou kapacitu až 240 TB (24 HDD po  

10 TB) a škálování až na 1520 TB 

pomocí rozšiřujících jednotek. Dozo-

rovací systémy vybudované dvěma 

modely  QNAP v kombinaci s komponen-

tami Milestone XProtect umějí nahrávat  

a archivovat množství videí odpoví-

dající doporučením Milestone Server  

a Storage Calculator.   
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Jaké jsou největší  
bezpečnostní hrozby dneška 
Na konferenci Gopas Hackerfest 
2016 jsme měli možnost zeptat se 
odborníka na bezpečnost Adria-
na Demetra ze společnosti Deloitte 
na to, jakým největším hrozbám je  
v současné době nutné čelit.

Co je největší bezpečnostní hrozbou 
dneška?
Jsou to útoky, které přicházejí ze za-

hraničí a jsou směřovány na kritickou 

infrastrukturu státu. Protože jsme sou-

částí EU, můžeme sloužit jako přestup-

ní můstek k informačním systémům 

EU. To znamená, že když se dostane 

malware nebo pivot do našeho infor-

mačního systému, může pak následně 

probobtnat i do informačních systémů 

Evropské unie nebo jiných států.

A existuje nějaká obrana proti těmto 
útokům?
Je zde několik aspektů, protože kritic-

ká infrastruktura státu není založena 

jen na systémech, které známe z do-

mácností nebo z kanceláří, ale použí-

vá se pokročilejších zabezpečení. To 

znamená, že když takový útok probíhá, 

probíhá v několika fázích a multidiscipli-

nárně. Nejčastěji se kombinuje fyzický  

a psychologický aspekt, na který je pak 

navázán taktický útok. Jde většinou  

o postupné rozmisťování pivotů po infra-

struktuře, které pak slouží jako falešná 

identita. Útok pak v mnoha případech 

není ani možné detekovat, protože ani 

bezpečnostní monitorovací nástroje ho 

nezachytí. A obvykle se takový subjekt 

dozví o tom, že byl napaden, až z novin 

nebo od zpravodajských služeb jiných 

států. Přesně na toto téma byla ostatně 

zaměřena prezentace na Future Forces, 

kde bylo názorně předvedeno, jak tako-

vý taktický útok vypadá. Přednášejícím 

byl Ari Davies. V EU nebo – spíše bych 

řekl – v NATO, se prosazuje systém 

hybridních válek. Ale u nás, v České re-

publice není zatím pořád uchopeno to, 

že když provedete kybernetický útok na 

infrastrukturu nějakého cizího státu, tak 

vy vlastně položíte komunikační schop-

nosti toho státu a tím pádem i celou or-

ganizaci. 
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NENECHTE SE SLEDOVAT  
WEBKAMEROU 

Nezalepené webové kamery mo-

hou otevřít cestu hackerům a vy-

tvořit ideální podmínky pro vydírání 

i průmyslovou špionáž. I zakladatel 

Facebooku Mark Zuckerberg má 

webkameru zakrytou lepicí pás-

kou. Nejnovější generace monitorů 

Phillips s 22, 24 i 27 palci je vybave-

na vestavěnou webkamerou, která 

se vysune jen v případě, kdy je jí po-

třeba – například během online kon-

ference. Jinak se zasune a hackeři 

nemají šanci.

 Bezpečný evropský router byl poprvé naživo 
představen na CES Unveiled konferenci  
v Praze 
Bezpečný evropský router Turris Omnia 

z dílny sdružení CZ.NIC, správce české 

národní domény, byl poprvé oficiálně 

představen koncem října na konferenci 

CES Unveiled. Výroba unikátního route-

ru, na jehož vývoj bylo v rámci crowd-

fundingové kampaně vybráno přes  

28 milionů korun, již byla zahájena a prv-

ní kusy jsou na cestě ke svým majitelům, 

kteří si je předobjednali na serveru Indie-

gogo.com. Jakmile budou routery Turris 

Omnia z crowdfundingové kampaně 

doručeny, bude zahájen jejich komerční 

prodej. Už nyní jsou na mnoha interne-

tových obchodech přijímány předobjed-

návky na tento chytrý směrovač. A čím je 

tento router vlastně tak geniální? Běžné 

routery totiž spoléhají na instalaci aktu-

alizací ze strany uživatelů, kteří však ne-

chávají tento proces většinou zcela bez 

povšimnutí a o nových verzích se velmi 

často ani nedozví. Turris Omnia se o bez-

pečnostní aktualizace postará sám. To 

podstatně zvyšuje bezpečnost uživatele, 

což je s rozšiřováním Internetu věcí (IoT) 

stále naléhavější. Funkce síťového úloži-

ště umožní sdílení médií i zálohování dat. 

Slot na kartu SIM umožňuje připojení LTE 

modemu jako zálohy pomocí sítí mobil-

ních operátorů. Progresivní směrovač Tu-

rris Omnia, vyráběný v České republice, 

může v kooperaci s USB DVB-T tunerem 

sloužit i k distribuci televizního vysílání 

na mobilní zařízení i počítače. A ještě jed-

na věc. Málokdo je totiž připraven kupovat 

nový router a znovu konfigurovat celou 

síť ve chvíli, kdy přijde potřeba výkon-

nějšího zařízení. Turris Omnia díky třem 

uživatelsky přístupným mini-PCIe slotům 

pro instalaci rozšiřujících karet nebude 

potřeba měnit ani v případě příchodu  KO
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Představte si, že přijdete na před-
nášku o Severoatlantické alianci 
(NATO), kde vám a vašim spolužá-
kům, kteří pocházejí z různých zemí 
– neboť jde o školu s mezinárodní 
skladbou studentů –, a spolužá-
kům virtuálním, protože kurzu se 
prostřednictvím moderní techniky 
účastní studenti pěti univerzit z růz-
ných zemí, bude prostřednictvím 
web kamery přednášet přímo NATO 
expert, který odpoví i na otázky. 
Přijde vám to jako sci-fi? Takto ale 
vypadá každý čtvrtek večer studen-
tů Anglo-americké vysoké školy  
v Praze (AAVŠ).

Škola mezinárodních vztahů a diplo-

macie v čele s vedoucí celého projektu 

Dr. Kristinou Soukupovou stála v roce 

2015 u zrodu inovativního kurzu o Se-

veroatlantické alianci s názvem „Vir-
tální akademie NATO“, na němž uni-

verzita spolupracovala přímo s NATO 

Allied Command Transformation 

(NATO ACT) Innovation Hub sídlícím 

v americkém Norfolku. Díky úspěšné-

mu pilotnímu kurzu pokračuje Virtuální 

akademie NATO i letos a účastní se jí 

nejen studenti z AAVŠ, ale i z dalších 

pěti univerzit ze Spojených států, Fran-

cie a Polska. „Je nám obrovskou ctí, že 
můžeme být v čele takového projektu, 
o to víc, že nás dopisem podpořil i sám 
nejvyšší velitel NATO ACT – Supreme 
Allied Commander Transformation, 
generál Mercier,“ říká doktorka Sou-

kupová. Virtuální akademie NATO je 

ojedinělý projekt, který boří bariéry 

ve vzdělávání, protože chce umožnit 

vzdělání kdykoliv a kdekoliv. Hlavním 

cílem je seznámit studenty s historií, 

rolí, funkcemi, a chodem Severoatlan-

tické aliance pomocí online přednášek 

vedených experty NATO, které zajišťu-

je NATO Innovation Hub. Jedním z nej-

větších přínosů kurzu je okamžitá inter-

aktivita mezi přednášejícím a studenty.

Doktorka Soukupová nechce 

po studentech jen suché čtení knih  

a článků jako přípravu na hodinu, ale 

vede skupinu na Facebooku, která 

slouží jako platforma pro studenty  

k dalším diskuzím. Navíc má „Virtuál- 
ní akademie NATO“ vlastní Twitter  

a Instagram. Celý projekt není zají-

mavý jen pro studenty a přednášející, 

ale i pro NATO ACT Innovation Hub, 

které od června 2013 experimentuje  

s tím, jak mediální technologie mohou 

umožnit efektivnější vzdělávání s dosa-

hem velké audience.

Autorka: Eliška Filová, externí kon-
tributorka                        

Možno málokto z vás vie, že existujú 
aplikácie umožňujúce šifrované písa-
nie správ priamo z mobilu. 

Od dôb SMS správ sme sa posunuli ďa-

lej a ako užívatelia sme aj zraniteľnejší 

a útočník sa môže ľahšie dostať k našej 

komunikácií. Taktiež aj obsahovo už 

nepíšeme len text, ale zasielame multi-

mediálny obsah, ktorý keď sa niekomu 

nepovolanému dostane do rúk, môže 

to byť prinajmenšom nepríjemné. Po-

môcť môžu zabezpečené komunikáciu 

kryptujúce aplikácie. Vďaka tomu nie sú 

takéto správy čitateľné len samotným 

príjemcom, aj keby boli odchytené po-

čas výmeny dát medzi klientmi. Niektoré 

umožňujú okamžité zmazanie správy 

po jej prečítaní.

Poďme pozrieť zopár najpoužívanej-

ších aplikácií na komunikáciu, ktoré 

majú bezpečnosť na prvotriednej úrovni:

 Signal Private Messenger

 ChatSecure

 Gliph

 Wickr Me

 Telegram 

Najzabezpečenejšie aplikácie  
pre vzájomnú komunikáciu 

z ict bezpečnosti05      ICT NETWORK NEWS zprávy

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz

NATO vzdělává studenty Anglo-
-americké vysoké školy v Praze 
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Bezpečnost v praxi  
a pro každého  
– pokračování 

nových standardů Wi-Fi. Nová karta  

Wi-Fi se prostě zasune do jednoho  

z těchto slotů a je vymalováno!

 Sophos Intercept X pro boj s exploity  
i ransomwarem
Společnost Sophos představila nejno-

vější produkt pro novou generaci ochra-

ny koncových bodů. Sophos Intercept 

X dokáže zastavit dosud nezveřejněné 

(tzv. zero-day) hrozby, neznámé varianty 

zranitelností i skryté útoky a navíc přináší 

i pokročilou ochranu proti ransomwaru, 

která i nejnovější varianty detekuje bě-

hem několika sekund. Sophos Intercept X  

je možné provozovat paralelně se stáva-

jícím softwarem pro ochranu koncových 

bodů, a to bez ohledu na značku do-

savadního řešení. Zákazníci tak mohou 

velmi rychle zdokonalit svoji ochranu  

a získat jistotu odražení útoku ještě před 

spuštěním škodlivého kódu.

 Pětiterový disk na zálohování od WD
Společnost Seagate Technology uvede  

v listopadu na český a slovenský trh 

externí disk Backup Plus Portable, vů-

bec první 5TB přenosný disk na světě. 

Novinku zdobí elegantní kovový design  

a nabídne skutečně obří kapacitu úložiš-

tě, která je obvyklá spíše u desktopové-

ho počítače. Disk bude v prodeji dokon-

ce hned ve čtyřech barvách – červené, 

modré, stříbrné a černé. Disk stačí připojit  

k počítači nebo notebooku pomocí 

konektoru s rychlým rozhraním USB 

3.0 nebo stále ještě běžným USB 2.0, 

žádný externí zdroj napájení již pro 

zajištění správné funkce tohoto úloži-

ště není potřeba. Pokud se navíc na-

instaluje NTFS ovladač pro Mac, lze 

potom disk bezproblémově a snad-

no využívat na různých počítačích  

s operačními systémy Windows a Mac 

bez formátování. 

Jedním z kroků při ochraně bezpeč-
nosti je ochrana komunikace. Sou-
časné technologie umožňují využití 
matematickým metod, které mohou 
odolat i útoků agentur s podstatně 
větší finanční nebo výpočetní silou. 

V současnosti není možné říci, zda váš 

počítač, mobil, nebo nějaká „chytrá 

věc“ je bezpečná nebo ne. Automa-

tické aktualizace operačního systému 

nebo aplikací mohou být podvrženy  

(a pravděpodobně i budou), připojování 

na nezabezpečené Wi-Fi umožňuje zci-

zit velká množství nešifrované komuni-

kace, komunikace s jakýmkoliv dalším 

počítačem zvyšuje riziko napadení.  

V tuto chvíli žijeme ve světě, kde ochra-

na informací je svatým grálem. Můžete 

se k němu přiblížit. Ale nemůžete ho 

vlastnit. Proto jakákoliv „chytrá věc“ se 

stává zcela přirozeně zdrojem pro útok 

na vaše soukromí. Napadení virem je 

možné vyléčit antivirovým nástrojem, 

ale nikdo neví, zda tento virus byl shod-

ný s tím, proti kterému byla navržena 

léčba. Takový počítač už nelze označit 

jako důvěryhodný. Ale ani nemůžete mít 

jistotu, že je skutečně kompromitovaný.

Před nedávnem byl publikován zají-

mavý přehled bezpečnosti komunikač-

ních nástrojů od agentury Electronic 
Frountier Foundation, která se i u nás 

proslavilabojem za právo použití silné 

kryptografie. V Evropě je součástí usku-

pení EDRI – European Digital Rights, 

jehož součástí je i česká nezisková 

agentura IURE – Iuridicum Remedicum.

Autorem článku je redaktor Jan Du-
šátko 

KO
UT

EK
 R

ED
AK

TO
RŮ

10/2016

Kristina Soukupová, PhD., NATO Virtual 
Academy
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FlexiStorage je služba, kde platíte 
pouze za skutečně využitou disko-
vou kapacitu. Společnost United 
Data vám pak pomůže optimalizovat, 
analyzovat a interně účtovat disko-
vou kapacitu dle skutečného mě-
síčního využití. Služba je aplikačně  
i procesně řízena tak, aby umožňova-
la snadnou a rychlou orientaci na dů-
ležité manažerské, procesní, technic-
ké i finanční ukazatele. FlexiStorage 
nabízí stejnou flexibilitu jako cloud.

Nákup vlastního datového úložiště se-

bou nese náklady, které nemusejí být 

vidět hned – na začátku je nutná velká 

počáteční investice, platíte za kapa-

citu, kterou nevyužijete a nedokážete 

pružně reagovat na výkyvy požadavků.  

S FlexiStorage je vám nabídnut k užívá-

ní automatizovaný online systém řízení 

rizik a tak máte jistotu, že veškeré po-

žadavky na navýšení kapacity i výkonu 

jsou vždy a včas operativně vyřeše-

ny. Cena za GB je navíc garantována 

po celou dobu služby.

Při používání služby platíte za skuteč-

nou spotřebu dat, které spotřebováváte 

nebo využíváte k uložení. Účtování je 

podobné tomu, jak platíte za selektric-

kou energii, ovšem s tím rozdílem, že  

u služby FlexiStorage platíte za spo-

třebovanou kapacitu za jednu hodinu. 

Cena za tuto službu je fakturována jed-

nou měsíčně a na rozdíl od standardní-

ho pronájmu se faktura liší v závislosti 

na vaší hodinové spotřebě (GiBh).

FlexiStorage  
máte neustále pod kontrolou
Vaši kapacitu a další parametry služ-

by budete snadno sledovat a řídit on-

line pomocí nástroje Capacity Monitor, 

který poskytuje agregovaný kapacitní  

i finanční management nad provozova-

nou službou. Přehledná a jednoduchá 

aplikace umožňuje získávat a prezento-

vat ta klíčová data, která jsou důležitá 

pro řízení a zajištění dostupnosti služ-

by. Aplikace upozorňuje na souvislosti  

a důležité stavy, zajišťující bezproblé-

mový chod této služby.

Díky aplikačnímu řízení máte online 

důležité informace:

1. aktuální a předpokládané ceně 

za spotřebovanou kapacitu,

2. přehled fakturovaných období a re-

porting,

3. stav služby & kontextové informace 

upozorňující na souvislosti,

4. plánovací modul včetně zobrazení 

trendů (cena/kapacita),

5. kontrola rozpočtu.

Zjednodušení komunikace ve firmě
Díky naměřeným datům, jejich norma-

lizaci a mapování je společnost United 

Data schopna poskytovat analytické 

informace pro potřeby řízení provozu 

IT, finančním manažerům i vývojovým 

aplikačním týmům.  

„Xopero Backup je unikátní softwarové 
řešení pro naléhavé potřeby klientů: 
nejedná-li se o velké podniky, pravdě-
podobně si nemohou dovolit špičkové 
nástroje pro obnovení dat a kontinui-
tu podnikání,“ sdělil CEO společnosti 

Xopero Lukasz Jesis. „Malé a střední 
podniky se vždy spoléhaly na řešení za-
měřená na archivaci dat – jako záložní 
NAS nebo zálohy mimo místo instalace. 
Řešení Xopero vychází z myšlenky vy- 
užití kontejnerů a aplikuje ji na všechna 
data. Bez ohledu na to, co se stane, uži-
vatelé mohou na svých tabletech, po-
čítačích – nebo i na serverech – okam- 

žitě spouštět svá virtuální zařízení  
a nezaznamenají téměř žádný prostoj. 
Tyto funkce jsou již dlouho dostupné or-
ganizacím, které si mohou dovolit vyna-
kládat na zajištění kontinuity podnikání 
deset tisíc amerických dolarů měsíčně  
a více, ale nyní uživatelům stačí vynalo-
žit  jen jedno procento téže částky a zís-

kat stejný užitek na svém QNAP NAS. 
Díky zjednodušené instalaci a správě 
zákazníci poznají, co má společnost na 
mysli, když říká, že ‚Xopero funguje a vy 
také‘.“ 

Všechny verze zálohovací sady pro-

gramů Xopero obsahují technologii 

Xopero Smart Recovery umožňující 

uživatelům okamžité spuštění virtuál- 

ního počítače s jejich daty – i kdyby 

jejich zařízení bylo nepřístupné nebo 

nedostupné. Kromě toho mají uživatelé 

výhodu centrální správy záloh a nástro-

je na migraci dat. Xopero také zaručuje 

zabezpečení dat 256bitovým šifrováním 

a unikátní kombinací nejlepších para-

metrů zabezpečení ve své třídě.  

QNAP + Xopero Software rovná se partnerství
... dokončení ze strany 1 
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DISKY SSD OD WD JSOU TU  
Western Digital Corporation uvedl nové 

disky SSD WD Blue a WD Green. Jsou 

to jeho první SSD disky SATA z kategorie 

„client“, nesoucí označení WD. Ty dopl-

ňují ucelenou nabídku pevných disků pro 

počítače, PC a pracovní stanice. Atakují 

maximální dosažitelné rychlosti SATA 

disků. Disky mají certifikaci WD Functio-

nal Integrity Testing (F.I.T.) Lab a nabízejí 

superrychlé bootovací časy. Zákazníci  

s novými disky získají kombinaci rychlého 

úložiště s vysokou spolehlivostí (1,75 mil. 

hodin MTTF) a nízkou spotřebu s nižším 

zahříváním. K oběma typům SSD disků 

WD je k dispozici monitorovací software 

WD SSD Dashboard, který umožňuje 

stálou kontrolu a monitorování stavu dis-

ku, jeho výkonu a kapacity.  Pro ty, kteří 

hledají rychlost, vysokou životnost a níz-

kou spotřebu, jsou SSD od WD dobrou 

volbou. 

V.I.P. NOVINKA

 Tech Data koupí Avnet Technology Solutions 
za 2,6 miliardy dolarů 
Tech Data Corporation oznámila, že uza-

vřela definitivní dohodu o nabytí divize 

Technology Solution společnosti Avnet, 

Inc. za 2,4 miliard dolarů v hotovosti  

a 2785 milionu kmenových akcií Tech 

Data. Odhad celkové hodnoty transakce 

představuje přibližně 2,6 miliard dolarů na 

základě váženého průměru hodnoty zaví-

rací ceny akcií. Tech Data zároveň očeká-

vá, že transakcí získá přibližně 200 milio-

nu dolarů ve formě daňových úlev. Toto 

sloučení představuje nárůst možností  

a schopností a rozšiřuje rozsah technolo-

gií i regionů, čímž z Tech Data vytváří jed-

noho z nejdiverzifikovanějších světových 

end-to-end IT distributorů s působením 

ve 35 zemích. Očekává se, že transakce 

významně přispěje ke zvýšení zisku na 

akcii Tech Data v prvním roce po uzavření. 

Tech Data předpokládá dosažení ročních 

úspor v průměru sta milionu dolarů do 

dvou let od uzavření kontraktu, primárně 

díky efektivitě technologických platforem, 

odstranění duplicitních funkcí a snížení fi-

remních výdajů.

 Samsung Electronics uvedl nové prohnuté 
herní monitory s technologií Quantum Dot
Samsung Electronics uvedl na trh nový 

špičkový herní monitor. Prohnutý model 

CFG70 je navržen speciálně pro profe- 

sionální hráče, přináší vyšší kvalitu obrazu 

a nabízí funkce, které uživatelům přinesou 

skutečně působivý herní zážitek. Poprvé 

byl představen na veletrzích Gamescom 

2016 a IFA 2016. Jako první prohnutý 

herní monitor na trhu využívající techno-

logii Quantum Dot dokáže model CFG70 

(ve velikostech 24" a 27") zprostředkovat 

zářivé a přesné barvy napříč 125% sRGB 

spektrem. Tato přidaná svítivost produku-

je statický kontrastní poměr 3000:1 a zdů-KO
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Moderní stavebnice 3D tiskárny 
Prusa i3 Plus MK2 se zřejmě v brzké 
době dočká pokračovatele, čtyřba-
revné tiskárny, kterou společnost 
Prusa Research ukázala na tiskové 
konferenci k veletrhu CES 2017 Las 
Vegas, která se konala v Praze. Spo-
lečnost Prusa Research se této vý-
stavy bude účastnit ve dnech 5. až 
8. ledna 2017.

Original Prusa i3 Plus MK2 je staveb-

nice 3D tiskárny, která je připravena  

i pro méně zručné uživatele, kteří mají 

všechny komponenty připraveny tak, 

aby tiskárnu pouze smontovali a zapojili. 

Aby předešla možným komplikacím, po-

užívá společnost špičkové komponenty  

a originální součástky. Nejnovější verze 

elektroniky RAMBo mini je originál im-

portovaný z USA od Ultimachine.

Pracovní plocha tiskárny je 8000 cm3 

a největší rozměr tisknutelného objek-

tu může být 200 x 200 x 200 mm. 3D 

tiskárna používá otevřený design pro 

snadnou manipulaci a ovládací jednotka 

má integrovaný LCD displej pro použí-

vání bez připojeného počítače. Do ní lze 

zasunout SD kartu (8GB paměťová karta 

je součástí balení), anebo jednotku s po-

čítačem propojit pomocí USB rozhraní.

Průměr trysky je 0,4 mm a ta nyní po-

užívá 1,75mm tiskovou strunu pro lepší 

tisk. Tento model umožňuje i barevný 

tisk po vrstvách, kdy výše jedné vrstvy 

může začínat na 0,05 mm. Vyhřívaná 

podložka při tisku z ABS zajišťuje rov-

noměrné chladnutí a model se tak ne-

deformuje. Maximální rychlost tisku je  

200 mm/s. Velikost kroku v osách X/Y je 

10 mikronů.

Podporované materiály, ze kterých 3D 

tiskárna Original Prusa i3 Plus může vy-

tvářet model: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex 

PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, 

Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, fi-

lamenty s uhlíkovým vláknem. Součástí 

tiskárny je – kromě dříve v textu už zmí-

něné 8GB SD karty – jeden kilogram ma-

teriálu na tisk.  

Stavebnice 3D tiskárny  
Original Prusa i3 Plus MK2 

Datum 10. října 2016 se určitě zapí-
še jako významný den pro výrobu 
nákladních a autobusových plášťů 
pro výrobce pneumatik Continental 
Barum se sídlem v Otrokovicích. Vý-
robní hala prošla od roku 2013 rekon-
strukcí, rozšířením a instalací nových 
výrobních technologií.

Do realizace projektu Brownfield Otro-

kovice byla investována částka 164,8 

milionů eur (4,2 miliardy korun). Spo-

lečnost nyní postupně zvyšuje produkci 

plášťů v segmentu CVT – což jsou těžké 

nákladní, nákladní a autobusové pláště. 

Z vedení kraje na slavnostní otevírání 

přijel hejtman Zlínského kraje Stanislav 

Mišák, který panu Lázničkovi předal vy-

znamenání 2. stupně jako výraz uznání 

a poděkování za přínos pro Zlínský kraj. 

Hejtman udělit i společnosti Continental 

Barum pamětní medaili za dlouhodobý 

přínos pro rozvoj Zlínského kraje.

Díky použití nejmodernějších prvků 

obsluhují halu, kde se „pečou“ pneu-

matiky jen dva zaměstnanci! Hala je 

plná špičkových technologií, splňujících 

požadavky Průmyslu 4.0. 

Otevření nové haly Continental Barum  
v Otrokovicích se zúčastnil i hejtman kraje
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razňuje dříve skryté herní detaily ve svět-

lém i tmavém prostředí. Monitor je šetrný 

k životnímu prostředí, protože je vyroben 

zcela bez kadmia.

 Platforma KNX jako mozek chytrého domu
Chytré domy jsou pro Čechy finančně 

stále dostupnější a lidé si pořizují domác-

nosti vybavené nadčasovými technologi-

emi, které umí pružně reagovat na jejich 

potřeby, zvyšovat pocit bezpečí a redu-

kovat náklady na provoz obydlí. Mozkem  

v mnoha případech bývá mezinárodní 

platforma KNX. Díky ní domácnost fun-

guje integrovaně, je schopna řídit sama 

sebe, potažmo své funkce, i bez přímé-

ho zásahu svých obyvatel. To je zároveň 

zásadním odlišovacím kritériem od kon-

venčního domu, byť by v něm byly pří-

tomny nějaké elektronické technologie, 

srovnává odborník na inteligentní domy 

Radim Hendl ze společnosti Schneider 

Electric. Platforma KNX spojuje do jedi-

ného funkčního celku mnoho různých 

systémů – ovládání osvětlení, žaluzií, 

ohřev vody a mnoho dalších funkcí. Mno-

hé z úkolů zvládne chytrá domácnost  

i bez přítomnosti svých obyvatel po jejich 

odchodu z domu. Platforma KNX umož-

ňuje také značnou flexibilitu. U konvenční 

elektrické instalace se musíte rozhodnout 

dlouho před samotným započetím stav-

by, jak bude fungovat, kudy povede a kde 

budou umístěny elektroinstalační přístro-

je. Při použití systému KNX od Schneider 

Electric můžete svá rozhodnutí nechat na 

později. Chytrou elektroinstalaci můžete 

kdykoli změnit dle požadavků na využití 

místnosti. Přizpůsobení instalace proběh-

ne v řadě případů přeprogramováním 

prvků v rozvaděči a bez nutnosti sekat 

zdi a pokládat nové kabely. ýhodou je, že 

KNX přístroje (tvoří jádro inteligentního ří-

zení) vyrábí přes 300 firem z celého světa. KO
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Společnost Dassault Systèmes, 
3DExperience Company představila 
oficiálně na českém trhu SolidWorks 
2017. Více než 3,1 milionu uživate-
lů od malých start-upů po globální 
organizace mohou využívat 3D ap-
likace SolidWorks 2017 pro navrho-
vání a vývoj inovativního produkto-
vého designu, a to kdykoliv, kdekoliv  
a na jakémkoliv zařízení.

Řešení SolidWorks 2017 funguje 

na platformě 3DExperience od Da-

ssault Systèmes a pomáhá inovátorům 

navrhovat, ověřovat, vytvářet a řídit 

procesy vývoje produktů s pomocí in-

tegrovaných aplikací. SolidWorks 2017 

se vyznačuje vyšším výkonem a efekti-

vitou i novými vlastnostmi, které umož-

ní bezvýkresovou výrobu díky funkcím 

Model Based Definition a návrhu PCB 

(printed circuit board). Začínající i zku-

šení uživatelé tak mohou zvýšit produk-

tivitu pomocí simulace. Zároveň mohou 

analyzovat, řešit, zobrazovat a ověřovat 

funkčnost návrhů dříve, než se vytvoří 

jakýkoliv prototyp. Nové nástroje dále 

umožňují odblokovat jakýkoliv 3D 

model pro lepší spolupráci s prodejci  

i zákazníky. Dynamické řízení produk-

tových dat (PDM) od vzniku konceptu 

až po výrobu pak poskytuje zázemí 

vzdáleným týmům a týmům operujícím 

na vícero pracovištích.  

SolidWorks 2017  
s novými možnostmi 
přichází na náš trh 
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Společnost České radiokomunikace 
(ČRa) odhalila novou cestu, po kte-
ré bude kráčet. To, co budete moci 
spatřit při komunikaci s touto firmou, 
bude zcela jistě změna firemní kultu-
ry, podpora motivovanosti a interní 
spolupráce a zlepšení interní komu-
nikace. To vše ČRa umožní vystoupit 
„jen“ z nabídky stávajících vysílacích 
a telekomunikačních služeb směrem 
k inovativním technologiím.

Tato proměna byla a stále je jedním  

z dlouhodobých cílů generálního ředi-

tele ČRa Martina Gebauera. ČRa za tu 

dobu připravily nové cloudové produk-

ty, speciální cloud pro videoobsah, při-

šly s novou streamingovou platformou 

nebo službami pro hybridní televizi. 

V letošním roce začaly budovat svou 

vlastní síť pro Internet věcí, která je nyní 

dostupná ve všech krajských městech.

„Jsme moderní firma, která staví 

nejen na tradiční infrastruktuře i na no-

vých technologiích a nových službách. 

Tato změna je možná jen díky tomu, 

že jsme zapracovali a stále pracu-

jeme na změně naší firemní kultury  

a způsobu, jak pracujeme s novými 

příležitostmi. Změna nás samotných  

a našeho přístupu nám umožnila úspěš-

ně vstoupit do inovativních oblastí OTT 

a HbbTV. Díky naší proměně můžeme 

stávající produkty a služby zlepšovat  

a dynamicky reagovat na nové techno-

logické trendy třeba v oblasti IoT. Nové 

logo má graficky reprezentovat vnější 

odraz naší vnitřní proměny,“ uvádí ČR 

a generální ředitel Martin Gebauer.

ČRa budou stále spoléhat na tradič-

ní vysílací a telekomunikační služby, 

avšak chtějí využít potenciál inovačních 

technologií, které mohou nabídnout 

novou přidanou hodnotu při využívání 

stávající unikátní infrastruktury.

ČRa tak již nyní nabízejí špičkové 

služby v oblasti cloudu – od prostoru 

pro data zákazníků a virtuální servery 

pro podnikové aplikace – služba ČRa 

Business Cloud, přes služby určené 

pro zálohování a zabezpečení dat – 

Čra Backup či ČRa Remote NAS, až 

po kombinované a pokročilé služby 

jako je ČRa Disaster Recovery nebo vy-

soce škálovatelné služby na platformě 

Open Stack pro webové servery (ČRa 

Web Infrastructure) či videostreaming 

(ČRa Media Cloud).  

Jistota automatického naskenování každého listu je důležitá 
Stěžejním krokem při dávkovém ske-
nování více nebo rovnou mnoha listů 
je vždy bezchybný a pečlivý převod 
dokumentu do digitální podoby.

Zejména při digitalizaci větších objemů 

dokumentů je nejdůležitější mít jistotu, 

že skutečně došlo k naskenování kaž-

dého jednotlivého listu. Tuto jistotu firmy 

získávaly pořízením finančně náklad-

ných dokumentových skenerů nebo 

náročnou ruční kontrolou po skeno-

vání. Dodavatelé moderních tiskových 

řešení ale už nabízejí kompromis – spe-

ciální ultrazvukové senzory, zabraňující 

vynechání listu při skenování. Funkce 

senzorického skenování využijí banky  

a finanční instituce. Může být prospěš-

ná i pro účely veřejné správy, archivů  

a všude, kde dochází ke skenování vět-

ších objemů dokumentů. V praxi zabra-

ňuje chybám při digitalizaci dokumentů, 

které prošly rukama zákazníků. Nejčas-

těji jde o pomačkané či zpřehýbané  

a poškozené faktury či dodací listy. Hlí-

dá i správné skenování nestandardních 

médií, jako jsou fólie či křídový papír. Ty 

charakterizuje vyšší přilnavost a tenden-

ce se v podavači k sobě přilepit.

Důraz na maximální bezpečnost  

a pečlivost při skenování by měly klást 

také ty firmy, které se rozhodly k pře-

chodu na kompletní digitalizaci. Zákon 

jim už umožňuje evidovat veškerou 

firemní administrativu pouze v elek-

tronické podobě a fyzické dokumenty 

není třeba uchovávat. Nenaskenová-

ní byť jen jediného listu by mohlo mít  

v případě neexistence papírového ori-

ginálu pro takovou firmu až existenční 

důsledky.

Konica Minolta teď přibližuje své pro-

dukty profi dokumentovým skenerům. 

Jako jediná vybavila ultrazvukovým sen-

zorem tři nová multifunkční kancelářská 

zařízení, která navíc nabízejí nejvyšší 

rychlost skenování na trhu, až 240 str./min  

černobíle i barevně. Do podavače se vejde 

najednou až  300 listů.  

NOVINKY
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 Synology odhaluje beta verzi Surveillan-
ce Station 8.0 
Společnost Synology ohlásila dostup-

nost beta verze aplikace Surveillance 

Station 8.0 a zve uživatele na celém 

světě k testování v rámci beta pro-

gramu. Zpětná vazba a návrhy budou 

zapracovány do ostré verze Surve-

illance station 8.0. Beta uvádí úspor-

nou desktopovou klientskou aplikaci 

a také jednodušší nastavení failoveru 

na úrovni CMS. Díky širší podpoře 

nových kodeků, automatické kalibraci 

živého zobrazení i podpoře chytrých 

video analytických funkcí, Synology 

dokazuje, že perfektní bezpečnos-

ti lze dosáhnout snadno a intuitivně. 

Pro uživatele jsou připraveny Surve-

illance Station Client – lze instalovat 

klientskou aplikaci Surveillance Station  

a dosáhnout tak až dvakrát rychlejšího 

startu živého zobrazení či časové osy 

a osvobodit se od závislosti na webo-

vém prohlížeči. Dále lepší vícekanálové 

přehrávání s podporou automatického 

i manuálního přepnutí rozlišení v závis-

losti na velikosti okna, pokročilé pravi-

dlo akce s vylepšenou funkcí pravidla 

pro další automatizaci aktivit v závislos-

ti na proběhlých událostech. Flexibilní 

použití logických operátorů s několika 

událostmi lze kombinovat, takže akce 

je spuštěna při jedné nebo všech před-

definovaných událostech. Automatický 

failover umožní nastavit flexibilní pra-

vidlo pro přepnutí v případě výpadku 

nahrávacího serveru v rámci CMS sku-

piny. Nové kodeky jsou: H265, čímž 

se snižují nároky na živé zobrazení  

a nahrávání o čtvrtinu; H264+ od Hikvi-

sion a Smart Stream od ZAVIO. Vylep-

šený firmware u VS360HD zjednoduší 

připojení k NAS a provádění nastavení  

z prostředí VisualStation.KO
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NOKIA A SONERA NA CESTĚ K 5G 
Jak bude vypadat rychlý internet v blízké 

budoucnosti ukázaly společnosti No-

kia a Sonera. Ty v Helsinkách předsta-

vily zkušební provoz 5G mobilních sítí  

a technologie DSL pro metalické kabely 

schopné poskytovat přenosové rychlosti 

až 10 Gb/s. Zkušební provoz byl zahájen 

v srpnu a využívá komerčně dostupnou 

základnovou stanici Nokia AirScale a ře-

šení páteřní sítě Nokia Cloud Packet Core 

běžící na platformě datové centra Nokia 

AirFrame. Zkušení síť 5G je provozována 

v kmitočtovém pásmu 4,5 GHz a pomocí 

anténní technologie MIMO jsou dosaho-

vány přenosové rychlosti přes 4,5 Gb/s. 

Sonera testuje i řešení Nokia XG-FAST 

– nejnovější verzi technologie DSL, která 

umožňuje po existujících metalických ka-

belech poskytovat přenosové rychlosti až 

10 Gb/s, což operátorům umožňuje využít 

stávající infrastrukturu a neinstalovat nové 

kabely. 

http://ict-nn.com/cs/telco/1197-nokia-a-sonera-na-ceste-k-5g 
http://vseodatacentrech.cz/2016/10/24/vnitrni-transformace-cesky-radiokomunikaci-je-dokonana-a-projevi-se-zmenou-loga-spolecnosti/
http://www.netguru.cz/novinky/3613-mate-li-dulezity-hovor-nesmi-hlavne-vynechat-signal-mate-li-dulezity-dokument


Přepěťová ochrana APC by Schnei-

der Electric s označením SurgeArrest 

PM6U-FR chrání domácí i kancelářské 

elektrické přístroje před nenadálým vý-

bojem v síti nebo přepětím, zabraňuje 

tak fatálnímu poškození drahé elektro-

niky. Zařízení je vybaveno šesti výstupy 

pro zapojení elektrických přístrojů, má 

rovněž dva napájené USB porty, které 

mohou sloužit pro dobíjení chytrých 

telefonů či tabletů nebo nositelné tech-

niky, přičemž i tato zařízení jsou přepě-

ťovou ochranou velmi dobře chráněna. 

Konstrukce přepěťové ochrany je navr-

žena tak, aby došlo v případě náhlého 

výboje energie k jejímu odvedení. To 

zabrání přenosu nadbytečné energie, 

vzniklé například úderem blesku v roz-

vodné síti, do elektronických přístrojů  

a jejich následnému poškození případně  

zničení.   

ze světa sítí a telekomunikací09      ICT NETWORK NEWS zprávy

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

Více si přečtete na: 

Přepěťová ochrana chrání kancelářskou 
elektroniku před fatálním poškozením 

 Nejrychlejší Wi-Fi router R9000  
od Netgearu
Společnost Netgear představuje Ni-

ghthawk X10 (R9000), první a nej-

rychlejší router na trhu vyvinutý pro 

pokrytí potřeb streamování multimédií 

či nepřetržitého zálohování dat. Mo-

del X10 přináší Wi-Fi připojení nové 

generace, která dosahuje extrémní 

rychlosti bezdrátového přenosu dat 

do hodnoty až 7,2 Gb/s a špičkového 

pokrytí díky čtveřici aktivních antén. 

Uživatelé routeru X10 navíc dostanou  

i možnost připojení lokálního datové-

ho úložiště prostřednictvím 10Gb por-

tu. Netgear Nighthawk X10 je vybaven 

čtyřjádrovým 1,7GHz procesorem, Wi-

-Fi standardem 802.11ad a technolo-

gií Wave 2Wi-Fi se čtyřmi nezávislými 

streamy ve třech vysílacích pásmech. 

Tato kombinace přináší ultimátní  

Wi-Fi připojení s teoretickou rychlos-

tí až 7,2 Gb/s (800 Mb/s ve 2,4GHz 

pásmu 802.11ac + 1733 Mb/s  

v 5GHz pásmu 802.11ac + 4600 Mb/s 

v 60GHz pásmu 802.11ad).

 Accenture a Google: spolu!
Společnost Accenture se dohodla  

s Googlem na společném vývoji řeše-

ní šitých na míru konkrétním odvětvím, 

jež klientům umožní využívat cloudové 

služby, mobilitu a analýzy pro podpo-

ru digitální transformace a zlepšení 

výkonnosti. Společnost Accenture po-

skytne své odborné znalosti širokého 

spektra odvětví a schopnost pomoci 

podnikovým klientům zvýšit hodnotu 

technologií společnosti Google. Firmy 

Google a Accenture budou spolupra-

covat na řešeních pro více odvětví 

včetně maloobchodu, zdravotnictví, 

spotřebitelského průmyslu, energeti-

ky, finančního sektoru a dalších. KO
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TP-Link NC250 je kamera s funkcí 
nočního snímání, využívající ke své 
činnosti cloudu, která tyto funkce 
spolehlivě splňuje. Dokáže vás upo-
zornit na to, že došlo k narušení jí 
sledovaného prostoru.

Kamera TP-Link NC250 má rozlišení 

1280 x 720 a disponuje i funkcí noční-

ho vidění, protože má pod objektivem 

vestavěnou infra diodu pro osvětlení 

noční scény. Pod ní je LED dioda, in-

formující o stavu kamery – tu lze vy-

pnout, aby kamera nebyla nápadná.

Dění z kamery, vybavené čtyřnásob-

ným zoomem, vidíte v síti po zadání 

adresy a přístupového hesla. Kamera 

není vybavena motorickým pohonem, 

a proto bude osa kamery směrována 

vždy do stejného místa. Je tedy nutné 

pečlivě vyhledat místo, kam kameru 

umístit.

Výrobce rozdělil možnosti nastavo-

vání na dvě skupiny – Basic a Advan-

ced. Rozlišení je pevně nastaveno 

na 1280 x 720, lze si ale vybrat kvalitu 

obrazu mezi normální a nízkou, ob-

novovací rychlost tvorby obrázků je 

volitelná od 10 do 30 fps. Používá se 

kodek H.264.

Položka detekce pohybu umožňuje 

vyvolat akci, pokud dojde k pohybu  

v hlídané zóně nebo hluk ve sledova-

né místnosti překročí nastavenou mez 

přes ftp server nebo odeslat e-mailo-

vou zprávu.

Na webových stránkách TP-Linku  

v aplikacích pro kamery najdete apli-

kaci TP-Link Camera Control. Po její 

instalaci lze v síti vytvořit dohledové 

pracoviště pro zobrazení signálu až 

z devíti kamer najednou. Můžete od-

chytávat obrázky i nahrávat videa a to 

i podle časového plánu, který si vytvo-

říte. Volíte i to, co se na snímané video 

přidá za informace, zda jen časové 

značky (datum, čas), nebo i název ka-

mery, její IP adresa, rychlost snímání  

v fps či rychlost toku dat (bit rate v kb/s 

nebo Mb/s).

Tím, že si vytvoříte cloudový účet 

u TP-Linku, získáte možnost sledovat 

dění na dálku a to odkudkoli, kde je 

připojení k internetu – po instalaci ap-

likace tpCamera pro iPhone nebo zaří-

zení s Androidem.  

Indoorová IP kamera  
nejen pro chytrou domácnost 

Více si přečtete na: 

10/2016

Přehled o dění kolem svého domu či 
firmy nemusíte ztrácet, ani když tam 
zrovna nejste. IP kamery se dnes 
stávají běžnou součástí vybavení. 
Ovšem AirLive SmartCube 300W při-
náší přece jen něco navíc. Nemusíte 
se totiž bát nechat ji venku na dešti či 
ve vlhkém prostředí. K obrazu může 
dokonce přidat i informace o teplo-
tě a vlhkosti, je totiž navíc vybavena 
senzory. 

Dávno pryč jsou doby, kdy jediným, co 

nám mohla IP kamera zprostředkovat, byl 

obraz. Dnešní kamery toho musí zvlád-

nout mnohem víc. Důkazem budiž právě 

kamera AirLive s označením SmartCube 

300W. S tou se možná budete cítit tak 

trochu jako v CSI. Žádný rozpixelovaný 

obraz, na svém počítači nebo chytrém te-

lefonu či tabletu budete mít kvalitní zábě-

ry v rozlišení tří megapixelů nebo 1080P. 

Kamera přitom dokáže jednoduše zastat 

i funkci „kukátka“ nebo dveřního komu-

nikátoru. Může totiž automaticky deteko-

vat obličej člověka v záběru a informovat 

správce. Ten se navíc s návštěvníkem 

může snadno spojit, protože tato kamera 

podporuje i obousměrný přenos zvuku. 

Současně ji lze použít například v obcho-

dech pro automatické počítání návštěvní-

ků. Na rozdíl od některých běžných kamer 

lze SmartCube 300W připojit jak bezdrá-

tově pomocí Wi-Fi, tak prostřednictvím 

ethernetového kabelu, po kterém může 

být tato kamera i napájena.   

Více si přečtete na: 

Kamera, co vydrží 
skoro vše. AirLive 
SmartCube 300W 

http://ict-nn.com/cs/telco/1199-kamera-co-vydrzi-skoro-vse-airlive-smartcube-300w 
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/1443-prepetova-ochrana-surgearrest-pm6u-fr-chrani-domaci-elektroniku-pred-fatalnim-poskozenim
http://www.netguru.cz/novinky/3607-indoorova-kamera-nejen-pro-chytrou-domacnost
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Sedmi z deseti velkých strojíren-
ských společností pomáhá součas-
ná měnová politika ČNB k vyššímu 
exportu a lepším hospodářským vý-
sledkům. U malých a středních firem 
zaznamenává tento pozitivní vliv jen 
třetina z nich.

Nadpoloviční většina ředitelů je  

v současné situaci proti zavedení eura. 

Většina společností nemá problémy  

s kurzovými rozdíly, nejčastěji se proti 

jejich vlivu brání prostřednictvím nákupu 

vstupů a výstupů ve stejné měně, zejmé-

na euru. Vyplývá to ze Studie českého 

strojírenství H2/2016 zpracované analy-

tickou společností CEEC Research.

Podle více než poloviny (52 procent) 

českých strojírenských společností sou-

časná měnová politika ČNB pomáhá  

k navýšení jejich exportu. Velké rozdíly 

v odpovědích však panují v závislosti 

na velikosti firmy. Aktivity ČNB vnímají 

pozitivně téměř tři čtvrtiny (70 %) vel-

kých strojírenských společností a jen 

necelá desetina se domnívá, že vedou 

ke zhoršení hospodářských výsledků.  

U malých a středních firem nezazna-

menala polovina ředitelů (50 %) žádný 

dopad měnové politiky ČNB na svůj ex-

port, o jejím pozitivním vlivu je pak pře-

svědčena jen třetina (36 %) z nich. Po-

dobně jako u velkých firem 14 % malých 

a středních společností uvedlo, že osla-

bení koruny mělo negativní vliv na jejich 

hospodářský výsledek.

Proti zavedení eura je za součas-

né situace mírně nadpoloviční většina 

strojírenských společností (56 procent). 

Přechod na něj by naopak uvítalo 44 % 

firem. Hlavními důvody eura jsou přitom 

obavy z navýšení nákladů (mzdy, inflace 

a další) a dále obava ze ztráty účinného 

nástroje regulace kurzu Českou národní 

bankou.

Přechodu na společnou evropskou 

měnu jsou spíše nakloněny velké strojí-

renské firmy (49 %). „Vzhledem k tomu, 

že naše ekonomika je kromě exportní-

ho zaměření postavena i na relativně 

vysoké pružnosti, se kterou musí rea-

govat na vnější vlivy, nepovažuji pře-

chod na společnou měnu pro Česko 

za vhodný. Česko by si mělo udržet 

schopnost měnovou politikou neustále 

exportní ekonomiku země podporovat, 

což by po zavedení jednotné měny už 

nebylo možné. Příklady z Řecka, Itá-

lie nebo naopak ze Švýcarska mne  

v tom jen utvrzují,“ vysvětluje svůj postoj  

k zavedení Eura Petr Karásek, Vicepre-

zident, Česká asociace interim manage-

mentu.

Dvě třetiny (65 %) strojírenských 

společností uvedly, že nemají problém 

s kurzovými rozdíly. Odpovědi jednotli-

vých segmentů strojírenského sektoru 

se přitom na tuto otázku příliš nelišily  

(61 procent velké společnosti, 68 % malé  

a střední firmy). 

Proti případnému vzniku kurzových 

rozdílů se strojírenské firmy brání ná-

kupy vstupů a výstupů ve stejné měně, 

přičemž v naprosté většině se jedná  

o Eura. Na stupnici od 0 do 10, kde 

desítka představuje nejčastější způsob 

ochrany před kurzovými rozdíly, tomuto 

postupu ředitelé firem přidělili průměr-

nou známku 6,1. Nejméně se naopak 

používají měnové opce (3,7 z maximál-

ních 10).

Graf: CEEC Research   

Měnová politika ČNB  
prospívá exportu 

Více si přečtete na: 

Finanční ředitelé odkládají  
strategické řízení nákladů 

Trh s chytrým bydlením by se měl 
do roku 2020 ztrojnásobit 

Finanční ředitelé odkládají přechod 
na strategické řízení nákladů, přesto-
že se jich téměř třetina bojí, že jejich 
firma přestane existovat ve své stáva-
jící podobě, ukazuje výzkum společ-
nosti Accenture. Přitom by měli více 
investovat do digitalizace, aby si za-
chovali konkurenceschopnost.

Téměř jedna čtvrtina (24 %) finančních 

ředitelů se obává, že jejich společnost 

přestane existovat ve své současné for-

mě v důsledku konkurence. Přesto nová 

studie společnosti Accenture ukazuje, 

že pouhých 6 % z nich vnímá strategické 

řízení nákladů jako prioritu v rámci pro-

růstových aktivit pro letošní rok.

Zpráva divize Accenture Strategy  

s názvem: „Probuzení do reality: v přípa-
dě finančních ředitelů jen dobré úmysly 
v rámci správy nákladů nestačí“ (CFO 

Reality Check: Good Intentions in Cost 

Management are Not Good Enough), 

odhalila, že vedle strachu o budoucnost 

firmy se 58 % finančních ředitelů obává, 

že jejich odvětví bude narušeno, a 41 % 

předpokládá, že více než polovina jejich 

konkurence zmizí. Většina finančních 

ředitelů (59 %) si myslí, že strategická 

správa nákladů musí být v určité fázi 

součástí jejich reakce na tuto situaci, ale 

vzhledem k tomu, že tématu dávají letos 

jen nízkou prioritu, ukazuje se, že aktivní 

přístup odkládají.

„V poslední dekádě se finanční ředi-
telé museli přeorientovat ze striktního 
zaměření na finanční funkci na prová-
dění strategických rozhodnutí se širšími 
dopady na podnikání jejich firmy,“ říká 

Christian Campagna, výkonný ředitel 

Accenture Strategy, CFO & Enterprise 

Value. Díky tomuto posunu se více CFO 

přiklání k digitálně podložené strategic-

ké správě nákladů, která je pružnější  

a lépe podpoří prorůstové iniciativy. Více 

než polovina finančních ředitelů již má 

definované výkonnostní cíle, díky kte-

rým jsou schopní provádět každodenní 

strategickou správu nákladů. Cílem je 

konzistentní porovnávání stanovených 

cílů s výkonem.“  

Přibližně sedmnáct procent každý 
rok. O tolik má v příštích letech glo-
bálně růst trh s chytrým bydlením  
a doplňky pro chytrou domácnost. 
Zatímco loni dosáhnul 26,8 miliard 
dolarů, v roce 2020 by to mělo být  
56,8 miliard dolarů. Česká republika 
dosáhla v uplynulém roce na hranici 
9,4 milionu a nadále si tak udržuje 
spíše pozici významného exportéra.

Největší zájem o chytré doplňky v do-

mácnosti je tradičně v severní Ameri-

ce, která se na světovém obratu podílí  

37 procenty, následuje ji Evropa s 26,7 

procenty. Naopak na chvostu statistik  

je jižní Amerika a Afrika.

V Evropě je v současnosti leaderem 

Německo, které tvoří roční obrat ve výši 

přes 930 milionu dolarů, druhé je Spo-

jené království s necelými 480 miliony 

dolarů, třetí je Francie s 385 miliony 

dolarů. Česká republika je s 9,4 miliony 

dolarů na úrovni Portugalska či Irska. 

Celkově evropský trh tvoří 5,45 miliardy 

dolarů a je u něj předpoklad až trojná-

sobného růstu do roku 2020, kdy by 

podle zprávy Markets and Markets měl 

dosáhnout 15,28 miliard dolarů.

Nejžádanější v segmentu Smart 

Home jsou zabezpečovací systémy, ná-

sleduje energy management a domácí 

audio a multimédia.

„U nás je situace oproti světu malinko 
jiná. V průzkumu, který jsme realizovali 
se společností Mediaresearch, vyšlo 
najevo, že Češi mají největší zájem  
o ovládání topení, zatímco zabezpečení 
domů a bytů a ovládání kamer skonči-
lo na druhém místě a měření spotřeby  
a její vizualizace na místě třetím,“ uzaví-

rá Jiří Konečný. 

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

10/2016
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Absolutní flexibilita je zaklínadlem 
(nejen) současných informačních 
technologií. Firmy musejí být flexi-
bilní a taktéž jejich IT. Svou roli hraje 
maximální dostupnost, protože výpa-
dek může mít pro firmu i likvidační 
důsledky. Téměř univerzální odpově-
dí na tento trend je bezesporu cloud. 
Ten poskytne flexibilitu v rámci střed-
nědobých změn byznysu firmy, ale 
také v případě krátkodobých – sezón-
ních – požadavků na zvýšení výkonu.

Flexibilita a škálovatelnost cloudových 

služeb jako prostředek k úsporám se 

probírá relativně často. Díky cloudu je 

možné za IT infrastrukturu platit dle ka-

pacity, kterou firma skutečně využívá. 

Konkrétní výše úspor záleží na typu fir-

my, jde často o úsporu 30 až 40 % z cel-

kových nákladů na IT ve střednědobém 

horizontu – ve třech až čtyřech letech. 

Klíčovým hlediskem je i otázka dostup-

nosti. Byznys většiny firem je nelineární 

a v rámci dne, měsíce či roku se obje-

vují výkyvy, na které běžná on-premise 

infrastruktura není připravena. Interne-

tovým obchodům třeba mohou před 

Vánoci zakázky vyskočit i na více než 

trojnásobek, což nemusí jeho servery 

vydržet.

U takových firem je těžké odhadnout 

dopad na IT systémy v horizontu delším 

než dva roky. Ve specifických oblastech 

byznysu je pak doba úspěšné predikce 

ještě kratší. A standardní životní cyklus 

IT infrastruktury v délce čtyř let je příliš 

dlouhý na odhad její měnící se velikosti. 

Proto se v jeho průběhu běžně může-

me setkat s naddimenzovanou či pod-

dimenzovanou IT infrastrukturou. Běžná 

on-premise infrastruktura je pak využí-

vána pouze z 25 %.

Většinu problémů lze řešit pomocí 

cloudových služeb. Vybudování vlast-

ního cloudového systému je pro malé  

a střední firmy nákladné a proto je nut-

né se obrátit na některého z poskytova-

telů. Pro firmy je dobré volit výhradně 

privátní cloud, který je vhodnější pro 

zabezpečení důvěrných dat i pro core 

systémy. V případě zájmu vyvarovat 

se legislativní problematiky nakládání  

s daty uloženými v zahraničí je pak mož-

né poohlédnout se po poskytovateli  

s datovými centry na území České 

republiky (např. České Radiokomu-

nikace). Z různých typů služby je pak 

nejkomplexnější a nejvýhodnější tzv. 

infrastruktura jako služba (IaaS).

Využívání služby ČRa Business 

Cloud je ideální pro firmy, které potře-

bují provozovat IT infrastrukturu s vy-

sokou dostupností. Má-li firma problém  

s možnou nedostupností systémů  

v řádu hodin nebo desítek minut, pak 

jsou investice a provozní náklady na za-

jištění takovéto dostupnosti svépomocí 

(vč. záložního napájení a konektivity + 

provoz 24x 7) vyšší než pronájem ka-

pacity datového centra či cloudových 

služeb se školeným personálem a pro-

věřenou kvalitou. Služba Českých Ra-

diokomunikací nabízí kapacitu 2,5 PB, 

výkon přes 2 THz a garanci dostupnosti 

99,99 % (i díky geografické redundanci 

datových center). Servery je možné při-

dávat a odebírat v rámci minut. Odpadá 

i starost o údržbu.

Velkým internetovým projektům, 

jež potřebují extrémní datové přenosy  

a vysoký hardwarový výkon, je určena 

služba ČRa Web Infrastructure. Kromě 

vysoké garantované dostupnosti umož-

ňuje služba zejména integrované sys-

témy měření a automatické dynamické 

škálování výkonu dle potřeby. Tak je 

zajištěna konstantní vysoká odezva i při 

velkých výkyvech intenzity využívání. 

Přímé napojení cloudové infrastruktury 

na aplikace je pak možné pomocí stan-

dardizované API.  
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Více si přečtete na: 

Č E S K É  R A D I O K O M U N I K A C E   I   L O G O T Y P   I   C M Y K

R A L  7 0 1 6  I  A N T H R A C I T E  G R E Y  I  C M Y K   2 0   2   0   8 0  

O R A N G E   I   C M Y K   0   4 5   1 0 0   0

Společnosti KKCG  
a Foxconn otevřely nové datové centrum Safe DX 
Inovativní datové centrum v Praze 
uvedli do provozu zástupci společ-
nosti Foxconn a mezinárodní inves-
tiční skupiny KKCG. Spuštění spo-
lečného datacentra SafeDX znamená 
první reálný výsledek vloni zahájené 
mezinárodní spolupráce obou firem. 
Ta se do budoucna rozšíří i mimo ob-
last ICT.

V návaznosti na plány rozvoje svých 

akcionářů připravuje SafeDX výstav-

bu dalších datových center u nás,  

v České republice, i v Evropě. Skupina 

KKCG a Foxconn mají ve společném 

podniku poloviční podíly. 

Datové centrum SafeDX nabízí ne-

jen hardware, ale zvláště kompletní IT 

řešení. Toto řešení se zaměřuje na za-

hraniční společnosti. SafeDX podpo-

ruje propojení Evropy s Asií. Zajišťuje 

nadstandardní služby mezinárodní ko-

nektivity do klíčových lokalit v Asii. Díky 

podpoře Foxconnu a dalších partnerů 

(například China Telecom), je datové 

centrum schopno plnit i velmi speci-

fické potřeby zákazníků. Nové datové 

centrum klientům poskytne profesio-

nální servis, vysokou dostupnost a nad-

standardní provozní efektivitu včetně 

mezinárodní konektivity. 

Nové datové centrum je na vyso-

ké úrovni, co se týká bezpečnosti, 

úspornosti provozu a flexibility. Dis-

ponuje odborníky s širokým záběrem  

v oblasti IT, ať už to jsou experti se 

znalostí provozu datacenter, specialisti 

na práci s big data nebo na datové ana-

lýzy či softwaroví vývojáři. Společnost 

svým klientům poskytuje především 

cloudové služby na vlastní IT infrastruk-

tuře a datová centra. 

Datové centrum SafeDX podpoří 

inovační projekty společnosti Foxconn 

a KKCG. Ve spolupráci s Foxconnem 

v současné době připravuje inova-

tivní řešení pro průmyslovou výrobu.  

Jde o moderní koncepty tak zvaného 

Průmyslu 4.0.  

Více si přečtete na: 

Zvládnou vaše servery předvánoční nápor? 
datacentra
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http://vseodatacentrech.cz/2016/10/13/zvladnou-vase-servery-predvanocni-napor/
http://vseodatacentrech.cz/2016/10/24/kkcg-a-foxconn-oteviraji-nove-datove-centrum-2/


Za velkou výhodu považuje mnoho 
firem i jejich zaměstnanců možnost 
práce z domova. Podle šetření, kte-
ré provedla ABSL, organizace sdru-
žující společnosti působící v oblasti 
sdílených podnikových služeb, po-
skytují firmy z toho segmentu plný 
či částečný home office více než  
60 % svých zaměstnanců. V někte-
rých společnostech může alespoň 
částečný home office využít dokonce 
až 95 % pracovníků. Práce z domu se 
však rozmáhá nejen v tomto segmen-
tu, populární je například i v oblasti 
ICT.

Hlavní výhodou práce z domova je 

pro firmy bezesporu snížení nákladů 

na pracovní místo a pracovníka. Nema-

lé benefity však tento způsob práce při-

náší i zaměstnancům. Pro mnohé ucha-

zeče je možnost home office dokonce 

tím nejpodstatnějším argumentem pro 

rozhodnutí, kterému zaměstnavateli 

dají přednost. To vyplývá z průzkumu 

na téma zaměstnaneckých preferencí 

a benefitů, který realizovala personál-

ní agentura Grafton Recruitment. Dů-

vodem tak velké obliby home office  

u zaměstnanců je především možnost 

lepšího skloubení pracovního a osobní-

ho života, ale i významné ušetření času  

a financí, které jsou spojeny s cestová-

ním do zaměstnání.

Podle manažerů, kde byl home offi-

ce zaveden, se hodně hovoří o úspoře 

času, který jinak zaměstnancům za-

bere cestování. Tuto časovou úsporu 

ocení lidé pečující o malé děti nebo  

o nemocné členy rodiny. Pracovní doba 

se pro ně stává flexibilnější, a práci tak 

mohou snadněji skloubit s rodinnými 

povinnostmi. Některé firmy, například 

Edwards, zavedly možnost home office 

právě s cílem podpořit návrat do za-

městnání po mateřské dovolené.

Z průzkumu ABSL dále vyplývá, že 

je vždy třeba najít optimální kompromis 

mezi potřebami zaměstnavatele (jeho 

provozu, využívaných technologií,  

důvěrnosti dat či například nutnosti kon-

troly práce) a potřebami zaměstnance. 

Důležitou otázkou je také udržení týmo-

vého ducha, a to i ve firmách, kde je 

práce z domova často využívána. Této 

skutečnosti si však jsou firmy vědomy  

a využívají veškeré možnosti k tomu, 

aby týmový duch byl zachován a pod-

porován. Z průzkumu ABSL plyne, že 

je vždy třeba najít optimální kompromis 

mezi potřebami zaměstnavatele a po-

třebami zaměstnance. 

Jonathan Appleton uzavírá: „Velký 

přínos spatřuji také ve skutečnosti, že 

home office vede ke zvýšení spoko-

jenosti a motivovanosti zaměstnanců  

a tím i k nižší fluktuaci.“  

Více si přečtete na: 

Možnost pracovat v domácím prostředí  
vítají nejen samotní zaměstnanci, ale i firmy 
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TOP JOBS

SW developer/vývojář 
Kariéra spol. s. r. o, Praha 

IT Analytik/Architekt 
SII, Praha 

Delphi programátor 
ABRA Software, Praha 

Programátor//Visual Basic 6.0// 
Experis, Praha

Technik servisních služeb PC 
Alza CZ, Praha

Tester 
ABRA Software, Praha 

Sr. .NET Developer/ASP. NET
Hays, Praha 

Junior CRM Consultant/ 
/Developer 
Anodius, a. s., Praha

Oracle DBA administrátor
Česká telekomunikační infrastruktu- 
ra a. s., Praha

IT aplikační specialista  
s polštinou
ELIT CZ, spol. s r. o., Praha

Java Programátor 
ADECCO spol. s r. o., Praha 

Java Developer
Česká spořitelna, Praha

Analytik pro DWH/Oracle  
– Gestor rozhraní
Česká spořitelna, Praha

C/C++ Developer 
Experis, Praha

Kdo se posunul kam
Marek Krejza 
Technický ředitel Development and 
Research Centre (DRC)  
Foxconn 

Chytrá online ře-

šení, která jsou 

moderní a trendy. 

To zákazníkům 

nabídne Develop- 

ment and Re-

search Centre 

(DRC) – nové vývojové centrum společ-

nosti Foxconn. Na pozici technického 

ředitele byl jmenován Marek Krejza.

Ten na své pracovní pozici tech-

nického ředitele bude mít na starosti 

především přípravu strategie firmy, 

výběr strategických projektů a komu-

nikaci se zákazníky a potenciálními 

partnery. Bude zodpovědný za vedení 

týmu vývojových pracovníků, architek-

tů, analytiků, projektových manažerů  

 a za veškerou agendu a procesy s tím 

související. Jeho náplní práce tak bude 

vybudování nové pobočky, včetně veš-

keré infrastruktury spojené s vývojem 

software i hardware.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Petr Říha  
Country Manager pro Českou repub-
liku a Slovensko 
IDC CEMA 

Do společnosti 

IDC v Praze na-

stoupil Petr Říha 

jako nový Coun-

try Manager pro 

Českou republiku  

a Slovensko. Petr 

je velmi dobře obeznámen s odvětvím 

ICT z perspektivy poskytovatele IT ře-

šení, uživatele i organizace veřejné 

správy. Vybudoval si rozsáhlou síť kon-

taktů a vztahů a má bohaté zkušenosti 

s řízením, poradenstvím, prodejem, 

rozvojem obchodu a marketingem.

Petr Říha bude řídit obchodní aktivity 

IDC v České republice a na Slovensku 

se zvláštním důrazem na prodej a rozvoj 

obchodu v klíčových oblastech činnosti 

společnosti. IDC a zaměří se na consul-

ting, výzkum a vybrané prioritní konfe-

rence. Zvláštní pozornost bude věnovat 

dalšímu rozvoji nové služby pro IT od-

borníky IT Executive Program (IEP).

Více na www.ict-nn.com/jobs

Petr Šimáček   
Ředitel obchodních jednotek Pohony  
ABB Česká republika   

Petr Šimáček 

pracuje ve společ-

nosti ABB 13 let. 

Po ukončení stu-

dií započal v roce 

2003 svoji kariéru 

v jednotce ABB 

Robotika Česká republika, kde postup-

ně zastával nejrůznější pozice od ser-

visního technika přes projektového  

a servisního manažera až po divizního 

manažera servisu. Bohaté zkušenosti ze 

zahraničního prostředí získal díky svému 

čtyřletému působení v ABB Velká Britá-

nie, kde pracoval jako divizní manažer 

servisu pro oblast Spojeného království  

a Irska a jako generální manažer v nově 

integrované společnosti Dynamotive. 

Petr Šimáček je absolventem oboru 

průmyslová automatizace na strojní 

fakultě ČVUT v Praze, a automatizace  

a robotika na Technologické univerzitě 

ve finském Tampere. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více z rubriky  
JOBS IN ICT  
si přečtěte na  

www.ict-nn.com/jobs
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http://www.ict-nn.com/jobs
http://ict-nn.com/cs/jobs/1406-petr-simacek-jmenovan-reditelem-obchodnich-jednotek-pohony-v-abb-ceska-republika
http://ict-nn.com/cs/jobs/1287-do-spolecnosti-idc-v-praze-k-1-zari-nastoupil-petr-riha-jako-novy-country-manager-pro-ceskou-republiku-a-slovensko
http://ict-nn.com/cs/jobs/1405-nove-vyvojove-centrum-foxconn-drc-bude-ridit-marek-krejza
http://ict-nn.com/cs/bezpecnost/1407-moznost-pracovat-v-domacim-prostredi-vitaji-zamestnanci-ale-i-firmy


Od ledna do srpna letošního roku 
vyhlásili veřejní investoři celkem 
6200 výběrových řízení v hodnotě  
254 miliard korun a jedná se o nej-
vyšší hodnoty za posledních pět let, 
tedy za dobu sledování. Významnou 
měrou se na tomto stavu podílely vel-
ké srpnové zakázky. V přímém proti-
kladu je aktivita státních investorů  
v ukončování soutěží, kdy byl zadán 
nejmenší objem zakázek za posled-
ních pět let. Vyplývá to z nejnovější 
analýzy zpracované analytickou spo-
lečností CEEC Research na základě 
dat uveřejněných ve Věstníku veřej-
ných zakázek na konci srpna 2016.

V srpnu tohoto roku vyhlásili veřejní in-

vestoři celkem 734 výběrových řízení  

v hodnotě 62,5 miliardy korun. To před-

stavuje v meziročním srovnání pětinový 

nárůst počtu soutěží (21,1 procenta), 

avšak z hlediska objemu zakázek jde  

o nárůst více než čtyřnásobný (364,8 pro-

centa) a jedná se o nejvyšší měsíční ob-

jem investic od listopadu 2013.

Od ledna do srpna roku 2016 se 

ve Věstníku veřejných zakázek obje-

vilo 6200 soutěží v celkové hodnotě  

254 miliard korun. Oproti loňskému roku 

tak jde o více než desetinový (14,1 pro-

centa) nárůst počtu výběrových řízení  

a bezmála třetinový (31,5 procenta) jejich 

objemu. V obou ukazatelích jde zároveň 

o nejvyšší hodnoty za posledních pět let, 

tedy za dobu sledování:

 2011: 3830 soutěží / 248 miliard korun, 

 2012: 4381 soutěží / 210,5 miliardy ko-

run, 

 2013: 5116 soutěží / 150 miliard korun, 

 2014: 6045 soutěží / 229 miliard korun, 

 2015: 5432 soutěží / 193 miliard korun.  

Velkou měrou se na tomto rekordním 

stavu podílela srpnová trojice velkých 

zakázek od společnosti ČEPRO a.s.  

Za prvních osm měsíců letošního roku 

bylo konkrétním firmám zadáno 6851 za-

kázek v celkové hodnotě 117,5 miliardy 

korun.  

Celosvětové výdaje v oblasti informač-
ní bezpečnosti v letošním roce podle 
analytiků společnosti Gartner poros-
tou o 7,9 %. Největší část peněz půjde 
do oblasti konzultací a IT outsourcin-
gu, v následujících letech nicméně nej-
více poroste oblast bezpečnostního 
testování, společně s outsourcingem  
a prevencí ztráty dat (DLP).

Oblast bezpečnostní prevence bude 

vykazovat silný růst, neboť řada mana-

žerů bezpečnosti preferuje pořizování 

preventivních opatření. Řešení jako 

je správa bezpečnostních informací a 

událostí (SIEM) či bezpečné webové 

brány (SWG) nabízejí stále více mož-

ností jak bezpečnostní hrozby deteko-

vat a reagovat na ně. Oblast SWG dle 

analytiků do roku 2020 poroste tempem 

5–10 % ročně s tím, jak se organizace 

budou více zaměřovat na detekci a re-

akci na útoky.

Výdaje na bezpečnost budou inklino-

vat směrem ke službám v důsledku ne-

dostatku odborníků na trhu. Objevují se 

služby jako řízená detekce a odražení 

útoků (MDR), o něž je zájem mezi or-

ganizacemi, které bojují s efektivním na-

sazením a správou řešení v této oblasti 

– zejména u pokročilých cílených útoků 

či interních hrozeb. Stále více posky-

tovatelů MDR se zaměřuje na středně 

velké organizace a analytici očekávají, 

že tato oblast přispěje k růstu výdajů 

na bezpečnost u velkých, ale i u střed-

ních a menších podniků.

Analytici Gartneru vydali pro oblast 

informační bezpečnosti také několik 

předpovědí:

 Průměrná prodejní cena firewallů 

poroste v následujících dvou letech 

o 2–3 % ročně. Souvisí to s vyšší 

poptávkou po špičkových modelech 

ze strany poskytovatelů cloudových  

i jiných služeb.

 Do roku 2018 nasadí 90 procent or-

ganizací (tedy o polovinu více než 

dnes) alespoň jeden typ integrova-

ného řešení typu DLP. Tato řešení 

byla doposud nasazována proto, že 

je vyžadovala legislativa či předpisy, 

případně pro ochranu duševního 

vlastnictví, monitoring a zvýšení vidi-

telnosti dat. Nová generace DLP na-

bízí analýzu uživatelských entit a cho-

vání, analýzu obrazu, strojové učení 

či techniky pro porovnávání dat.

 Rostoucí využívání veřejného clou-

du v nejbližších třech letech výrazně 

neovlivní výdaje na nákup firewallů, 

následně se ale začne výrazněji pro-

jevovat. V minulém roce byly služby 

SaaS „první“ volbou jen pro 16 % do-

tazovaných CIO. Přesun do cloudu 

bude tedy probíhat pozvolna – ob-

last bezpečnosti SaaS (ale také IaaS  

a PaaS) budou postupně pokrývat 

poskytovatelé služeb CASB (zpro-

středkovatelé zabezpečeného pří-

stupu do cloudu). Výrobci firewallů 

budou také muset vyřešit otázku 

„masivního“ dešifrování SSL.

 Polovina středních a větších orga-

nizací bude do roku 2019 u svých 

firewallů požadovat pokročilé funkce 

monitorování provozu. Požadavky 

na výkon a propustnost už nebudou 

pro velkou část zákazníků jediným 

kritériem: mezi stále častěji poža-

dované funkce budou patřit nejen 

filtrování webových paketů či preven-

ce průniku, ale také izolace (sand- 

boxing) malware.   

Nový průzkum společnosti Accentu-
re ukázal, že řidiči si rádi připlatí až 
desetinu z ceny auta za to, aby získa-
li technologie využívající konektivitu, 
kterými si chtějí svůj vůz dovybavit. 
Největší potenciál mají lokalizační či 
diagnostické služby a další aplikace 
využívající vzdálený přístup.

Při dotazu, jaké procento z prodejní 

ceny nového auta by byli řidiči ochot-

ni zaplatit za informační a zábavní 

služby, 71% respondentů odpovídá, 

že by bylo ochotno zaplatit až 10 %  

z ceny auta navíc.

Výzkum ukázal, že funkcionality, 

za které jsou spotřebitelé ochotni nej-

více utrácet, zahrnují služby vzdálené-

ho přístupu jako je eCall (63 % řidičů 

zajímá a 43 % by za ni i platilo), díky 

kterým automobil automaticky odešle 

zprávu krizovému centru v případě, že 

dojde k život ohrožující situaci, a bCall, 

který upozorní odtahovou službu v pří-

padě, že dojde k poruše.

Podle průzkumu je výrazný zájem  

o diagnostické a lokalizační služby:  

75 % respondentů by zajímaly pravidel-

né zprávy o technickém stavu automo-

bilu a 71 % by zvažovalo využití zpráv 

pro řízení životnosti automobilu a 43 % 

by za tyto služby i platilo. Dále 55 % do-

tázaných chce lokalizační funkce typu 

sledování kradeného vozu a jeho zís-

kání zpět, navigaci a systémy vzdálené 

lokalizace zaparkovaného auta. 29 % je 

ochotná si za tyto služby připlatit.

Téměř polovina dotazovaných (47 %) 

je ochotná zaplatit za inovativní služby 

jednorázovou částku při koupi nového 

vozu nebo platit za připojené služby 

v průběhu jejich životnosti. 34 % lidí 

uvedlo, že by chtěli základní služby 

zdarma výměnou za inzerci v automo-

bilu, s možností upgradu na prémiovou 

verzi. 32 % by zvažovalo placení měsíč-

ních poplatků za služby kreditní kartou 

nebo z účtu PayPal.  

Více z rubriky  
ANALÝZY  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/pruzkumy
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Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Zákazníci jsou připraveni připlatit  
si za technologie do automobilů 

Celosvětové výdaje na bezpečnost dosáhnou 
v letošním roce 81,6 miliard dolarů 

Veřejné zakázky 
nejvyšší za pět let 
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Konference TechFórum 2016  
přilákala přes 350 účastníků 
Pro své zákazníky uspořádala spo-
lečnost AutoCont už třetí ročník kon-
ference, která zaznamenala velký 
zájem ze stran IT manažerů a speci-
alistů. Letošní TechFórum se neslo  
v duchu motta: Firmy i IT se mění, 
inspirujte se.

Konference TechFórum 2016 se letos 

konala v příjemném prostředí wellness 

hotelu Zámek Valeč. Tuto příležitost  

k setkání si nenechalo ujít přes 350 IT 

odborníků z řad zákazníků, technolo-

gických dodavatelů a specialistů Au-

toContu. Cílem akce bylo inspirovat 

zákazníky zkušenostmi ze zakázek  

a projektů AutoContu a seznámit je 

s novinkami od předních výrobců IT 

technologií v oblastech IT infrastruk-

tury a jejího provozu. V rámci jednot-

livých přednášek vystoupili specia-

listé AutoContu a představili řešení  

a služby nabízené AutoContem v dané 

oblasti. 

Své místo během přednášek měli 

také konzultanti výrobců s nabídkou 

nových produktů a technologií. Prostor 

se našel také na neformální diskuze, 

během kterých docházelo k výměně 

zkušeností mezi účastníky.  

Více si přečtete na: 

Alcatel-Lucent  
Enterprise Open Day 2016 

Cloud a zabezpečení  
v hledáčku konference F5 Forum 

Začátkem října proběhl devátý roč-
ník konference ALE Open Day. Jejím 
cílem bylo představení nových tech-
nologií a realizovaná řešení založe-
ná na technologiích Alcatel-Lucent 
Enterprise pro korporátní segment  
i státní správu.

Úvodem byly zástupci společnosti Alca-

tel-Lucent Enterprise (ALE) nebo jejích 

obchodních partnerů představeny jed-

notlivé technologie a řešení postavené 

na produktech ALE. Hlavním tématem 

letošní konference bylo nové řešení 

Unified Communication – Rainbow: 

cloudové řešení pro malé, střední i vel-

ké firmy.

Úvodního slova ALE 2016 se zhostil 

Craig Walker – business development 

manager ALE. Stěžejní prezentací pak 

bylo ohlášení nového UC cloudového 

řešení Rainbow. Toto řešení pokrývá 

celou škálu Unified Communication 

funkcionalit. 

Partnery akce Alcatel-Lucent Open-

Day 2015 byli: ATS-Telcom Praha, Clou-

4Com, Dimension Data Czech Repub-

lic, HPE Aruba, ICZ a RETIA.  

Dne 2. listopadu 2016 se v Praze usku-
teční jedinečné F5 Forum. Jde o prv-
ní konferenci, která bude pořádaná v 
Praze a bude zaměřená na současné 
aspekty cloudu a zabezpečení dato-
vých center v kontextu řešení od F5 
Networks a jejich partnerů. Skvělou 
atmosféru jistě zajistí klub Rock Café, 
ve kterém se akce bude konat.

Akce je součástí úspěšné série kon-

ferencí F5 Forum, které v uplynulém 

roce hostily hlavní evropské metropole.  

A která témata by vás především mohla 

zajímat?

 Znáte hlavní trendy a hrozby kyber-

netické bezpečnosti?

 Proč je v dnešní době tak důležité 

SSL?

 Možná přijde i hacker! Na praktické 

ukázce ukážeme, jak jsou dnešní ap-

likace zranitelné.

 Cloud je hybridní, ale umí to i vaše 

aplikace? Ukážeme, jak v takovém 

prostředí aplikace zabezpečit a zajis-

tit k nim přístup.

 Plánujete automatizovat a orchestro-

vat F5 pod Cisco ACI a chcete vidět, 

jak to funguje?

 Trápí Vás DDOS útoky a přemýšlíte, 

jak se správně ochránit?

Během přednášek předvedou ukáz-

ky nasazení řešení u zákazníků i partne-

ři společnosti F5 Networks.  

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více z rubriky  
EVENTS  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/events

Inform Slovakia
Telco Conference 2016
10. 11. 2016, Bratislava

F5
F5 Forum 2016
2. 11. 2016, Praha

ReliantGroup
Speedchain 2016
3. – 4. 11. 2016, Praha

Tyinternety
Startup Summit  
& Smartup Summit 2016
26. – 27. 10. 2016, Praha

Redhat
Redhat Forum 2016
1. 11. 2016, Praha

BusinessIT
DATOVÁ CENTRA  
PRO BUSINESS 2016
24. 11. 2016, Praha

Gartner
Gartner Symposium/ITxpo 
„Lead 360: Drive Digital  
to the Core”
6. – 10. 11. 2016, Barcelona

Gopas
JavaDays 2016
14. – 15. 11. 2016, Praha

MotivP
HR KONFERENCE 2016
24. – 25. 11. 2016, Brno

ATS
ATS Knowledge Day – Průmysl 
4.0 a Smart Manufacturing
8. 11. 2016, Nový Jičín

IQRF Alliance
IQRF IOT Hackaton
15. – 16. 11. 2016, Praha

HCI
Efektivní nemocnice
29. – 30. 11. 2016, Praha

Good Game
Good Game
26. 11. 2016, Praha

TOP EVENTS
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Nová produktová řada externích 
pevných disků WD My Passport, My 
Passport for Mac, a My Book bude 
nabízena v novém moderním a inova-
tivním designu. Ten vznikl s ohledem 
na koncového uživatele ve spoluprá-
ci se studiem Fuseproject, firmou za-
bývající se průmyslovým designem 
a rebrandingem. Zmiňované externí 
disky v novém designu mají i funkce 
ochrany heslem a hardwarové šifro-
vání. 

Součástí nového designu je i barev-

ná škála, ve které se produkty řad My 

Passport budou dodávat. Šest barev 

zahrnuje černou, žlutou, červenou, bí-

lou, oranžovou a modrou. Nadále bude 

zachována spolehlivost, důležitá u pře-

nosných externích disků, které doplňují 

dnešní životní styl. My Passport for Mac 

v novém designu bude dodáván ve sty-

lové černé barvě.

Spolehlivé úložiště My Book kom-

binuje osobitý styl s velkou ukládací 

kapacitou až 8 TB, což nabízí dostatek 

prostoru pro ukládání fotografií, videa, 

hudby a dokumentů. Všechna záloho-

vací zařízení jsou dodávána s možností 

automatického zálohování pro bezpro-

blémové a uživatelsky přívětivé použí-

vání. Samozřejmá je i ochrana obsahu 

heslem.

Přenosné externí disky My Passport
Tyto disky charakterizují následující 

vlastnosti:

 Nový atraktivní design s texturou.

 Ochrana heslem a 256bitové AES 

hardwarové šifrování.

 Nástroj automatického zálohování 

WD Backup.

 Kapacita až 4 TB.

Přenosné externí disky  
My Passport for Mac
Uživatelé počítačů Mac jistě ocení:

 Nový atraktivní design s texturou.

 Ochranu heslem a 256bitové AES 

hardwarové šifrování.

 Formátování pro Mac OS X a Time 

Machine.

 Kapacitu až 4 TB

Externí pevný disk My Book
Tyto disky přicházejí na trh vybaveny tě-

mito možnostmi:

 Ochranou heslem a hardwarové šif-

rování.

 Nástrojem automatického zálohování 

WD Backup.

 Kapacitou až 8 TB.  

Záložní zdroje se stávají častým 
průvodcem na vašich cestách, pro-
tože dokážou vytáhnout toho, koho 
doprovázejí z nouze. Stává se totiž 
velmi často, že při velkých seancích 
na internetu a dlouhých hovorech do-
jde mobilnímu zařízení šťáva. Zásuv-
ka nikde, auto s nabíječkou také ne. 
Takže zbývá powerbanka.

Tento model záložního zdroje ener-

gie APC M3 Family disponuje parádní 

kapacitou 3000 mAh, takže dokáže 

vrátit energii i telefonu s vyšší ka-

pacitou baterie nebo dokonce čás-

tečně dobít i tablet, pokud jste se 

na svých toulkách městem za schůz-

kami dostali do úzkých a potřebujete 

oživit zdroj energie v telefonu nebo  

v tabletu.

Nezřídka se totiž stává, že díky na-

táčení videí, používání fotoaparátu  

s bleskem při volnočasových aktivitách, 

nebo při vyhledávání objektu, ve kte-

rém sídlí váš partner pomocí navigace, 

často velmi brzy dojdete ke konci sil  

v telefonu či v tabletu nebo v jiném no-

sitelném zařízení vestavěného zdroje 

elektrické energie.

Takže se určitě vyplatí zatížit své za-

vazadlo, kabelku či kapsu jen 80 gramů 

vážící powerbankou od společnosti 

APC by Schneider Electric. A pokud 

ve vaší firmě řešíte i barevné provedení, 

pak si můžete vybrat z několika variant: 

černé, stříbrné, titanové, modré a čer-

vené.

Může se zdát, že powerbanka je jen 

hloupé zařízení, které je určeno k pře-

nášení energie. U modelu APC M3 je  

v ní vestavěna i „vyšší inteligence“. Tak-

že se můžete spolehnout na následující 

ochrany:

 proti přehřátí,

 proti nadměrnému vybití a přebití,

 proti zkratu,

 proti přetížení,

 proti náhodnému vypnutí.  

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

Nová sluchátka dynamické české fir-
my Lamax Electronic nesou označení 
Beat Blaze B-1 dokonale sednou kaž-
dému uživateli. Pokud je ten ale chce 
přenášet, může si je snadno složit, 
zabírají minimum místa. Sluchátka 
jsou bezdrátová, používají Bluetooth 
a vydrží hrát až osm hodin. Vodič se 
k nim připojuje tehdy, pokud hudební 
zdroj nezná Bluetooth.

Sluchátka umožňují spárování pomocí 

bezdrátové technologie Bluetooth 4.0  

a pak zajistí zvukovou reprodukci z jaké-

hokoli zařízení vybaveného touto funk-

cí a to až na vzdálenost deseti metrů.  

To ocení především aktivní lidé a hráči 

her, kteří nemusejí bědovat nad vylome-

nými konektory při herním zápalu. Slu-

chátka ale mohou fungovat i v drátovém 

režimu, pokud je k nim připojen kabel, 

kterým se spojí s přehrávačem nebo 

nositelným zařízením, je možné připoje-

ní k domácí hudební sestavě či televizo-

ru, pokud nepodporuje Bluetooth.

O funkce sluchátek se stará ovladač 

na pravém náušníku. Díky jemu lze 

posunout track o jeden vpřed či vzad, 

zvýšit či snížit hlasitost, nebo přijmout 

příchozí hovor. Díky tomuto kombino-

vanému ovladači pak obsluha nemusí 

při sportovních aktivitách vůbec vyjímat 

telefon z kapsy.

Na jedno nabití baterie zvládnou Bla-

ze B-1 hrát až osm hodin nebo vydrží až 

180 hodin v režimu stand-by. Sluchátka 

Blaze B-1 jsou odolná vůči otřesům, 

takže se hodí pro pohybové aktivity  

i pro šílené hráče her.  
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Až osmihodinová 
zvuková nirvána 
na uších 

Více z rubriky  
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si přečtěte na  
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Více si přečtete na: 

Parádní energetická injekce  
pro vaše mobilní zařízení 

Externí disky WD My Passport  
a WD My Book v nových barvách i hávech 

http://ict-nn.com/cs/lifestyle/1423-my-passport-a-my-book-v-novych-havech
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Copyright © 2016 QNAP Systems, Inc. All rights reserved.

www.qnap.com
facebook.com/QNAPczechrepublic

QNAP TVS-x82 Turbo vNAS

Stupňované úložiště pro optimální účinnost ukládání
Technologie Qtier od QNAP dává řadě TVS-x82 schopnost automatického stupňování, která pomáhá průběžně optimalizovat 
efektivitu ukládání dat na disky PCIe NVMe SSD, M.2 SSD, SSD a SATA.

Rozdělení disků na základě aplikací pro optimalizovanou propustnost
Řada TVS-x82 plně podporuje tři různé typy úložných médií: M.2, SSD a SATA pevné disky, které lze nakon�gurovat 
jako nezávislé diskové oddíly pro různé aplikace, čímž lze zajistit dostatečnou úroveň datové propustnosti pro všechny 
aplikace.

Distribuce síťového provozu pro zlepšení síťových zdrojů

TVS-682 TVS-882 TVS-1282

Se čtyřmi porty sítě Gigabit Ethernet a dvěmi porty sítě 10 Gigabit Ethernet umožňuje řada TVS-x82 aplikacím využívat 
vyhrazená rozhraní k naplnění požadavků na distribuci síťového provozu.

Stupňované úložiště  |  Dělení oddílů na základě aplikací  |  Distribuce síťového provozu

TVS-882-i5-16G-450W
TVS-1282-i5-16G-450W
TVS-1282-i7-32G-450W

450W

450W modely s  podporou GPU řady 
AMD Radeon™ R9        Technologie GPU 
propustnosti  pro gra�cké výpočty 
na virtuálních počítačích

+

DDR4 2133
Max 64GB RAM UltraHD Ready

40GbE

Quad
GbE Ports

x 4
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