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AVERIA LTD.
je členem CSCC
CSCC vytváří jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou,
samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Je průkopníkem myšlenky Smart Cities v České
republice.
Do vínku si dal budování chytrých
měst, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský
růst. Tyto trendy zlepšují kvalitu
života ve městech pro všechny jejich
obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.
Členem CSCC je i Vydavatelství
AVERIA LTD., stejně jako řada
dalších významných firem. CSCC se
v současné době zaobírá projekty, jako
je například Smart City Polygon. Jde
o unikátní technologický projekt realizovaný společnostmi E.ON Česká Republika a Omexom GA Energo. Cílem
projektu je rozšíření povědomí nejen
o Smart City technologiích
jako takových, ale především
VÍCE
o novém způsobu myšlení.
na str. 11
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Jaké jsou cíle Czech Smart Cities
Clusteru?
Možná, že pro mnohé z vás zůstala až doposud existence Czech Smart
Cities Clusteru (CSCC) prozatím utajena. Proto jsme se zeptali prezidenta této společnosti, prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr.h.c., děkana
Fakulty dopravní ČVUT na otázky, související právě s CSCC.
Miroslav Svítek se v aplikačním
výzkumu se zaměřuje na návrh
a řízení komplexních systémů,
jako jsou „Smart Cities“ a „Smart
Regions“.
Kam směřuje své kroky cluster
pro příští rok, respektive kterým
tématům se bude věnovat v oblasti Smart Cities?
Czech Smart Cities Cluster
(CSCC) vytváří národní komunikační platformu, jejímž cílem
je rozvoj chytrých měst a regionů
na území České republiky. Tím,
že cluster sdružuje členy působící
v rozdílných odborných sférách,
vytváří se prostor pro vzájemné
porozumění a odbornou provázanost dílčích specializací. Proble-

matiku chytrých měst vnímají
rozdílně právníci, finančníci,
informatici, architekti, politici,
univerzity atd. Přitom jde o jedno
město a o jeden společný cíl,
kterým je dosažení lepší kvality
života občanů v daném městě.
V rámci pracovních skupin
clusteru vznikají znalosti, které je
třeba ověřit v konkrétních podmínkách daného města. Díky uzavřeným memorandům se cluster
snaží působit v několika městech
a praktické zkušenosti převést do
srozumitelné metodiky, která je
po odsouhlasení vedení clusteru
k dispozici pro další využití.
Strategickým cílem CSCC pro
následující období je využití univerzit, které jsou členy clusteru,

Foto: archiv Miroslava Svítka
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Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

jako odborného zázemí v jednotlivých městech a regionech.
Spolupráce místní univerzity,
místních firem s konkrétním městem a regionem může významně
pomoci rozvoji dané oblasti.
Cluster rád poskytne
odbornou a metodickou VÍCE
na str. 10
součinnost.

Raycom rozvíjí obchodní aktivity
v IoT, Smart Cities a datacentrech
Společnost Raycom byla založena v roce 2003 jako výhradní distributor telekomunikační divize
Tyco Electronics. Především na
pohled do budoucnosti jsme se
ptali obchodního ředitele společnosti Raycom Davida Čermáka.
Kam směřuje Raycom na poli
telekomunikačních služeb a produktů?
Samozřejmě chceme být jedničkou na trhu pro dodávky určené
k výstavbě kompletních datových,
telekomunikačních a GSM/LTE

sítí. Z toho důvodu klademe velký
důraz na odbornou znalost našich
zaměstnanců, protože víme, že
nejdůležitější v procesu prodeje
jsou především – a právě – naši
lidé.

Foto: archiv Raycom
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David Čermák
obchodní ředitel Raycom.

A můžete přesněji specifikovat,
jaká zařízení a řešení nabízíte
a dodáváte?
Nabízíme a dodáváme komplexní optimalizovaná řešeni od
renomovaných výrobců
VÍCE
s důrazem na jejich
na str. 6
vysokou kvalitu.
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EDITORIAL

V

ážení čtenáři,

blíží se konec roku
a vše je uspěchané. Potkáváme
se stále na více a více konferencích
a tam s námi probíráte, co se vám
v časopise líbí a co byste chtěli
změnit.
Chcete, aby byl více barevnější a stále
k dostání zdarma. Budeme se proto
snažit vaše přání plnit, a proto dostáváte toto číslo již v novém kabátě
a s novým logem. Minulé číslo bylo
doručeno téměř 18 000 čtenářům.
Za tento nový rekord vám děkujeme.

S novým redakčním týmem, který
jsme představili v minulém čísle, pro
vás chystáme další zajímavé články
a také nové rubriky.
Chci vám poděkovat za to,
že nás čtete.
A pokud můžete, zpomalte, život
vám nikam neuteče.
Pohodové čtení vám všem přeje
redakční tým AVERIA LTD.
Petr Smolník
šéfredaktor

Přehled o pohybu automobilu
i dohled nad kanceláří či domem
Společnost Jablotron nabízí
aplikaci MyJABLOTRON, která
ve spojení s logistickou jednotkou nebo pokročilým GSM/GPS
autoalarmem Athos poskytuje majiteli komplexní online
přehled o stavu a pohybu jeho
automobilu, jednotlivých jízdách
či spotřebě. Její další funkcí je
i ovládání domácího alarmu.

autoalarm Athos
i jeho plnohodnotné zabezpečení. Athos
kombinuje imobilizér, zabezpečení
vozidla detektory,
GPS lokalizaci
a GSM komunikaci s bezpečnostním centrem, kde
Aplikace MyJABLOTRON může
na mimořádné
posloužit jako plnohodnotná
události reagují
kniha jízd u služebních vozů. Také
vyškolení operáinformuje majitele v případě, že
toři.
vůz opustil nastavenou oblast,
„Athos je schove které by se měl pohybovat.
pen ihned inforTato funkce je vhodná například
movat operátory
u sdílených vozů autopůjčoven
bezpečnostního
nebo u firemních vozů. Aplikace
centra o typu poplachu a místu,
umožňuje spravovat i více vozů
kde k události došlo. Operátoři
zároveň. Údaje jsou zaznamenáv případě krádeže, tísně či havárie
vány odděleně a lze tedy pohodlně zajistí okamžitou pomoc 24 hodin
vyhledávat i v historii.
denně po celé České republice, vyKromě monitoringu vozidla
šlou na místo zásahovou jednotku
pomocí MyJABLOTRON nabízí
a informují policii a záchrannou
službu,“ vysvětluje Josef Kroupa
MyJABLOTRON s logistickou jednotkou
ze společnosti
či autoalarmem umožňuje:
Jablotron.
• online monitoring vozidel v mapovém podkladu,
Aplikaci MyJAB• tvorbu knihy jízd pro měsíční vyúčtování,
LOTRON je
• kontrolu najetých kilometrů, spotřeby, stavu tachomožné spárovat
metru či zásilek,
i s domácím
• funkci Geofence – informace o opuštění/návratu do
alarmem JABzadané zóny,
LOTRON 100.
• evidenci řidičů a vozidel.
Díky tomu je

Foto: Jablotron
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mimo jiné možné zjistit aktuální
stav zabezpečení a zajistit/odjistit
alarm v celém objektu nebo jen
v určité části.
Umožňuje také prohlížet
a pořizovat fotografie z detektorů,
sledovat teplotu v objektu i ovládat
na dálku zavlažování, garážová
vrata nebo osvětlení. Uživatelé
jsou informováni prostřednictvím
SMS, e-mailem nebo standardním
PUSH mechanismem pro mobilní
telefony.

Vchodové dveře jsou bránou k bezpečí
Vchodové dveře představují
základní ochranný bezpečnostní
prvek ve firmě, ale i v domácnosti. Je třeba, aby v případě, kdy
jsou zavřeny nebo zamčeny vydržely atak případného útočníka.
Pokud provádíte větší rekonstrukci
domu nebo kancelářských prostor,
případně stavíte, je vždy lepší zvolit nové bezpečnostní dveře minimálně ve 3. bezpečnostní třídě.
Výběru dveří věnujte přiměřenou
pozornost, zjistěte si, zda firma má
své výrobky certifikované a jakou
má historii. Podívat se můžete do
obchodního rejstříku a zjistit, jaké
má firma základní jmění, zda není
v exekuci a zda nevznikla před pár
lety a chlubí se přitom dlouholetou tradicí. Reklamace a servis by

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

se pak totiž mohly stát vaší noční
Tato společnost nechce mít desítmůrou. Internetové diskuze vám
ky montážních firem, u kterých
mnoho informací neposkytby pak nebyla schopna ručit za
nou, protože na nich
bezúhonnost a schopvětšinou diskutují
nosti jejich zaměstpřímí nebo najatí
nanců. Precizní
Nikdy
pracovníci firem
montáž a rychlý
svoje bezpečí
a snaží se manipua profesionální
nesvěřujte
lovat povědomím
servis považuje
podomním
o trhu.
za zásadní součást
Správná montáž
výrobku, jakým
obchodníkům!
je pro bezpečnostjsou bezpečnostní
ní vchodové dveře
protipožární dveře.
do bytu i domu zásadní
V případě zabezpečení
a ovlivňuje jejich výslednou
se neřiďte pouze cenou, ale také
bezpečnost. Proto bezpečnostní
kvalitou a tradicí.
protipožární dveře společnosti
NEXT (www.next.cz) montují
vlastní zaměstnanci s prověřenou
minulostí a zkušenostmi ze stovek
a tisíců provedených montáží.
10/2017
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Pro chytré zabezpečení domácností

Dálkově ovládaný
zámek FAB ENTR

Na český trh uvádí Assa Abloy kompletní řadu
produktů pro zabezpečení domácností Yale
Smart Living. Součástí nově představené
nabídky jsou bezpečností alarmy ovladatelné přes mobilní aplikaci, chytré zámky,
digitální dveřní kukátka, IP kamery i sirény.

Pokud se chcete vyhnout takovým
katastrofám, jako že občas zapomenete doma klíče, nebo zapomínáte zamykat při odchodu z domu,
pak asi bude třeba se nad sebou
zamyslet a nějak tuto situaci řešit.

V základním balení najdete kromě ovládací jednotky a klávesnice také pohybové čidlo PIR a kontakt
sledující otevření okna či dveří. Další příslušenství
lze dokoupit. Instalace je snadná a průměrně šikovný
majitel bytu ji zvládne i sám. Stačí rozmístit jednotlivé
prvky, nainstalovat aplikaci do mobilu, vyzkoušet
komunikaci a případně optimalizovat systém.
Chytrý alarm Yale Smart Living vhodně doplňují
produkty pro ochranu vstupních dveří. Jde zejména o řadu chytrých zámků FAB ENTR, které podle
konkrétního typu
umožňují odemykání
pomocí PINu, čipu,
otisku prstů nebo
mobilního telefonu.

Kvalitní komunikace s příchozím
IP interkom s HD kamerou 2N
Helios IP Base, kompaktní a cenově dostupný dveřní komunikátor se hodí zejména pro menší
instalace. Díky integrované HD
kameře a pokročilému zpracování zvuku nabídne 2N Helios IP
Base ostrý obraz a výbornou
slyšitelnost za všech podmínek.

Foto: 2N

Základní model lze rozšířit
o modul se 125 kHz nebo
13,56 MHz RFID čtečkou
karet. Mechanická instalace a funkční nastavení
interkomu jsou nesmírně
intuitivní a rychlé, a tak
ušetří čas i náklady s nimi
spojené. Interkom se
montuje přímo na povrch
a nevyžaduje tedy žádné
stavební úpravy prostor.
Hliníkový rámeček s elegantním designem v černé barvě
snadno odolá nepříznivému počasí a dalším vlivům podle certifikace IP65 a IK07.

Komunikátor 2N Helios IP
Base, stejně jako ostatní produkty
z řady 2N Helios interkomů s kamerou, nabízí možnost propojení
s cloudovou službou 2N Mobile
Video. Díky ní může Base volat
přímo na mobilní telefon či tablet

10/2017

V kombinaci s vnitřní odpovídací jednotkou 2N Indoor Touch
uvnitř domu nebo v prostorách
recepce kanceláře získáte plnohodnotné řešení kontroly přístupu
do budovy. Interkom lze snadno
propojit i se stávajícím kamerovým systémem, a pokrýt tak
všechna slepá místa objektu.
Interkom disponuje vstupy
a výstupy připravenými pro
připojení elektrického zámku
a dalšího vybavení na podporu zabezpečení nemovitosti. Integrovaný ochranný
spínač detekuje neoprávněné
vniknutí do zařízení. V balení
je jak varianta samostatného
velkého, tak dvou menších
tlačítek. Napájení je zajištěno
přes PoE, a kromě datového
kabelu tak není zapotřebí řešit
další infrastrukturu.

Foto: FAB/Assa Abloy

Foto: archiv

Společnost Yale tak určuje standard inteligentního zabezpečení na českém trhu
a přispívá k rozvoji moderních chytrých
domácností.
„U komerčních budov už není nasazení
chytrých technologií žádnou novinkou, kancelářské prostory jsou chráněny alarmy, přístup
omezují čipové karty. Přesun těchto technologií
do domácností je trend, který aktuálně hýbe
vyspělým světem,“ říká Antonín Terš, produktový manažer Yale, a dodává: „Celosvětově určujeme
trendy v zabezpečení a nabízíme tedy i moderní systémy pro inteligentní zabezpečení domácností.“
Základem systému Yale Smart Living je ovládací
jednotka Smart Hub. Tu můžete bezpečně ovládat
přes internet pomocí aplikace Smart Home z mobilního telefonu nebo tabletu kdekoli na světě.
K ovládací jednotce Smart Hub se bezdrátově
připojují další zařízení, ať už jde o pohybová čidla,
kamery, klávesnice pro zadání bezpečnostních kódů,
sirény nebo chytré zásuvky pro vzdálené ovládání světel a spotřebičů. S většinou příslušenství komunikuje
ovládací jednotka na vyhrazené frekvenci 868 MHz
s dosahem až 30 m, čidla s možností pořízení fotografií nebo videozáznamu poté pracují na frekvenci
2,4 GHz.

Inteligentní motorický zámek
FAB ENTR.

A řešením pro vás může být inteligentní motorický zámek FAB ENTR,
který vám umožní ovládat dveře
přímo z vašeho Smartphonu či tabletu, pomocí PIN klávesnice, otiskem
prstů nebo dálkovým ovládáním.
Výhodou takového řešení je i to, že
můžete přístupový kód nebo dálkové
ovládání zapůjčit třeba po dobu
dovolené svým známým, aby se vám
starali o kytičky. Po návratu pak
zámek snadno přeprogramujete.
S pomocí tohoto motorického
zámku získáváte chytré dveře. Jeho
velkou předností je, že nemusíte
nosit po kapsách nebo v aktovce
klíče. Inteligentní motorický zámek
FAB ENTR můžete totiž ovládat
pomocí svého smartphonu, tabletu,
PIN klávesnice nebo otiskem vašeho
prstu.
Motorický zámek FAB ENTR
je napájen výkonnou a ekologicky
šetrnou baterií, které má výdrž až tři
měsíce. V mobilní aplikaci můžete
sledovat stav baterie a v případě
nutnosti baterii dobít drátovou nebo
bezdrátovou nabíječkou. Stejně jako
cylindrická vložka FAB ENTR, tak
také PIN klávesnice, dálkové ovládání a čtečka prstů nepotřebuje ke své
instalaci a ovládání žádné kabely.

Video o FAB ENTR je
k vidění zde

majitele, který tak má přehled
o dění před domem. Služba navíc
umožňuje i náhled z kamery ve
chvíli, kdy ho nikdo nepoužívá.
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Správce
hesel Sticky
Password
Sticky Password je nástroj, se
kterým už nikdy nezapomenete další heslo. Bezpečně je
pro vás ukládá a automaticky
vyplňuje ve vašem oblíbeném
prohlížeči.
Navíc umí vyplňovat registrační
formuláře a spravovat textové
poznámky. Kromě hlavního
hesla lze ke zvýšení ochrany
dat použít dvoufaktorovou
autentizaci. Díky synchronizaci
jsou data vždy aktuální na všech
místech.

Mnozí nejsou na GDPR připraveni…
Nová legislativa stanovuje
širokému spektru subjektů řadu
povinností v rámci ochrany
osobních dat a navyšuje tak
jejich administrativní zátěž, a to
pod hrozbou vysokých pokut za
jejich porušení.
Naštěstí existuje řada nástrojů, které mohou naplňování
požadavků této nové směrnice
výrazně ulehčit, a to automatizací
některých procesů. Společnost
ComSource, která se jako systémový integrator na problematiku
kybernetické bezpečnosti specializuje, má v této oblasti rozsáhlé
zkušenosti.
Jaká řešení v oblasti obrany proti
únikům osobních dat nabízíte?
V oblasti zabezpečení informačních systémů proti úniku
osobních dat nabízíme v principu
dvě základní řady produktů. První
z nich – FlowGuard DLP, je naše
vlastní řešení, které je rozšiřujícím
modulem bezpečnostního systému FlowGuard. Ten sice primárně
představuje službu obrany kritické
síťové infrastruktury proti útokům
typu DDoS, ale po doplnění o roz-

Mossad odhalil ruské hackery
na serverech Kaspersky Lab

šiřující moduly, které výrazným
Dá se říci, že pro společnosti,
způsobem rozšiřují jeho funkciokteré nabízí libovolné on-line
nalitu, nabízí široké možnosti vyu- služby, představuje jako součást
žití i pro eliminaci
dalších bezpečnostních hrozeb.
Dalším z nabízených modulů je
např. FlowGuard
WAF, který slouží
k ochraně webových aplikací a eliminuje útoky popsané v OWASP
TOP10. Druhou
produktovou řadou, kterou v této
oblasti nabízíme,
jsou sofistikovaná
řešení společnosti
Jaroslav Cihelka
obchodní ředitel společnosti ComSource
Forcepoint, která
se na ochranu proti
únikům osobních dat a duševního
komplexního řešení, ekonomicky
vlastnictví úzce specializuje.
výhodnou alternativu k ostatním
produktům podobného typu.
Jakou funkcionalitu nabízí FlowGuard DLP a co řeší produkty
společnosti Forcepoint?
FlowGuard DLP je výkonný
nástroj pro řešení problematiky
úniku citlivých (osobních) dat jak
z interních tak externích serverů.

Foto: Jaroslav Cihelka

04

Špatné kybernetické zabezpečení
třetích stran ohrožuje firmy

coviště tajně odnést bývalý agenturní kontraktor, aby mohl pracovat
z domu.
Podle zprávy The New York Times
měli hackeři přístup k serverům
společnosti Kaspersky a v momentě
V polovině září bylo agenturám
porovnávání logu nově připojenařízeno software a služby od
ných dat na kontraktorově počítači
Kaspersky Lab do 90 dní přestat pos databází známých malwarů, antivir
užívat. Důvodem bylo dlouhodobé
vskutku detekoval malware – tedy
podezření z nekalého napoprogram, na kterém kontraktor
jení na ruskou rozvědku
pracoval – a zároveň tak
a napomáhání ruskému
měl upozornit hackery
státu s kyberšpionáží.
na potencionálně
V roce 2015 byla
za pomocí komerční
Začátkem října
zajímavý nález.
verze antiviru Kaspersky
odhalil deník The
Situace je dle NY
zcizena data Národní
Wall Street Journal,
Times ještě zajímabezpečnostní agentuře
že nařízení byla
vější: o kompromita(NSA).
nejspíš alespoň z části
ci tajných informací
odpovědí na konkrétní
z NSA, prostřednicincident – v roce 2015
tvím kyberútoku na jejího
byla za pomocí komerční
kontraktora, vládní agenturu
verze antiviru Kaspersky zcizena
informovala izraelská rozvědka.
data Národní bezpečnostní agentuře
(NSA). Hackeři údajně pracovali ve
prospěch Ruska. Data, ze kterých
bylo možné vyčíst schopnosti
agentury penetrovat cizí počítačové
sítě i bránit své vlastní, si měl z praVíce článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Zdroj: archiv

V červenci letošního roku byl software od Kaspersky Lab odebrán ze
seznamu schválených vendorů pro
poskytování IT podpory vládním
agenturám v USA.

Společnosti stále více investují
do své kybernetické bezpečnosti
bez ohledu na návrat těchto
investic (63 % v roce 2017 v porovnání s 56 % v roce 2016). Na
druhou stranu průzkum zjistil,
že průměrné náklady spojené
s kyberbezpečnostním incidentem neustále stoupají.

jsou nejnákladnější kybernetické
útoky u firem všech velikostí
důsledkem selhání třetích stran.
Proto by firmy neměly investovat
pouze do vlastní bezpečnosti, ale
měly by se zajímat i o zabezpečení
svých obchodních partnerů.

Podle zprávy „IT Security: cost-center or strategic investment?“
10/2017
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Nejvíce obětí pochází z firem
z výrobního sektoru produkujících různé materiály, vybavení
a zboží. Mezi další nejpostiženější průmyslová odvětví patří
inženýrství, vzdělávání a potravinářství. Na počítače energetických společností zaútočilo 5 %
všech útoků.
Mezi trojicí států s nejvyšším
počtem detekovaných útoků
zůstává Vietnam (71 %), Alžírsko (67,1 %) a Maroko (65,4 %).
Průzkum naopak poukázal na
stoupající počet útoků cílících
na Čínu (57,1 %), která obsadila
pátou příčku. Odborníci také
zjistili, že nejběžnějším zdrojem
hrozeb byl internet. Pokusy
o stažení malwaru nebo vstup na
známé podvodné či phishingové
stránky zablokovaly nástroje
Kaspersky Lab na 20,4 % průmyslových počítačů. Důvodem
takto vysokého procenta je
připojení a neomezený přístup
průmyslových sítí k internetu.
Za prvních šest měsíců tohoto
roku bylo detekováno v prů-

myslových
automatizačních
systémech celkem
okolo 18 000 různých modifikací
malwaru, které
patřily k více než
2500 různých
rodin.
Od ledna
do června svět
zasáhlo několik
ransomwarových
epidemií, které
měly vliv i na
průmyslové podniky. Počet unikátních počítačů,
které byly napadeny šifrovacím
trojanem, se do konce června
ztrojnásobil. Celkově odborníci
odhalili šifrovací ransomware
patřící k 33 různým rodinám.
Většina šifrovacích trojanů se šířila prostřednictvím spamových
e-mailů se zákeřnou přílohou
či odkazy na stažení malwaru.
Tyto e-maily se maskovaly jako
oficiální obchodní komunikace.

Hlavní statistické údaje za
1H 2017 zahrnují:

KRACK značí zkratku Key Reinstallation AttaCK a dokáže zneužít
čtyřcestné výměny informací,
používané pro tvorbu šifrovacího
klíče u WPA2. To se považovalo
za bezpečnou metodu šifrování
spojení u Wi-Fi mezi základnou
a externím zařízením.

!

Útoky na ICS počítače podle odvětví.

somwarovým útokům, z nichž
nejznámější byly WannaCry
a ExPetr.
• Epidemie WannaCry měla na
svědomí nejvyšší počet obětí,
když se jí podařilo infikovat
13,4 % všech počítačů v průmyslových infrastrukturách.
Mezi nejpostiženější se řadily
organizace ze zdravotnictví
a vládního sektoru.
• Druhou ransomwarovou
epidemií, která výrazně vešla
ve známost, byla ExPetr.

• 0,5 % počítačů v průmyslové
infrastruktuře firem bylo
alespoň jednou napadeno
šifrovacím ransomwarem.
• Průmyslové počítače v 63 zemích světa čelily několika ran-
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evropských norem
GDPR. Správa
aktualizací, záplat
a antivirové ochrany
stovek různých
zařízení, kterými se
zaměstnanci k firemním systémům
připojují, se v mnohých společnostech
stává nezvladatelným problémem. A přitom právě
tato oblast se prokazuje s ohledem
na bezpečnost jako klíčová. Řešení
Toshiba Mobile Zero Client nabízí
z pohledu mobilní práce zásadní
bezpečnostní a administrativní
benefity.
Toshiba Mobile Zero Client
(dále TMZC) vychází z myšlenky bezpečného terminálu, který

Zdroj: Toshiba

Nejbezpečnější řešení pro mobilní
firemní práci
Vzhledem k rostoucímu trendu
home office, se ve společnostech
stávají ožehavými dvě zásadní
otázky: ochrana citlivých dat
před zcizením či zneužitím
a také administrace a správa
množství různých mobilních
zařízení.
Obě otázky řeší ultimativním
způsobem Zero Client od Toshiby.
Proč tomu tak je? Začněme
faktem, že ani v jednom okamžiku
nejsou na tomto „notebooku“
uložena jakákoli data, jako je
know-how, databáze zákazníků či
jiné citlivé informace.
Zabezpečení citlivých dat je
v prvořadém zájmu společností
nejen vzhledem k ochraně vlastního know-how, ale také v souvislosti s připravovanou platností
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KRACK: konec
bezpečných
Wi-Fi sítí?

Kyberútoky na průmyslové firmy v 1H 2017
Firmy z oblasti výrobního
průmyslu se v první polovině
letošního roku staly nejčastějšími cíli kybernetických hrozeb.
Jejich počítače zaznamenaly
třetinu všech útoků cílících na
průmyslové systémy.

Bezpečnost ICT

umožňuje plnohodnotnou práci
v rámci všech podnikových a kancelářských systémů s omezením
jakýchkoli nekontrolovaných
datových toků.

Tento klíč je pak používán
během následné komunikace. Během třetího kroku
navazování komunikace
je však možné jej odeslat
několikrát – a to je právě
past, do které dokáže
KRACK lapnout údaje
– a pokud se mu to podaří, tím pádem dokáže úplně zbořit
bezpečnost komunikace.
Výsledkem této činnosti je
možnost odposlechu provozu mezi
základnovou stanicí a připojeným
zařízením. Odborníci tento stav
nazývají jako únos spojení nebo
situaci, kdy je možné do komunikace
přidávat vlastní informace, které tam
normálně nepatří. Zdá se tedy, že
poklidné vody kolem WPA2 byly narušeny a že nastává doba, kdy může
být doposud zabezpečená komunikace na sítích Wi-Fi s protokolem
WPA2 narušena.
Informace o tomto stavu byly
publikovány v pondělí 16. října v jedenáct hodin na KrackAttacks.com.
Nicméně už několik týdnů před tím
byla o této skutečnosti informována
zhruba stovka organizací, mezi které
patří především výrobci směrovačů
a dalších komunikačních zařízení.
Aby tito měli šanci opravit formou
aktualizací firmwaru funkčnost
svých zařízení, nejsou další podrobnosti o této vzniknuvší chybě dosud
známa a jsou pečlivě tajena.
Problém má být poprvé veřejnosti
představen a diskutován na konferenci ACM Conference on Computer and Communications Security
v Dallasu 1. listopadu 2017. Zde
najdeme i jména přednášejících, kterými budou Mathy Vanhoef a Frank
Piessens z KU Leuven a imec-DistriNet. Související přednáška už byla
diskutována na Black Hat Security
Conference v Las Vegas.

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz
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Raycom rozvíjí obchodní aktivity...
Ze zkušenosti víme, že tímto přístupem jsme schopni
ze
optimalizovat náklady
str. 1
spojené nejen s výstavbou,
ale hlavně z dlouhodobého hlediska také s provozem a samozřejmě
s údržbou takových sítí.
Naše společnost Raycom je
jedním z hlavních partnerů pro
výrobce Commscope v našem
regionu, mezi
jehož tradiční
produkty
patří produkty
určené k výstavbě telekomunikačních sítí – to znamená datových
center, mobilních sítí a telekomunikačních sítí.

Pokračování

Odolné Wi-Fi
řešení

Společnost Nokia představila
své řešení Nokia Wi-Fi s podporou přenosu v domácnosti,
která přinese bezkonkurenční
zážitky pro gigabitové připojení v každém rohu domácnosti.
Portfolio Nokia Wi-Fi se
skládá z nové řady Wi-Fi bran
a opakovačů (extenderů).
Pokrytí Wi-Fi je optimalizováno díky identifikaci rušení
sítě. Nokia dokáže rozpoznat až
17 zdrojů rušení a eliminovat je.
Jedním z hlavních problémů
domácí Wi-Fi sítě je interference, která může být způsobena
jinými zařízeními Wi-Fi.

Ve kterých zemích Raycom
momentálně působí a jaký je pak
výhled do budoucnosti?
Raycom v současné době působí
kromě České republiky samozřejmě i ve Slovenské republice,
dále jsme zastoupeni v Maďarsku
a v Polsku. Co se týče blízké budoucnosti, prudký nárůst aktivit
očekáváme především právě
v posledně jmenovaných zemích,
tedy v Maďarsku a v Polsku.

Síťové technologie LPWAN pro Internet
věcí – 7. díl
Tímto článkem zakončujeme seriál
o síťových technologiích LPWAN.
V něm zbývá přiblížit zbývající
technologie WAVIoT a Telensa
PLANet.

Telensa PLANet

Když v roce 2010 představila britská
společnost Telensa se řešení Telensa
PLANet (Public Lighting Active
Network), jednalo se o první systém
svého druhu pro řízení, monitoroWAVIoT
vání a měření pouličního osvětlení.
Technologii WAVIoT NB-Fi je
V současné době je tato technologie
proprietární řešení americké
využívá i pro další aplikace jako
společnosti WAVIoT, které
parkování a další aplikace
bylo poprvé předstapro Smart City. Technoveno již v roce 2011.
logie Telensa PLANet
Většina
Oblasti využití zahrje využívána např. ve
popsaných
nují např. dálkový
Velké Británii, Rusku,
technologií je
odečet, parkování,
Bělorusku, Číně,
smart grid, osvětúspěšně komerčně USA či Brazílii.
lení, zemědělství či
využívána.
průmysl. WAVIoT
Závěr
NB-Fi je provozována
Základní požadavky na
v pásmech ISM pod 1 GHz
systémy LPWAN jsou velký
a umožňuje aplikace s přenosovou
dosah, nízká spotřeba dovolující
rychlostí 10 až 100 b/s, dosahem
delší životnost baterie a co nejnižší
až 50 km v terénu a až 16 km ve
cena.
městě a životností baterie přes
Jaroslav Hrstka
deset let.
V současné době jsou přístupové
body WAVIoT nasazeny v Rusku,
Francii, Turecku, Kanadě, Jižní
Africe, Číně, Malajsii a Peru.
Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Jaké produkty z telekomunikační
oblasti mají aktuálně největší
podíl na trhu a které z nich nabízí
právě vaše společnost?
I když se to na první pohled nezdá
– s neustále všude zmiňovanou
výstavbou optických sítí – naše
společnost je největším dodavatelem produktů pro výstavbu
a údržbu klasických telefonních

sítí. Abych byl konkrétní, především jde o teplem smrštitelné
a mechanické spojky kabelů.
K tomu se ještě přidávají i zářezové svorkovnice Krone.
Nicméně, před chvíli jsem
zmínil ve všech pádech skloňované optické sítě. I tady zaznamenáváme poměrně prudký nárůst
zájmu o dodávky pro tuto oblast,
především pak jde o optické zemní spojky a boxy, které tradičně
patří mezi nesilnější portfolio
společnosti Commsope. Tyto
spojky jsou především určeny pro
projekty sítí rovněž zmíněné páté
generace.

S tím je ale spojen i narůst dodávek optických kabelů a dalších
produktů, které standardně
držíme v nabídce skladem pro celý
region Visegrádske čtyřky. Náš
sklad je největší v České republice
a na Slovensku.
Je telekomunikační prostředí
v České republice a ve Slovenské
republice stabilním trhem?
Telekomunikační trh
se samozřejmě neustále rozvíjí
a modernizuje, jak už se v minulosti mnohokráte ukázalo. Z tohoto
pohledu, a s přihlédnutím ke zkušenostem z okolních států se jedná
o stabilní trh s výhledem technologického rozvoje a růstu v následujících letech. Nespoléháme však
jen a pouze na tento trend, a proto
sami rozvíjíme další obchodní aktivity v oblastech dodávek technologií a produktů pro IoT, Smart Cities
a datových center.

52portový stohovatelný 10G switch
TP-Link nabízí 52portový fyzicky stohovatelný 10GB switch JetStream T3700G-52TQ s širokou
podporou protokolů na vrstvě L3
včetně RIP/OSPF/ECMP/VRRP
pro škálovatelnost sítě.
Switch představuje spolehlivé,
bezpečné a úsporné řešení pro
podnikové, kampusové a ISP sítě.
Vedle vysokého
výkonu nabízí
i bohaté možnosti řízení provozu,
pohodlnou správu a zdvojené
napájení pro
minimalizaci odstávek.
Switch je osazený dvěma pevnými a volitelně dvěma dalšími
sloty 10G SFP+, které lze využít pro
stohování. Fyzicky lze takto propojit
až 8 jednotek a získat 384 GE portů,
32 kombinovaných 1GB SFP portů
a 32 10G SFP+ portů na jeden
fyzický stoh s kapacitou přepínání
1408 Gb/s. Všechny jednotky ve
stohu jsou identifikované jednoduchou IP adresou, což usnadňuje
konfiguraci a sledování stavu.

Switche řady T3700 podporují řadu protokolů na vrstvě L3
včetně statického směrování, RIP,
OSPF a VRRP, a umožňují tak
budovat spolehlivé a škálovatelné
sítě. Protokoly jako PIM-SM nebo
PIM-DM zajišťují efektivní směrování pro multicastové skupiny.
Switche jsou vybavené třemi
typy portů pro správu: konzolovým portem
RJ45, mikro
USB portem
a vyhrazeným
portem RJ45.
Konzolové
porty typu mikro USB jsou určené
pro připojení notebooků, které nepodporují rozhraní RS232 (DB9).
Tak lze tento switch velmi snadno
ovládat z příkazové řádky, zatímco
vyhrazený port RJ45 slouží pouze
a jen pro správu z webového
rozhraní.
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Revoluční řešení síťových prvků

Foto: Netgear

Radiokomunikace 2017:
Tři dny věnované komunikacím a IoT

Přístupový bod Netgear WAC550.

WAC505 nabízející vysoce kvalitní
Wi-Fi připojení odstraňující mrtvé
zóny. Zařízení je vybaveno Wi-Fi
standardem 802.11ac a technologiemi Wave 2 a MU-MIMO zajišťujícími kombinovanou rychlost
až 1,2 Gb/s (300 Mb/s ve 2,4GHz
frekvenčním pásmu a 867 Mb/s
v 5GHz frekvenčním pásmu).
Široké pokrytí Wi-Fi signálem
zajišťuje dvojice interních 3dBi
a 6dBi antén.
Přístupový bod lze velmi snadno
a rychle nainstalovat, a dále
spravovat a monitorovat prostřednictvím mobilní aplikace Netgear
Insight. Model WAC505 podpo-

ruje bezdrátové připojení až 200
uživatelů současně a zároveň obsahuje dva ethernetové porty (1×
gigabitový PoE LAN a 1× WAN).
Bezpečnost přístupového bodu
zajišťuje WPA a WPA2 šifrování,
seznam MAC adres pro autorizovaný přístup či 4 BSSIDs na jedno
frekvenční pásmo. WAC505 lze napájet prostřednictvím PoE připojení nebo prostřednictvím klasické
externě připojené nabíječky.

Aplikace pro MS SQL Server pomůže
zrychlit reporty i analytiku
Nové řešení MaxParallel pro Microsoft SQL Server
od DataCore Software přináší řešení pro optimalizaci databází. Cílem nových produktů je zvýšit
rychlost databázových transakcí a podporovat
provoz analytických aplikací v reálném čase.
MaxParallel for SQL Server je k dispozici na on-line
tržišti Microsoft Azure Marketplace i prostřednictvím celosvětové sítě partnerů společnosti DataCore.
Nové řešení přinese největší přínosy zákazníkům,
kteří nasadili náročné aplikace z oblasti e-commerce, ERP (plánování podnikových zdrojů), vysokorychlostního obchodování, provádějí detekci chyb
a hrozeb. MaxParallel for SQL Server je stejně tak
určen pro podniky, které zavádějí nové úlohy spojené
s digitální transformací, například aplikace IoT
(Internet věcí). Všechny tyto úlohy jsou náročné na
výkon databáze, a pokud je aplikace zahlcena mnoha
simultánními požadavky (ať už je generují živí uživatelé nebo další softwarové procesy), výsledkem bývá
často zpomalení. Řešení MaxParallel for SQL Server
odstraňuje hlavní problémy spojené s využitím zdrojů na vícejádrových serverech, zvyšuje výkon aplikací
OLTP (Online Transaction Processing) i OLAP (Online Analytical Processing), tj. transakcí i analytiky.
10/2017
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Netgear Insight je nový revoluční
způsob nastavení, monitorování a správy firemních síťových
produktů odkudkoli na světě
prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace.
Nastavení a správa síťových
produktů malých a středních
firem představovaly až dosud
časově a finančně náročný proces
vyžadující individuální nastavení každého z dílčích zařízení.
Společnost Netgear nyní přichází
s unikátním řešením v podobě
bezplatné mobilní aplikace Netgear
Insight, jejímž prostřednictvím
lze snadno nakonfigurovat více
zařízení současně a ty pak následně
monitorovat a spravovat odkudkoli
v dosahu internetového připojení.
Insight je kompatibilní s vybranými bezdrátovými přístupovými
body, přepínači a datovými úložišti
této značky a je zdarma k dostání
v Apple App Store a Google Play.
Společně se zmíněným řešením vstupuje na trh také čtveřice
nových firemních osmiportových
ethernetových přepínačů, které
jsou jako jediné plně integrované
a cloudově spravovatelné. Další
novinkou je nový přístupový bod

Sítě a telekomunikace

„Maximální podpora pro paralelní
zpracování dat znamená úsporu
nákladů i rychlejší reakci. Díky tomu
lze získat výhodu proti konkurenci,“
říká George Teixeira,
CEO a prezident DataCore Software.

Výsledkem je systém, který reaguje mnohem lépe
i při maximálním zatížení, přičemž optimalizace
nevyžaduje žádné nové hardwarové zdroje ani změny
stávajících aplikací.
Podle prvních výsledků zrychluje MaxParallel pro
Microsoft SQL Server 1,2krát až 3krát dobu odezvy
při zpracování transakčních úloh, o 20–60 % se
zkracuje dokončení transakce a reporty lze vytvářet
1,5–2krát rychleji. Řada partnerů Microsoftu pro
SQL Server si již mohla nové řešení vyzkoušet ještě
před jeho oficiálním uvedením na trh.

ICT Network News vás jako
mediální partner zve na letošní XXVII. ročník Konference
Radiokomunikace, která se
koná ve dnech 17.–19. října
2017 v Pardubicích.
Během třídenní akce na vás
čeká na 28 přednášek, které
jsou v rámci tří dnů rozvrženy
do pěti odborných bloků:
• kmitočty a regulace (1. den),
• broadcasting, digitální rozhlas a televize (1. den),
• mobilní radiokomunikace
a aplikace (2. den),
• satelity (2. den),
• Internet věcí (3. den).
Snaha uspořádat tradiční
a hodnotnou vzdělávací akci se
setkává s pozitivním ohlasem.

NetApp Directions Praha:
Měníme svět dat!
Dne 18. října se koná druhý
ročník konference NetApp
Direction Prague, přední
zákaznická událost společnosti NetApp v České republice
a na Slovensku.
Letošní akce se zaměří na to,
jak se mění svět dat. Na konferenci je možné získat cenné
informace o vašem podnikání
a vyslechnout si, jak můžete
pomocí nejrozsáhlejšího portfolia správy dat v oboru získat
konkurenční výhodu.
Proč se konference zúčastnit?
• Dozvíte se, jak mohou řešení
pro analýzu dat změnit vaše
sbírky dat na skutečné poklady.
• Diskutujte o výzvách GDPR
a získejte zpětnou vazbu.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz
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Acronis Data
Cloud
Acronis Data Cloud je jednotná platforma pro všechny
současné a budoucí cloudové
služby určená pro poskytovatele služeb.
Integrací Acronis Data Cloud
poskytovatelé služeb získají
okamžitý přístup ke všem dostupným řešením bez nutnosti
složité integrace každé služby
zvlášť:
• Acronis Backup Cloud,
• Acronis Disaster Recovery
Cloud (Partner Review),
• Acronis Files Cloud.

Odhad vývoje prodejů na trhu v ČR
Analytici společnosti Gartner očekávají, že se trh
zařízení, tedy PC, tabletů a chytrých telefonů, po
letošním poklesu vrátí v příštím roce ke dvouprocentnímu růstu. Jednalo by se tak o největší nárůst
od roku 2015.
Vzestup je očekáván v segmentu mobilních telefonů
a poroste dokonce
i trh PC, zejména
díky poptávce po
ultra-přenosných
prémiových zařízeních (ultrabooky, konvertibilní tablety).
Analytici zároveň upozorňují,
že by bylo chybou
vykládat si dosavadní vývoj tak, že
svět přechází na
mobilní zařízení a uživatelé se spoléhají výhradně na své chytré
telefony. „Náš nejnovější průzkum mezi koncovými
uživateli naznačuje, že jsou pro ně PC stejně důležitá
jako tablety či chytré telefony. Čtyřicet procent
respondentů uvádí, že používá převážně PC či tablet
pro určité každodenní aktivity jako je čtení a psaní
delších e-mailů nebo sledování videa, zatímco 34 %
uvádí, že používají převážně chytrý telefon zejména
pro jeho praktičnost na cestách,“ vysvětluje vedoucí
výzkumu Gartner Ranjit Atwal. „Hlavním faktorem

ovlivňujícím trh PC tak je delší doba, po kterou je
lidé používají, zatímco nový chytrý telefon si kupují
častěji.“
Růstu trhu PC, který se v letošním roce stabilizoval
zejména díky přechodu na Windows 10 v Západní Evropě, budou v roce 2018 pomáhat zejména
zotavující se trh v Rusku a očekávaný přechod na
Windows 10
v Číně. Z 1,9 miliardy telefonů,
které by se měly
prodat v příštím roce, bude
1,6 miliardy (tedy
86 %) smartphonů,
segment chytrých telefonů tak
meziročně poroste
o 6 %.
V České
republice poroste
trh zařízení podle
odhadů analytiků Gartner v roce 2018 jen velmi mírně (o méně než půl procenta). Prodeje tradičních PC
budou klesat (–3,6 %), porostou naopak ultra-přenosná zařízení (+3,7 %). Prodeje mobilních telefonů
se meziročně téměř nezmění.

Unikátní centrum medicíny

Dell Technologies, největší
soukromě řízená technologická
společnost na světě, oslavuje první
výročí svého vzniku po zásadní
fúzi společností Dell a EMC.

VFN v Praze ve spolupráci
s ČVUT, jako partnerem, připravila projekt na vybudování
Simulačního centra VFN. Jeho
cílem je rekonstrukce budovy Na
Bojišti 1, Praha 2, a její vybavení simulační, zdravotnickou
a výpočetní technikou potřebnou
k realizaci dizertačních prací
nově vznikajícího výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu ČVUT „Přístrojová a počítačová podpora procesů
v medicíně“.

výši 4,5 miliardy dolarů. Úspěchy
Dell Technologies také zaznamenalo na obchodním poli: Například
servery Dell EMC PowerEdge předstihly svého nejbližšího konkurenta
a staly se světově nejprodávanějšími
V tomto prvním roce společnost
servery s procesory Intel x86 podle
sjednotila prodejní týmy Dell
počtu dodaných jednotek. Dell
a Dell EMC a vytvořila
Technologies dále oznámidistribuční kanál Dell
lo podepsání smlouvy
Dell
Technologies o objemu
s největší světovou
Technologies
35 miliard dolarů
společností z digia globální distritálního průmyslu
a získal za rok na
butorský program,
General Electric.
deset tisíc nových
s nímž do portfolia
Ta se zavázala po
korporátních
Dell EMC přibylo
několik let odebírat
zákazníků.
na deset tisíc nových
od společnosti Dell Inc.
firemních zákazníků.
infrastrukturu a výpoNavíc společnosti Dell EMC
četní řešení pro koncové
v první polovině roku 2017 výrazně
uživatele.
rostly tržby, a to i díky křížovému
V prvním roce po fúzi též Dell
prodeji řešení pro servery, úložiště,
Technologies získalo řadu ocenění,
klientské počítače a konvergovanou
a ještě aktivněji působilo v oblasti
infrastrukturu.
společenské odpovědnosti.
Dell Technologies se také podařilo
rychle splatit dluhy ve výši přibližně 9,5 miliardy dolarů a dokončit
tři důležité odprodeje částí aktivit.
Společnost pokračovala v ročních
investicích do výzkumu a vývoje ve
Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Příprava akreditace tohoto
studijního programu je předmětem komplementárního projektu
ČVUT. Vznikne tak unikátní infrastruktura pro simulace procesů
a modelování v medicíně, testování zdravotnické techniky a rozvoj
týmové spolupráce lékařských a
nelékařských profesí. Prostor bude
sloužit pro vzdělávací a výzkumné
účely, nikoliv k léčbě pacientů.
Žádosti o podporu obou
projektů byly po hodnocení ze
strany MŠMT, jehož výsledky byly
zveřejněny v dubnu 2017, podpo-

Foto: archiv

Dell Technologies rok poté: úspěch

Foto: Pixabay
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Klinika pracovního lékařství.

řeny k financování z Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání s výhradou zapracování
připomínek hodnotící komise. Na
projekt Simulačního centra VFN
byla přidělena podpora ve výši
689 milionů a na projekt ČVUT
pak ve výši bezmála 10 milionů.

10/2017
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Foto: Gartner

Gartner: Top 10 předpovědí pro IT organizace

Společnost Gartner představila
na konferenci Gartner Symposium/ITxpo v americkém Orlandu
své hlavní předpovědi pro rok
2018 a další léta.
„Technologické inovace přicházejí
tempem, s nímž většina organizací nedokáže udržet krok. Než je
jedna novinka zavedena, objeví se
několik dalších,“ říká viceprezident
výzkumu ve společnosti Gartner
Daryl Plummer. „CIO a ředitelé IT
v podnicích a organizacích musejí
nasadit tempo, které lze udržet bez
ohledu na to, co budoucnost přinese.
Naše předpovědi nabízejí vhled
do této budoucnosti – je ale na
podnicích, aby nastolily disciplínu
potřebnou pro dosažení a udržení
onoho tempa. Ti, kdo chtějí nové
technologie skutečně efektivně
využít, musejí zařadit vyšší rychlost.
A počítat s tím, že rychlé tempo
změn si vyžádá novou škálu dovedností a znalostí.“

2.		

3.		

4.		

5.		

6.		

1. Do roku
2021: technologicky progresivní značky,
jež upraví své
weby tak, aby
podporovaly
vizuální a hlasové vyhledávání, dosáhnou
zvýšení obratu
z digitálního
(online) prodeje o 30 %.
Do roku 2020: pět se sedmi
„digitálních obrů“ si cíleně
přivodí narušení vlastního
obchodního modelu s cílem
vytvořit novou příležitost pro
ovládnutí trhu.
Do konce roku 2020: bankovní sféra vygeneruje miliardu
dolarů v přidané hodnotě z používání kryptoměn založených
na blockchainu.
Do roku 2022: většina lidí ve
vyspělých ekonomikách bude
„konzumovat“ víc falešných
než pravdivých informací.
Do roku 2020: „Falešná realita“
či falešný obsah vytvářený
pomocí umělé inteligence (AI)
předstihne možnosti AI jej
detekovat, což vyvolá rostoucí
„digitální nedůvěru“.
Do roku 2021: Více než polovina organizací bude ročně
do tvorby botů a chatbotů
investovat víc než do vývoje
tradičních mobilních aplikací.

7.		 Do roku 2021: 40 procent IT
zaměstnanců budou „všeumělové“ zastávající více rolí,
z nichž většina bude spíše na
straně byznysu než technologií.
8.		 V roce 2020: AI začne hrát
pozitivní roli na pracovním
trhu – vznikne díky ní 2,3 milionu nových míst, zatímco jen
1,8 milionu pracovních míst
její „vinou“ zanikne.
9.		 Do roku 2020: IoT bude v 95 %
nově navrhovaných elektronických zařízení.
10. Do konce roku 2022: polovina
bezpečnostních rozpočtů pro
oblast IoT bude vynakládaná
na nápravu závad, svolání vadných výrobků a bezpečnostní
selhání, spíše než na vlastní
ochranu.
Konference Gartner Symposium/
/ITxpo je celosvětové setkání IT
manažerů zaměřené na nástroje
a strategie, které jim pomáhají
rozvíjet a řídit novou generaci
IT a dosahovat obchodních cílů.
Symposia se po celém světě každý
rok zúčastní více než 23 tisíc CIO,
IT a byznys lídrů. Evropská část
konference Gartner Symposium/
ITxpo 2017 proběhne v Barceloně
ve dnech 5.–9. listopadu 2017.

Foto: archiv

Přední světové špičky ve
vývoji kolaborativních
robotů zde představily nejnovější
verze těchto unikátních nástrojů,
které dovolují komplexní a bezpečnou spolupráci člověka a robota
a dokážou tak navýšit produktivitu v téměř jakémkoli výrobním
procesu.
Přednášející se nevyhýbali ani
netechnickým tématům a na Fóru
10/2017

tak zazněly i fundované názory
o technologické nezaměstnanosti, jenž se s proliferací robotů,
automatizace a potažmo Průmyslu
4.0 stává po době opět celospolečenským tématem. Jak napovídá
už název konference a zaměření na
kolaborativní roboty, budoucnost,
zdá se, přeje spolupráci.
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TOP EVENTS
Java Days 2017:
Hlavním magnetem bude
Java 9
Na JavaDays 2017, které pořádá Počítačová škola Gopas ve
dnech 13.–14. listopadu 2017
v Premiere Cinemas Praha,
se bude mluvit především
o novinkách Java platformy,
ale i perspektivách dalších
nástrojů pro vývoj aplikací.
JavaDays 2017 je česká
konference s nejvýznamnějšími českými a slovenskými
osobnostmi Javy. Konference
je určena Java vývojářům,
programátorům a všem, co se
o Javu a související technologie
zajímají. Těšit se můžete na nejznámější odborníky a experty
na Javu přičemž přednášky
budou probíhat v českém či
slovenském jazyce. Hovořit
se bude především o novince
Kotlin, Javě 9.

Java Microservices in the
age of Linux Comtainers:
Exkluzivní seminář jako
nadstavba Java Days

Fórum průmyslové robotiky 2017
Na samém začátku
brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pondělí 9. září,
již druhým rokem, uskutečnilo odborně zaměřené Fórum průmyslové
robotiky s podnázvem
Robot a člověk v jednom
týmu.

Firemní ICT

Na konferenci zazněly
příspěvky od doc.
Františka Duchoně ze
slovenského Národného
centra robotiky, Jana Kamenického z ABB, Pavla
Bezuckého z Universal
Robots, Petra Bryndy
z Mitsubishi Electric
a Jiřího Samka ze Stäubli
Systems. Stánky všech
společností i s ukázkami
vlastních robotů jsou
k nalezení na veletrhu a těší se na
další návštěvníky; prvními se stala
už v pátek vládní delegace s řadou
ministrů.

Konferencí JavaDays 2017 nabídka Počítačové školy Gopas
pro javisty však zdaleka nekončí. Hned po skončení konference se bude konat exkluzivní
seminář Java Microservices in
the age of Linux Containers,
který povede Solution Architect společnosti RedHat pro
Českou a Slovenskou republiku
Jiří Kolář. Zaměří se zejména
na to, jak Linux Containers
a kontejnerové platformy jako
Openshift ovlivňují JavaEE
a moderní vývoj aplikací v jazyce Java.
Seminář se bude konat
15. listopadu v odpoledních
hodinách. Místo konání bude
během dne upřesněno.

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Internet věcí - IoT

www.IOT-NN.com/cs
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Jaké jsou cíle Czech Smart Cities
Clusteru?
Zajímavá řešení jednotlivých členů clusteru,
výsledky práce odborných
skupin je možno sdílet na
znalostní síti www.synopcity.com.
Každý zájemce o tuto oblast se
může zaregistrovat a sdílet své
zkušenosti. Tímto způsobem lze
vytvořit kolem clusteru interdisciplinární znalostní prostředí,
zajistit vzájemnou informovanost,
vytvořit databázi inovativních
řešení a dosáhnout spolupráce
různorodé komunity odborníků.
Problematika „Smart“ by
se neměla omezovat pouze na
konkrétní technická řešení, ale
také na komunikaci mezi různými
aktéry či specialisty, způsoby
řízení rozsáhlých projektů nebo
využití simulačních nástrojů při
projednávání těchto projektů.

Pokračování

ze
str. 1

IoT Awards
Do soutěže o Nejlepší české projekty internetu věcí IoT Awards
2017 se do uzávěrky přihlásilo
30 subjektů, které vyvinuly
nebo provozují systémy IoT pro
zefektivnění vlastního fungování, zlepšení služeb zákazníkům
nebo nový obchodní model.
Informoval o tom pořadatel
soutěže, společnost IDC.
Mezi soutěžícími ve třech kategoriích lze nalézt řadu zajímavých
projektů, mimo jiné z oblasti
dopravy, chytrých budov, měst
a domácností, sdílení dopravních
prostředků, stavebnictví, navigace
a lokalizace či průmyslové výroby.

A jak CSCC podporuje své partnery?
Jsem přesvědčen, že prvním cílem
clusteru je vytváření odborné komunity, kde se jednotliví členové,
akademici nebo přidružení členové poznají a naváží vzájemnou

Dojezd 320 km, šest minut nabíjení...
...a jede se dál!

Japonská technologická společnost
Toshiba oznámila příští generace
akumulátorů SCiB pro elektrické
vozy. Podle společnosti se mohou
tyto nové baterie nabít za pouhých
šest minut a dodat vozu energii na
ujetí 200 mil, to je asi 320 km.

v materiálu, použitém v anodě
– části baterie, přes kterou procházejí elektrony.
Ve svých SCiBs 2008 společnost
Toshiba používala anody vyrobené
z kysličníku lithium-titanu. Nové
generace baterií SCiB mají anody
vyrobené z kysličníku titan-niobu.
Velcí výrobci automobilů invesV tiskové zprávě společnost
tují do elektrických vozidel
Toshiba tvrdí, že i po 5000
a jednou z hlavních
nabíjecích cyklech je
oblastí jejich zaměření
tato baterie schopná
Zatím není
je vývoj týkající se
udržet až 90 % své
jasný způsob
rychlého nabíjení
původní kapacity.
baterií. V současné
Zatímco nové
dobíjení této
době zůstávají vhodSCiB články spobaterie.
nou volbou lithium-ilečnosti Toshiba by
ontové baterie.
mohly určitě zlepšit
V roce 2008 japonská
životnost a výkonnost
společnost Toshiba přišla
baterií elektromobilů, společs dobíjecími bateriovými články
nost Toshiba přesněji nespecifikuje,
SCiB a nyní tvrdí, že vývoj dospěl
jaký druh nabíječky nebo způsob
k ještě lepším bateriím SCiB, které
nabíjení „vysokého výkonu“ by
mohou poskytnout elektrovozům
k tomu bylo zapotřebí.
(EV) dojezd až 320 km (téměř 200
mil) po pouhých šesti minut ultra
rychlého nabíjení.
Tajemství rychlého nabíjení
a zachování robustnosti baterie tkví
Více článků si můžete přečíst na www.iot-nn.com/cs

spolupráci. Cluster se snaží své
členy podporovat i tím, že zajišťuje
komunikaci s jednotlivými městy,
regiony, ministerstvy a zprostředkovává informace o dění v těchto
organizacích členské základně.
Výkonný ředitel CSCC je např.
členem mnoha pracovních skupin,
navštěvuje jednotlivá města a reprezentuje cluster v rámci Svazu
měst a obcí České republiky, se
kterým má CSCC uzavřenu dohodu o spolupráci.
V budoucnu se CSCC bude významně podílet na rozvoji svých
regionálních poboček vytvořených
za pomoci místních univerzit.
Tím bude komunikace a vzájemná informovanost napříč celou
Českou republikou lepší.
Jaký je momentálně nejaktuálnější projekt, který nyní CSCC řeší
a pracuje na něm?
Jako zásadní projekt vidím, že
CSCC spolu se Svazem měst
a obcí České republiky podal
žádost o vytvoření metodiky pro
města a obce, díky které by se
mělo zjednodušit čerpání dotací

pro oblast chytrých měst. Ulehčila
by se práce jednotlivým starostům
a primátorům a zároveň by došlo
ke zvýšení poptávky po chytrých
řešení v celé republice.
Jako zástupce akademické sféry
bych rád zmínil vytvoření Centra
měst budoucnosti, které vzniklo na ČVUT v rámci Českého
institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky (CIIRC). V tomto
centru bude realizován virtuální
model Prahy, díky kterému bude
možno simulovat různé procesy
počínaje různými scénáři řízení
dopravy až po krizový management celého města. Díky tomu, že
CSCC bude v prostorách CIIRC
sídlit, budou moci členové CSCC
tyto poznatky dále využít pro
další rozvoj oboru chytrých měst
a regionů.
Velmi podnětné jsou vzorová
řešení nebo pilotní projekty realizované v různých městech.

Inovativní české start-upy v Londýně
Foto: archiv
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Pět špičkových českých start-upů
z oblastí e-mobility, IoT a ICT
oslovilo investory a strategické
korporátní partnery v rámci
3. ročníku úspěšného Central
European Start-ups Day 2017,
organizovaného Velvyslanectvím
ČR v Londýně a agenturou CzechInvest dne 5. října v londýnském sídle PWC.
Inovativní české start-upy
Batts-wap, BigClown, CleverAnalytics, TeskaLabs a Wolkabout
se představily stovce zástupců
potenciálních investorů a obchodních partnerů z řad britských a
mezinárodních firem a investičních fondů sídlících v Londýně.
Battswapp zaujal systémem na
automatickou, pouhých 30 sekund
trvající výměnu baterií v elektromobilech; Big Clown stavebnicovým systémem pro vytváření
domácích součástí internetu věcí;

CleverAnalytics sofistikovaným
systémem analýzy a uživatelsky
přívětivé vizualizace obchodních
dat; TeskaLabs robustním a prověřeným systémem pro správu
mobilních aplikací; a Wolkabout
inovativním systémem pro komplexní interakci přístrojů v rámci
internetu věcí.
Třetí ročník úspěšné match-makingové akce Central European
Start-ups Day 2017 uspořádalo
Velvyslanectví České republiky
v Londýně dne 5. října 2017
v rámci projektů české ekonomické diplomacie, ve spolupráci
s kanceláří CzechInvest Londýn.
Aleš Opatrný
Velvyslanectví ČR v Londýně

10/2017
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První autonomní letecké taxi vzlétlo v Dubaji

Foto: archiv

Elektrické bezpilotní taxi se
stane součástí dopravního
systému města Dubaje.

Dubajský korunní princ, šejk
Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, se zúčastnil
prvního konceptuálního letu
autonomního leteckého taxi AAT
(Autonomous Air Taxi), vozidla,
které bude využíváno pro první
samoobslužnou taxi službu na
světě, Dubai‘s Road and Transport Authority, RTA.
Dvoumístné AAT, schopné přepravovat lidi bez lidské intervence
nebo pilota, dodala společnost
Volocopter, německý specialista na
výrobu autonomních leteckých vozidel. Testovací let se konal poblíž
Jumeirah Beach Park.
„Po pozoruhodném úspěchu prvního metra bez řidiče v regionu jsme
rádi, že jsme svědky testovacího letu

autonomního leteckého taxi,“ řekl
Šejk Hamdan bin Mohamed. „Toto
je další svědectví našeho odhodlání
přinášet pozitivní změny. Neustále
zkoumáme možnosti jak sloužit
komunitě a prosazovat prosperitu
společnosti.“
Šejk dále poznamenal, že klíčem
k vrcholu globální konkurenceschopnosti je přijetí moderních
inovativních technologií a aplikací,
které by pomohly zlepšit služby pro
místní komunitu. „Podpora inovací
a přijetí nejnovějších technologií
přispívá nejen k rozvoji země, ale
také pomáhá budovat mosty do
budoucnosti,“ dodal.
Mattar Al Tayer, generální ředitel a předseda představenstva RTA,
poznamenal: „Autonomní letecké
taxi má řadu jedinečných vlastností,

Smart Cities
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AVERIA LTD. je
členem CSCC
Tím je myšleno při
správě a provozu městské infrastruktury.
V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy
pro zvýšení bezpečnosti obyvatel,
zlepšení ochrany majetku, „chytré
parkování“, zvýšení průjezdnosti
lokalitou, bezpečnost chodců, ochranu životního prostředí, inteligentní
řízení budov a další. V reálném prostředí jsou ihned k dispozici výstupy
z celého systému umožňující následnou analýzu. Každá technologie
řeší jeden segment života obyvatel
města, teprve společně však vytvářejí
skutečné Smart City. Areál bude
v brzké době přístupný veřejnosti
laické i odborné, školám a dalším
institucím, potenciálním investorům
a všem zájemcům o technologie
Smart City. Představení technologií
bude probíhat formou komentovaPokračování

ze
str. 1

které zahrnují nejvyšší bezpečnostní
standardy, kromě mnoha redundancí ve všech důležitých složkách,
jako jsou motory, napájecí zdroje,
elektronika a ovládání letu. Je také
vybaveno nouzovými padáky, devíti
nezávislými bateriovými systémy
a rychloupínací baterií a nabíjecím
systémem, kterému trvá dvě hodiny,
než se prototyp plně nabije. Tento
čas se však výrazně zkrátí u sériové
verze.“
Poháněno čistou elektřinou
a s nízkou hladinou hluku je AAT
vozidlem šetrným k životnímu
prostředí. Současná verze prototypu může letět maximálně 30 minut
při rychlosti letu 50 km/h, jeho
maximální rychlosti činí 100 km/h.
AAT je asi dva metry vysoký
a průměr rotorové části včetně
vrtulí činí jen něco málo přes sedm
metrů.
Šejk Hamdan byl informován
o začlenění systému AAT do
systémů veřejné dopravy, jako jsou
metro, tramvaj, veřejné autobusy,
mořský tranzitní režim a taxi.

Kolín už patří k chytrým městům
Za strohou informací o tom, že společnost Mastercard podepsala s městem Kolín Memorandum
o spolupráci pro koncept tzv. Smart Cities, se
skrývala tisková konference, která se konala v 6. ZŠ
v Kolíně, na které se zúčastnilo deset pro Klíčenku
důležitých osob. Šestá základní škola v Kolíně je
totiž „pokusným králíkem“ tohoto projektu, jehož
dosah je ale obrovský – a nejen pro samotné město
Kolín, a nejen pro základní školy.
Kolínská klíčenka má podobu malé plastové kartičky. Jejím cílem je nahradit množství čipů, klíčů
a peněženek, které děti musejí nosit s sebou. V rámci spolupráce na konceptu Smart Cities s městem
Kolínem Mastercard bylo spuštěno bezhotovostní
placení v autobusech městské hromadné dopravě. Od
letošního září pak funguje v kolínské šesté základní
škole unikátní projekt multifunkční chytré Kolínské
klíčenky, která slouží pro vstupy do školy a školní
jídelny, jako průkazka do knihovny, jízdenka v MHD,
lze ji aktivovat i jako platební kartu a má obsahovat
i elektronickou zdravotní knížku Zdravel. Vedle toho
bude klíčenka i vzdělávacím nástrojem k posílení
finanční gramotnosti.
10/2017

Klíčenku lze také aktivovat jako předplacenou
kartu, na kterou pak mohou rodiče pravidelně posílat
kapesné svému dítěti. „Školství by nemělo zaostávat
za novými trendy a technologiemi. Je třeba jít vedle
sebe a otevírat dětem nové možnosti v nové technické
budoucnosti,“ poznamenal ředitel šesté
základní školy Lukáš
Kačer.

ných prohlídek. Symbolickou pásku
při slavnostním otevření přestříhne
ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová.
Součástí programu bude i možnost svezení v elektromobilu Tesla
a řízení elektromobilu VW Golf.
Za pozornost stojí i sociální síť
SYNOPCITY.com, která má být platformou pro témata, týkající se právě
Smart City. Tato sociální síť bude
otevřena pro komunikaci technologických novinek, smart akcí, smart
solutions, IoT apod.
Informace o činnosti CSCC je
možné získat na stránkách IoT
& Smart Cities (www.IOT-NN.com)
a ve skupině IoT Smart Cities Global
Community na LinkedIn.

Více článků si můžete přečíst na www.iot-nn.com/cs
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Datová centra

www.VŠEODATACENTRECH.cz

Prognóza cloudu
Společnost Gartner publikovala zprávu, shrnující aktuální
prognózu vývoje na světovém
trhu služeb veřejného cloudu.

Nový software pro modernizaci
datacenter

Podle analytiků této společnosti
porostou služby veřejného cloudu v letošním roce o 18,5 procenta a dosáhnou celkové
hodnoty 260,2 miliardy dolarů.
Co se našeho regionu týče,
naroste podle odhadů analytiků
trh služeb veřejného cloudu
do roku 2021 na 3,51 miliardy
dolarů ve srovnání s 1,31 miliardami v roce 2016 – jeho složená roční míra růstu (CAGR) tak
bude 21,7 %.
Nejrychleji porostou segmenty
aplikačních služeb (SaaS – CAGR
28,7 %), systémově-infrastrukturních služeb (IaaS – CAGR 22,8 %)
a aplikačně-infrastrukturních
služeb (PaaS – CAGR 21,1 %),
nejpomaleji byznysově-procesní
služby (BPaaS – CAGR 3,5 %).

Nová vydání softwarových řešení
VMware Integrated OpenStack
a VMware vRealize Network
Insight mají zákazníkům pomoci
modernizovat datová centra s cílem zlepšit akceschopnost podniku i vývojářů, rozšíří možnosti
sítí a posílí bezpečnost. VMware
vSAN pak zrychlí zavádění
distribuovaného IT díky nižším
nákladům a jednoduššímu rozšiřování funkcí podnikového IT
mimo datová centra.

Obchodní a IT manažeři na základě zkušenosti s výsledky digitální
transformace nalézají shodu
ohledně jejích požadovaných
obchodních přínosů.
VMware Integrated OpenStack
je distribuce cloudového operačního systému OpenStack splňující
zásady kompatibility OpenStack
Foundation 2017.01. Poskytuje
zákazníkům nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro zavádění cloudů
založených na systému OpenStack
na softwarově definované datacentrové infrastruktuře VMware

(SDDC) – typicky bez nutnosti
externí odborné asistence. VMware Integrated OpenStack 4 bude
podporovat nejnovější vydání
OpenStack s označením Ocata
a umožní zákazníkům využít jeho
výhod včetně vyššího výkonu
a lepší škálovatelnosti hlavních
výpočetních a síťových služeb
a rozšířené podpory kontejnerů.
VMware Integrated OpenStack
4 přinese:
• Vylepšení, která umožní podnikům provozovat produkčně
kontejnerizované aplikace vedle
tradičních aplikací.

• Integrace s vRealize Automation umožní uživatelům
OpenStack aplikovat pravidla
vRealize Automation a užívat komponenty OpenStack
v rámci automatizačních šablon
vRealize.
• Větší rozsah a izolace cloudů
OpenStack díky vícenásobné
podpoře řídicích center VMware vCenter.

Datacentrum pro globální cloud
a známí zastánci digitalizace, kteří
se zasazují o digitální transformaci. Speciálním hostem pak bude
bývalý italský astronaut Umberto
Guidoni.
V průběhu budou diskutována dvě hlavní témata: první se
zaměří na digitální transformaci
s důrazem na digitální vývoj společnosti; druhé téma bude cíleno
na Průmysl 4.0 a éru automatizace

Slavnostní otevření se uskuteční v areálu datacentra za účasti
klíčových osobností, mezi nimiž
budou členové italské vlády

výrobních procesů a správy dat.
Obě tato témata budou představena prostřednictvím případových
studií zákazníků za účasti expertů

Foto: archiv

INTERNET CZ otevřel největší komplex datacenter v Itálii.
Datacentrum pro globální cloud
je také jedním z největších cloudových hubů v Evropě a využívá
strategické pozice na severu
Itálie, pouze hodinu cesty od Milána, v italském Ponte San Pietro
(Bergamo), v dosahu tří mezinárodních letišť a další dopravní
infrastruktury.

Více článků si můžete přečíst na www.vseodatacentrech.com

z předních společností v oboru,
jako jsou například Intel či VMWare.
Datacentrum pro globální cloud
bylo navrženo a vybudováno
s cílem překonat současné standardy na trhu, zejména v oblasti
spolehlivosti a výkonu. Vzhledem
k celosvětovému trendu exponenciálního růstu produkovaných
dat je datacentrum pro globální
cloudové služby připraveno na
další rozšiřování, a to nejen díky
obrovské rozloze celého komplexu.
V datacentru pro globální cloud
nalezneme řešení od jednotlivých dedikovaných serverů až
po komplexní fyzické a cloudové
infrastruktury v datových sálech,
ale také datacentra s technologiemi disaster recovery a obchodní
kontinuity.
V komplexu je zajištěn rozsáhlý
outsourcing IT infrastruktury,
konektivita od několika různých
poskytovatelů, dále pak routing
a dostatečné zásoby hardwaru.
Nalezneme zde také víceúčelové
prostory pro širokou škálu logistických potřeb, zejména dočasné

kancelářské prostory, skladiště
a pracovní stanice pro zákazníky.
Datacentrum pro globální cloud
je připojeno na hlavní národní
a mezinárodní poskytovatele
konektivity vlastním systémem
optických kabelů, který zajišťuje
duální připojení na Milan Internet
eXchange (MIX) s prakticky neomezenou kapacitou přenosu. To
je skvělou příležitostí pro všechny
společnosti, které po květnu 2018
budou nuceny dodržovat ustanovení GDPR. Aruba i všechny
obchodní značky v rámci její
skupiny věnují těmto nařízením
zvýšenou pozornost a poskytované
služby (www.forpsicloud.cz) již
nyní splňují všechny podmínky.
Aruba je také jedním ze zakládajících členů CISPE – koalice evropských poskytovatelů
cloudových služeb. Tato koalice již
vytvořila kodex chování koncipovaný i pro GDPR.

10/2017
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Foto: archiv

Novinky Western Digitalu v Praze

Gerry Edwards při prezentaci.

Společnost Western Digital
představila v Praze nové produkty, uvedené na veletrhu IFA. Patří
sem MyCloud Home, inovované
a snadno ovladatelné úložiště.
Dále je tu SanDisk iXpand Base,
základna pro nabíjení telefonů
iPhone, kde se odložený telefon
Applu současně nabíjí i zálohuje.
Poslední novinkou pak je SanDisk
Ultra, 400GB microSDXC karta
pro uložení digitálního obsahu.

Tyto novinky
a spoustu dalších
řešení na konci září
představili zástupci
společnosti Western Digital ústy
Gerryho Edwardse,
Product Marketing
Director pro oblast
EMEAI, Western
Digital.
Základním
kamenem současné
nabídky pro
domácnosti se stávají inovovaná datová externí úložiště My
Cloud Home, dodávaná ve dvou
provedeních: jednodisková nebo
– s označením Duo – dvoudisková. V každém případě je jejich
obsluha možná prostřednictvím
zcela inovované aplikace My
Cloud Home App. Ta integruje
možnost správy externího disku
připojovaného přes rozhraní
USB i datových úložišť typu Box,

Dropbox, Google Drive a Facebook.
Ti, kdo mají rádi jistotu uložení
dat z jejich telefonu iPhone na
vícero místech, jistě vítají řešení
SanDisk iXpand, což je v podstatě odkládací deska pro telefon,
připojená kabelem k nabíječce, ze
které vede Lightning kabel k na
základnu odkládanému telefonu.
Ten se ihned po připojení začne
nabíjet a při tom se automaticky
spustí záloha uživatelských dat.
Poslední žhavou novinkou je
400GB microSDXC disk. Tato
karta s dosud nejvyšší kapacitou
na světě je ideální pro mobilní
zařízení se systémem Android a je
možné na ni uschovat až 40 hodin
videa v rozlišení Full HD.

Opomíjené hrozby při provozu
datových center

Nevhodná lokalita – vodě
neporučíte

Bohužel špatně zvolená lokalita je
stále často ignorovanou hrozbou,
která se následně v reálném provozu už těžko řeší.

UPS - pozor na vytíženost

Značné množství výpadků
datacenter je způsobeno výpadkem napájení, zejména poruchou
na systému UPS (záložní zdroj
napájení) nebo překročením jejich
kapacity. Některá z datacenter tak
nesplňují ani požadavky TIER III,
který vyžaduje mít dva nezávislé
napájecí větve.

Zásobování naftou

S délkou výpadku souvisí reálný
stav zásob nafty pro pohon zálož10/2017

ních generátorů
datacentra.
Řada provozovatelů nemá
odpovídajícím
způsobem vyřešeno naftové
hospodářství
s dostatečnou
rezervou (TIER
III udává objem
paliva pro
souvislý provoz
z generátorů
po dobu minimálně
48 hodin).

Foto: VSHosting

V souvislosti s několika výpadky
datových center koncem roku
2016 a začátkem toho letošního
přinášíme přehled typických
a stále opomíjených hrozeb provozu datových center. Datacentra
by měla dbát nejen na lokalitu,
redundanci a řádnou naddimenzovanost záložních zdrojů, chlazení, ale také vycházet alespoň
z určitého systematického plánu.

Chlazení – podceňování
souběhu poruch

Nedostatečně řešené chlazení patří
rovněž mezi nejčastější důvody
výpadku datacenter. Pomineme-li
rozdílnost a spolehlivost jednotlivých technologií, podstatná je
potom reálná míra redundance
a riziko nedostatku takové míry
zálohy chlazení. Většina datacenter uvádí, že disponují redundancí na úrovní chlazení N+1. To
znamená, že si datové centrum
bez vlivu na provoz může dovolit
výpadek 1 chladící jednotky. Je to
dostatečné?

Pohled do datacentra ServerPark 5.

Projekt – krátkodobý výhled
se nemusí vyplatit

Značně opomíjeným prvkem je
v rámci bezpečnosti datacenter
kvalitní projekt s výhledem do
budoucna. Často datacentra vznikají „na koleni“ a rozšiřují se až
dle aktuálních potřeb klientů bez
řádného projektu. Pak hrozí reálné
riziko, že v kritickém případě
nezafunguje správně selektivita či
nejsou správně spočítané zkratové
proudy jistících prvků.

Cloud News
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Nová firemní
datová úložiště

Šesti- a osmipozicové Netgear
ReadyNAS RN426 a RN428
jsou vybaveny nejnovějším
operačním systémem ReadyNAS OS 6.7, který kromě rychlého a spolehlivého zálohování
dat na úrovni datových bloků
nabízí také špičkové zabezpečení s pěti úrovněmi ochrany
dat či dosud nejširší možnosti
sdílení.
Nová datová úložiště ReadyNAS 426 a 428 jsou navržena
především pro potřeby malých
a středních firem do čtyřiceti
zaměstnanců, kteří ocení spolehlivé, snadno ovladatelné a cenově dostupné řešení pro sdílení, zálohování a zabezpečení
firemních dat. Datová úložiště
s interní kapacitou 60 TB, resp.
80 TB jsou vybavena čtyřjádrovým procesorem Intel Atom
C3000, který v kombinaci s 4GB
DDR4 pamětí a nejnovější verzí
operačního systému ReadyNAS
OS 6.7 zajišťuje oproti předchozím řadám až dvakrát vyšší
propustnost a o 50% rychlejší
kódování dat. Ve výbavě nových
datových úložišť jsou také čtyři
gigabitové ethernetové porty
s linkovou agregací, eSATA port
a dvě USB 3.0 rozhraní sloužící
pro připojení bezpečnostní kamery, notebooku či fotoaparátu.
Nejnovější verze operačního
systému ReadyNAS OS 6.7
nabízí dosud nejširší možnosti
sdílení dat. Kromě interního
úložiště se vzdáleným přístupem
ReadyCLOUD mohou nyní uživatelé automaticky synchronizovat a sdílet svá data také v rámci
populárních veřejně dostupných
cloudových úložišť.

Více článků si můžete přečíst na www.zalohujte-chytre.cz

www.KANKRY.cz

Jak vybrat správný monitor
pro fotografy a grafiky

Nově pojatý
trackball

MX ERGO je prvním inovativním
trackballem Logitechu po deseti
letech, jež nabízí komfort přizpůsobený potřebám uživatele a všem,
kdo mají trackbally rádi, a hledají
alternativy k myším a touchpadům.
Nabízí jedinečné možnosti nastavení náklonu, přesné sledování
pohybu a možnosti připojení k více
zařízením současně.

V nepřeberném množství velikostí, rozlišení, poměrů stran,
technologií panelů a barevného
podání současných monitorů se
leckdy mohou špatně orientovat i profesionálové na grafiku
a úpravu fotografií. Mohou mít
problém zvolit ten pravý
model, na kterém by jejich
fotky a grafické návrhy
skutečně vynikaly.

Oproti standardním myším je
svalové napětí v ruce při používání trackballu MX ERGO nižší
až o 20 %. Pomocí nastavitelného
pantu jde zvětšit úhel náklonu od
0 do 20 stupňů, což zlepšuje polohu
zápěstí a jeho vybočení. Pečlivě
tvarované provedení poskytne
ruce plnou oporu pro dlaň i prsty,

Hlavní problém: Barvy

Monitory pro profesionály
musí být schopny zobrazovat barvy, které jsou co nejvíce
shodné s barvami na jiných
zařízeních (například tiskárnách).
Proto je přesné barevné zobrazení
tak důležité. I když se 16,7 miliony
barev, které jsou schopné zobrazit
běžné monitory, může zdát hodně,

pro práci fotografa nebo designéra. Hodně designérů sáhne po
poměru 16:9, protože poskytuje
dostatek horizontálního místa
a taky relativně více vertikálního
místa ve srovnání s poměrem 21:9.
To znamená lepší přehled a menší
zatížení krčních obratlů
a očí.

Rozlišení

Na jaké parametry by se
tedy měli grafici a fotografové zaměřit při nákupu
nového, špičkového monitoru?

Foto: Logitech

zatímco měkce pogumovaný povrch
zajistí pevný a pohodlný úchop i při
dlouhých hodinách práce.
Trackball MX ERGO nabízí
nejmodernější technologii sledování pohybu umožňující rychlejší
a přesnější navigaci s možností okamžitě přepnout mezi rychlým nebo
precizním pohybem kurzoru stiskem
tlačítka, a použít tak optimální
ovládání v dané situaci. Bude-li
aktivován režim precizního pohybu,
rozsvítí se LED kontrolka, abyste se
ve způsobu chování trackballu mohli
snadno orientovat.
MX ERGO je vybaven dobíjecí baterií, která při plném nabití
a podle způsobu používání vydrží
až čtyři měsíce. Pokud by však bylo
potřeba pracovat rychle dál, postačí
však jen pouhá minuta nabíjení pro
získání dostatku energie na celý den
používání.
Možnosti trackballu MX ERGO
rozšiřují aplikace Logitech Easy-Switch a Logitech Flow. Díky
aplikaci Logitech Flow lze trackball
používat na více zařízeních současně. Lze tak jedním kurzorem ovládat
dva počítače a v jejich rámci kopírovat nebo vkládat obsah, fotografie
a dokumenty.

rozhodně nejsou dostatečné pro
profesionální grafické a fotografické aplikace. Dobrý monitor pro
tuto práci potřebuje obojí – široký
barevný gamut a perfektní kalibraci barev.

Rozhodnutí o rozlišení je
dobré dělat v souvislosti se
zvolenou velikostí úhlopříčky monitoru. Je Full HD
dostačující? Nebo raději
sáhnout po Quad HD či
dokonce 4K? QHD monitory
mají rozlišení 2560 x 1440
bodů oproti Full HD s 1920
x 1080 body. Platí pravidlo
– čím větší úhlopříčka, tím větší
by mělo být rozlišení.
Foto: Philips/MMD

Kancelářské krysy

Velikost úhlopříčky a poměr
stran
Pro dobrý přehled o práci,
srovnávání a multitasking je
větší úhlopříčka to pravé. Žádný
monitor pod 27 palců jednoduše
neposkytuje potřebný prostor

Barvy v kanceláři? Základ úspěchu!

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Málokteří zaměstnavatelé si uvědomují, že pracovní prostor není chlívek, ve kterém dřou jimi najatí
zaměstnanci, ale je to prostor, kterým by především
měli tyto zaměstnance podpořit v jejich úsilí a tím
zvýšit i jejich výkonnost.

jízdě v osobním automobilu ze zaměstnání domů:
„Tak jim tam dejte nějakou barvu, které máte nejvíc,
to je jedno, jaká to bude. Hlavně, aby to bylo levné.“
A výsledek se brzy dostaví: použitá rudá barva, která
zbyla malířům po natření bunkru pro výměnu tlakových bomb, pak působí na lidi depresivně. A není
vůbec čemu se divit, když se po krátkém čase začnou
shánět po jiném zaměstnání.

A ač se to nezdá, jedním z důležitých parametrů
je volba barevnosti. A i když na každého člověka
mohou barvy působit jinak, je třeba sladit barevnost
prostředí tak, aby podpořila činorodé a stimulující

Nevěříte? Barvy jsou totiž věda!

Foto: archiv
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pracovní prostředí, a to nejen pro zaměstnance, ale
i pro návštěvníky. Proto by se tvorby pracovního prostředí měl především účastnit ten, kdo v něm bude
pracovat. Tedy trávit nejvíce času. Zcela nevhodné
tedy je rozhodnutí majitele firmy o tom, jaké barvy
budou použity v kancelářích, provedené večer při

Jak se nám podařilo zjistit u některých firem, zabývajícími se úpravami prostor pro jednotlivá odvětví,
barevnost přísluší i jednotlivým oborům. Je jasné, že
hodně tmavé prostory budí dojem serióznosti, ale
někdy na vás v nich vše padá. Snad proto se s takovými temnými prostorami s tmavým nábytkem
setkáváme u právníků. Kanceláře laděné do tmavých
barev ostatně vůbec připomínají, že podnik je hodně
konzervativní. Naopak, světlé barvy zase hovoří
o tom, že podnik má smysl pro decentní styl a lidem
se v takovém prostředí pracuje dobře a mají spoustu
činorodých nápadů.
Pokud bychom přišli do kanceláře, která má modré
ladění, asi vás napadne, že jste v bankovním sektoru.
Ano, je to přesně tak, modrá působí pocitem důvěry
a serióznosti.

10/2017
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MS Power BI: Jak správně řídit firmu
podle finančních ukazatelů

Dnes bych ráda psala o tom, jak
odpovídat – a jedna možná odpověď je právě spider analýza. Takže
úplně na začátek, co to spider analýza vlastně je a z čeho se skládá?
Spider grafy jsou užitečným
nástrojem pro ilustraci rovnováhy nebo nerovnováhy, stejně
jako silné a slabé stránky. Spider
grafy dostaly své jméno, protože
se podobají pavučině, zvláště
mapujete-li více než jednu sadu
dat. Proto se parádně hodí pro
benchmarking jako srovnání
s konkurenční firmou, či s nejlepší
firmou v oboru.

Inovace
Firemní kultura
Zapojení zaměstnanců
Zlepšení dobrého jména firmy
Spokojenost a věrnost zákazníka
Zlepšení pracovního prostředí
Zvýšení kvalifikace pracovníků

zeních spotřebitelům umožňuje
nalézat takové způsoby placení,
které vyhovují jejich životnímu
stylu. Letošní studie ukazuje, že:
• 50 % české populace a bezmála
dvě třetiny Evropanů (62 %)
kontrolují svůj zůstatek nebo
se přihlašují k dalším službám
prostřednictvím bankovní
aplikace. Pro srovnání, v roce
2015 mělo aplikaci pro mobilní
bankovnictví pouze 29 % dotázaných Evropanů a jen 7 % ji
použilo pro správu svých peněz.
• Takřka polovina (47 %) Čechů
již použila některou z digitálních peněženek (například
PayPal), službu card-on-file

Foto: Pixabay

Stále více Čechů používá telefony
k online bankovnictví

10/2017

Podle navrhované novely zákona
se smlouva uzavřená po telefonu
stane závaznou, až když ji skutečně
fyzicky podepíšete. Ministerstvo
průmyslu a obchodu s ministerstvem spravedlnosti předložilo
věcný záměr novelizace zákona
o ochraně spotřebitele s cílem zvýšení ochrany práv spotřebitelů.

„Měkké“ (INTANGIBLE)

Veronika Lencová

V Evropě si mobilní zařízení
jako chytré telefony, tablety či
nositelnou elektroniku ke správě
svých financí osvojilo již 77 % lidí.
Vyplývá to z výsledků pravidelné
studie Visa o spotřebitelském chováním v oblasti digitálních plateb
a postojích spotřebitelů k ochraně
soukromí a bezpečnosti.
Rostoucí počet možností, jak
platit digitálně v mobilních zaří-

Vláda schválila
věcný záměr
novely, která
omezí prodeje po
telefonu

Takhle nějak můžete převést do
• Ukazují důsledky nikoliv příčiny
spider grafu, právě finanční analýnegativních jevů – (např. nevyzu. Určitě to zkuste zvláště pokud
světlují, že stagnující tržby jsou
chcete svou firmu už konečně začít
důsledkem zastaralých výrobků).
finančně řídit a vycházet
• Nepostihují – inovace,
tak z finančních číslech.
spokojenost zákazníka,
Už jsme si ale také
význam intelektuálSpider grafy
řekli, že jen finanční
ního kapitálu.
jsou užitečným
ukazatele pro veChcete, se nějakým
nástrojem pro ilustraci
dení firmy nestačí,
způsobem ponořit
rovnováhy nebo
pojďme se společně
do nefinančních
nerovnováhy.
zamyslet proč?
ukazatelů, je potře• Většinu absolutba právě své firemní
ních i poměrových
cíle namířit tímto
ukazatelů lze vyčíslit až
směrem.
po skončení účetního období –
orientace na ně vede k orientaci
Příklady hmatatelné „Tvrdé“
na krátkodobé cíle.
(TANGIBLE)
• Opomíjí cíle dlouhodobé
• Snížení počtu reklamací
– nevážou přímo na spojitost se
• Zvýšení počtu zákazníků
strategií.
• Snížení průběžné doby výroby
• Obecně se říká – „čím méně
• Zkrácení doby obsluhy zákazníka
rozumíte firmě, tím více se
spoléháte na účetní čísla“.
Příklady nehmatatelné –
•
•
•
•
•
•
•

Stále větší počet Čechů používá
mobilních zařízení pro správu
svých peněz, vedení účtů a provádění plateb. 67 % z nich je využívá
ke sledování svých výdajů a placení
za parkování, zábavu nebo účty.
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(kde webové stránky ukládají
platební údaje – např. Amazon
či Uber) nebo mobilní platební
službu jako je Apple Pay, Android Pay či Samsung Pay.

Foto: archiv

Minule jsme tady už psali o tom,
jak se zeptat, jaké otázky si klást,
tak abychom dostali správné
odpovědi napříč celou firmou,
a ještě tak abychom nemuseli
reporty z vaší firmy složitě dostávat z mnoha tabulek.

Právo a finance

Petr Studnička
generální ředitel Conectart

Velkým přínosem novely zákona by
mělo být umístění práv a povinností
spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu. Výhodou
nové úpravy má být přehlednost
a srozumitelnost. Výsledkem pak
bude zvýšení ochrany spotřebitelů
v řadě oblastí, současně by měla vést
i k posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně.
„Novela zákona přímo řeší otázky
zvýšení ochrany spotřebitelů zejména
v problematice uzavíraní smluv po
telefonu. Legislativní úprava by měla
znemožnit prodeje tzv. ‚šmejdům‘,
kteří využívají nejrůznějších nekalých
prodejních taktik,“ říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti
Conectart, jednoho z největších
poskytovatelů služeb kontaktního
centra v České republice. Dále novela zavede nové informační povinnosti v případě smluv uzavíraných na
dálku elektronickými prostředky.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Marketing a sociální sítě

www.ICT-NN.com/cs/marketing

Veronika Lencová

Šest chyb, které děláte na sociálních sítích
Když je člověk správně uchopí, jsou sociální sítě mocným
nástrojem schopným spojit vás se
světem, kamarády, se zákazníky,
novými spolupracovníky a také
můžete lépe světu ukázat svoji
značku, a to samozřejmě stojí
jak prostředky, tak
i energii. Stejně jako
jiné nástroje, i tento
vám ale při nesprávném použití může více
uškodit, jak prospět.
Chcete vědět, kde
možná děláte chybu?
Zacházet se sociálními sítěmi jsou
dnes lidé nuceni i z branží od IT
naprosto rozdílných, jenž si navíc
řeší branding vlastními silami, takže jakým chybám se zde vyvarovat?

1. Nekompletní profily
a LinkedIn

Pokud máte sociální síť LinkedIn
používat na pětku, a ne na jedničku, musíte mít správně a kompletně vyplněný jak profil osobní, tak
profil společnosti. Pokud chcete
ještě nějak promovat produkty či

Firmy, jež úspěšně zařadily sociální
média do své strategie, vědí, že je
zde potřeba i lidský kontakt a zásah, tedy žádné automaty a roboty.

5. Nekonzistentní branding

produkt, tak by bylo prima si současně vyplnit profil produktu.

2. Jednostranná komunikace

Sociální média jsou o konverzaci,
nikoliv o proslovech jednotlivců,
kteří nemají kde řečnit. Pokud
nevíte, co tím myslím, vzpomeňte
si na tenis a hrajte opravdovou
výměnu, a nehrajte sami jen o zeď.

3. Spamování obchodními
nabídkami

Sociální média vyžadují citlivý přístup a perfektně navrženou zprávu

Sociální sítě a pracovní příležitosti
Sociální sítě se staly dnes už
nedílnou součástí nejen našeho
volného času, ale čím dál častěji
se dostávají do hledáčku odborníků i z lidských zdrojů (HR).
Podle výsledků průzkumů je
využívá skoro čtvrtina českých
firem. Jak je však můžete využít,
abyste získali lepší
práci?
• Založte si svůj
profil na profesní
sociální síti
Že sociální sítě
slouží pouze k ukrácení dlouhé chvíle?
Chyba lávky! Zkuste si
založit profil na profesní
sociální síti, jako je LinkedIn.
• Svůj životopis publikujte
online
Ušetřete obsah své e-mailové
schránky rozesíláním životopisů
a publikujte ho na profesních
sociálních sítích a serverech
s nabídkou práce.
• Vše se počítá
Při tvorbě životopisu zapomeňte
na falešnou skromnost! Absolvovali jste studijní pobyt, máte
jazykové zkoušky – vše se počítá.

• Zachovejte si soukromí na
Facebooku
Je skvělé, že na party jste středem pozornosti, ale toto jsou
vlastnosti, které ne každý šéf
ocení. Omezte viditelnost vašich
příspěvků na profilu Facebooku.
• Připravte se na pohovor
Chystáte se na pohovor? Zjistěte si o člověku, který jej povede,
co nejvíce a podívejte se na jeho profily
na sociálních sítích.
Zvíte, jak dotyčný
vypadá, ale budete
mít možnost využít
znalosti o něm při
interview.
• Pište o tom, co vás baví a podělte se o své know-how
Fotografujete, truhlaříte nebo
jste kuchař? Založte si blog a přispívejte obrázky s popisky. Může
se k vám dostat potenciální
zaměstnavatel i nová klientela.

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

a tou rozhodně není, zkopírovat
sem co pět minut jednu univerzální obchodní nabídku. Jakékoliv
nápisy typu „Sleva“, „Kupujte
ihned“ a podobné věci tady lidi
spíše odrazují, protože již tak jich
má každý 100+ denně ve spamu.

4. Nelidský přístup

Nyní nemáme na mysli to, že
byste používali otroky nebo něco
podobného, ale fakt, že lidé rádi
komunikují opět pouze s lidmi
a příliš robotickým věcem mají
tendence se vyhýbat.

Vaše posty by měly zrcadlit váš business a jeho cíle. Je proto důležité,
zůstat u tématu a publikovat pouze
relevantní věci. Po čase se jistě i vy
takto dočkáte vytvoření publika
příznivců značky. Stejně jako vaše
jiné aktivity musíte koordinovat
grafiku, slogany, akce i činnosti
a příspěvky tak, aby ze všeho čišela
profesionalita a nikoliv bezradnost.

6. Nastavte si síť, tak aby
pracovala pro vás

Jděte na kurz, zajímejte se, čtěte
a googlujte, protože každá sociální
síť má své nastavení, pluginy (rozšíření sociálních sítí), které mnohdy dokážou učiněné zázraky.

Lze změřit účinek vzdělávání?

Výkon, produktivita, efektivita, pořád dokola, až tyto fenomény doby
budí řadu zaměstnanců z klidného
spaní a způsobují frustrace. A není
divu. Umíte si představit, co musí
zaměstnanec splňovat, aby splnil
očekávání všech?
Firmy posílají řadu svých zaměstnanců na nejrůznější školení, vzdělávání, koučinky, za které platí nemalé prostředky, a právem očekávají
hvězdný výkon opředený rouškou tří
magických slov (výkon, produktivita,
efektivita). Doba je výkonová, tudíž
rychlá a bude ještě rychlejší.
Jsou obory, kde se efektivita
měří velmi snadno. Ale jak měřit
efektivitu ve vzdělávání? To je
rébus, kterým se začala Eva Ur-

banová zabývat již
v roce 2008, a nyní
přináší zajímavé
výsledky. Mnoho
firem, které do
vzdělávání investují, očekávají posun
zaměstnanců k lepším výsledkům.
Jaká je tedy návratnost investic do
vzdělávání? Které
schopnosti, dovednosti či způsobilosti byly posíleny a které ne? A co
rizikové faktory chování – lze se
s nimi vypořádat?
Tvrdé dovednosti, tzv. hard
skills, jsou lehce měřitelné. Ale
co soft skills? Jak zjistit posun
zaměstnance, který absolvoval
řadu školení na měkké dovednosti? Lze to vůbec? Ano, lze – účinně
a jednoduše. Chce-li mít firma
objektivní fakta, musí nutně vsadit
na „ostrá“, tzv. reálná data – vstupy
měření.
Eva Urbanová
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Kdo se posunul kam
Pavel Bezucký
Obchodní ředitel
Universal Robots
pro Českou republiku a Slovensko
Pavel Bezucký má
ve své pozici na starosti obchodní
rozvoj na českém a slovenském trhu,
včetně rozšiřování stávající prodejní
sítě distributorů a jejich podpory při
získávání nových zákazníků s cílem
rozšířit podíl Universal Robots na
trhu s kolaborativními roboty.
Pavel Bezucký přináší do Universal Robots své dlouholeté zkušenosti
z oblasti průmyslové výroby a automatizace. Před svým příchodem
do Universal Robots působil jako
generální ředitel společnosti CNC
TVAR, kde byl zodpovědný za řízení
firmy o velikosti 130 lidí. Předtím
pracoval jako obchodní a marketingový manažer ve společnosti Maunting a dále jako Account Manager ve
firmě Rockwell Automation.
Pavel Bezucký má hluboké
zkušenosti a dovednosti v oblasti
obchodního rozvoje, strategie a řízení prodeje v oblastech automatizace
a výroby.

Jan Stibůrek
Ředitel logistiky
DB Schenker
Jan Stibůrek bude
mít v DB Schenker
na starosti strategický rozvoj sítě logistických skladů a řízení významných
logistických projektů. Jan Stibůrek
má více než dvacetiletou zkušenost
z oboru mezinárodní logistiky. Na
Vysoké škole finanční a správní
se zaměřil na podnikové finance
a management. Následně deset let
působil v DATART International
a.s. jako manažer logistiky, ekologie
a služeb s plnou zodpovědností za
Českou a Slovenskou republiku. Poté
deset let zastával funkci provozního
ředitele ve společnosti Direct Parcel
Distribution CZ, kde byl zodpovědný za řízení provozu v České
republice a koordinaci provozních
oddělení v rámci regionu CEE
(Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko
a Slovinsko).
Mezi zájmy Jana Stibůrka patří
hokej, tenis nebo golf a v zimě rád
lyžuje. Velkou rodinnou zálibou je
také sportovní jachting.

Při přijímání zaměstnanců 21. století
se začaly využívat zcela jiné formy.
Jednou z nich jsou videohovory,
jejichž popularita roste s každým
novým měsícem. Tato moderní
metoda je nejčastěji uskutečňována
přes Skype. V současné době deset
až 15 % ruských společností používá
pro pohovory Skype a v USA je to
dokonce 72 % společností. V Česku
se pohybujeme do 10 %, ale některé
10/2017

firmy jako například Webnode
v případě náboru zahraničních
zaměstnanců atakují hranici 50 %.
„Přijímací řízení touto formou je
u nás stále populárnější. Ve vícekolovém řízení nabízí jasné výhody
– všem šetří čas. Zaměstnavatel takto
odbaví bez zbytečného čekání či složitého plánování časů osobních schůzek
více uchazečů. Kandidáti zase nemusí
strávit čas cestováním či jezdit na
pohovory několikrát, a to třeba nejen
v rámci republiky, ale především
mezi zeměmi,“ řekl Slawomír Jakub
Budziak, Head of Team Leaders ve
Webnode.
Videopohovory ušetří nejen
spoustu peněz spojených s dopravou, ale také odbourají nutnost si
brát dovolenou. A to i v případě,
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Petr Kheil
Generální ředitel Lenovo pro
Českou republiku
a Slovenskou
republiku

Slush Pool
JavaScript vývojář pro
Bitcoinový Pool
Praha

Petr Kheil bude mít na starost
pokračující růst obchodních aktivit
společnosti Lenovo v segmentu
osobních počítačů na českém trhu.
Z pražského sídla společnosti bude
přímo odpovědný Stefanu Engelovi,
viceprezidentovi a generálnímu
manažerovi společnosti Lenovo pro
region střední Evropy.
Před svým jmenováním působil jako ředitel divize spotřební
elektroniky, IT a enterprise business
pro Českou republiku a Slovensko
ve společnosti Samsung Electronics.
Předtím působil na manažerských
pozicích ve společnostech HP, Compaq, Citibank a Siemens.
Petr Kheil absolvoval ČVUT
a Technickou univerzitu Furtwangen
v Německu. Petr Kheil má tři děti
a jeho velkou zálibou jsou lyžování,
horská cyklistika, tenis, běh, cestování a motocykly značky Harley-Davidson.

České firmy už vybírají zaměstnance
i novými, inovativními způsoby

Tuzemské firmy se stále více
poohlížejí po nových způsobech,
jak oslovit potenciální zaměstnance. Díky moderním technologiím
je snadněji shání i v cizině a na
pracovních podmínkách se s nimi
domlouvají třeba pomocí videohovorů.

HR & JOBS

že kandidát a vedení firmy, které
rozhoduje o přijetí uchazečů, se
nachází například v zahraničí. Proto
Webnode rozjel náborovou kampaň, která cílí nejen na tuzemské
specialisty, ale i ty zahraniční. Firmy
dnes působí totiž nejen na vyspělých
trzích v EU, ale i v dalších zemích,
pro které zajišťují svoji zákaznickou
podporu nikoliv pouze v angličtině,
ale rovnou v místním jazyce.
Velkou výhodou v době digitálního nomádství je to, že pokud to
pracovní pozice a samotná firma
umožňuje, může zaměstnanec práci
vykonávat na pobočce či dokonce
odkudkoliv na světě. Tím odpadá složité a zdlouhavé zařizování
povolení, která je nutné mít před
příjezdem do Česka. Avšak řada
firem stále preferuje klasickou podobu zaměstnaneckého poměru.

Profinit
Java Software Engineer/
/Developer
Praha
Shipmonk
Senior Software Engineer/ka –
pro Česko-Americký „Startup“
Praha
Flowmoon
Senior PHP/Javascript
Developer
Brno
Performio.cz
Junior administrátor/ka
reklamních systémů
Praha
SharyGo
Front-end vývojář pro novou
službu
Praha
Profinit
Javascript Developer – IoT
projekt
Praha
Etnetera
Javascript developer s vášní
pro multimédia
Praha
Creasoft
Programátor v C# / .NET
a ASP.NET
Praha
GripDigital
Programátoři do herního
studia
Praha
Anywhere
.NET developer (HPP/IČO)
Praha

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

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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Acomware
Emailing 2020
5. 10. 2017
Paralelní Polis
Hackers Congress Paralelní
Polis 2017
6.–8. 10. 2017
Acronis
Acronis Roadshow 2017
12. 10. 2017
Sabris
Docuride
12. 10. 2017
PPA s.r.o.
SCADA bezpečnostní
konference 2017
12.–13. 10. 2017

IQRF Wireless
Challenge IV:
Odstartováno!
Od října 2017 je spuštěn další ročník
oblíbené mezinárodní soutěže pro
techniky a technicky nadané studenty IQRF Wireless Challenge IV.
„Využijte své schopnosti, navrhněte
nejlepší aplikaci s využitím bezdrátové technologie IQRF a bojujte
o hodnotné ceny,“ to je výzva všem
programátorům, vývojářům, technikům a studentům z celého světa.
Soutěž je otevřena od 1. října 2017
do 25. března 2017, finálové klání
nejlepších projektů bude probíhat
v dubnu 2018 na IQRF Summitu
2018. Mezi hlavní odměny patří
moderní vývojové nástroje světa
bezdrátových technologií a IoT,
nadějní technici se mohou dočkat
zaměstnaneckých pobídek od partnerů této soutěže. Soutěžící mohou
zakoupit sadu vývojových nástrojů
se slevou až 30 %.

UNIT s.r.o.
Konference Radiokomunikace
17.–19. 10. 2017
IDC
IOT FORUM 2017
19. 10. 2017
Veeam
Veeam ON Forum 2017
24. 10. 2017
Arrow
Virtualization forum 2017
1. 11. 2017

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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Compliance
konference 2017:
Dozvíte se, kdo je to
whisteblower
Česká Compliance Asociace srdečně zve na dvoudenní Compliance
konferenci, nad kterou převzal
záštitu ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Robert Pelikán. Konference
se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2017 v prostorách hotelu Clarion Congress Prague.
Přijďte si poslechnout odborníky
z České republiky i ze zahraničí,
zastupující regulatorní orgány,
podnikatelské subjekty, poradenské
společnosti i akademickou sféru.
Můžete s nimi diskutovat o cílech
a zaměření compliance programů ve
firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení
právních povinností vyplývajících
z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních
změn.

Více akcí najdete na www.ict-nn.com/events

Podzimní roadshow Acronis:
Zeptejte se nás na cokoli!
Pokud se chcete dozvědět více o produktech a řešení společnosti
Acronis, máte možnost se setkat se zástupci společnosti na podzimní
Roadshow 2017.

Kromě Ostravy, kde se akce koná
v Harmony Club Hotelu dne 12. října 2017, jsou tu pro zájemce připraveny ještě dvě akce. Ta následující
se koná v Bratislavě v LOFT Hotelu
Bratislava dne 19. října 2017 a nakonec ještě v Praze v Clarion Congress
Hotelu Praha dne 26. října 2017.
Na co se můžete těšit:
• Představeny budou žhavé novinky
v zálohování, migraci, replikaci,
sdílení dat a monitoringu.
• Živě budou předváděny fungování
produktů Acronis Backup 12.5
a Acronis Access Advanced.

Smart Business
Festival 2017:
Přijde i Martin Ford
Ve dnech 24. a 25. října 2017 vyslechnou účastníci Smart Business
Festivalu CZ v pražském Wellness
Hotelu Step přednášku autora
celosvětového bestselleru Vzestup
robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce Martina Forda
na téma ekonomických důsledků
masivní robotizace a automatizace.
Smart Business Festivalem 2017 tak
organizátoři ze sdružení CzechInno
odstartují sérii regionálních diskuzních a prezentačních setkání zaměřených na řešení socioekonomických
dopadů Průmyslu 4.0 na českou
ekonomiku a společnost. Smart
Business Festival 2017 samotný pak
bude v šesti programových blocích
prezentovat chytrá řešení pro probíhající digitální transformaci českého
podnikání a společnosti.

• S účastníky
budou probrány
nové možnosti
a příležitosti pro
poskytovatele IT
služeb.
• Na vlastní
oči uvidíte
a na vlastní uši
uslyšíte, jak
skutečně funguje aktivní ochrana
proti ransomwaru v zálohovacích
řešeních Acronis.
• Přímo před přítomnými diváky
a návštěvníky roadshow na místě
pak Acronis zastaví útok ransomwaru a automaticky obnoví
zašifrovaná data.
• Pokud budete chtít, lze diskutovat
o tom, co vás zajímá, o tom, na co
se zeptáte.

Smart Energy Forum
Praha: Největší
výstava domácích
akumulátorů energie
Dne 26. října 2017 se v Praze v prostorách Kongresového centra hotelu Artemis (areál Hotelu Olympik)
uskuteční už třetí ročník největší
výstavy domácích akumulátorů
energie.
Díky obrovskému zájmu v minulém roce bylo letos nutné celou
akci přesunout z akademické půdy
do kongresového centra. Letos je
pro vás připravena největší výstava
domácích akumulátorů, solárních
panelů a dalších vychytávek pro
energetickou soběstačnost.
Na konferenci letos vystoupí
přední expert na bateriové systémy
Sven Bauer. Jeho společnost BMZ je
předním výrobcem lithiových akumulátorů a hodlá postavit největší
továrnu na akumulátory na světě.

10/2017

www.ICT-NN.com/events Akce a konference

Virtualization Forum
2017: bezpečnost,
cloud GDPR a SDDC
Třináctý ročník jedné z nejvýznamnějších IT událostí v České
republice, na které sdílejí přední
IT profesionálové své vize, znalosti
a zkušenosti z oblasti budování
moderní podnikové infrastruktury
se zákazníky a odbornou veřejností.
ICT Network News vás jako mediální partner zve na třináctý ročník
jedné z nejvýznamnějších IT událostí v České republice, na konferenci
Virtualization Forum 2017, která se
uskuteční 1. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotelu Prague.
Hlavními tématy konference jsou:
• Software Defined Everything
• Cloud Strategies
• Security Challenges
• GDPR – IT řešení pro podporu
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Logistická konference SpeedCHAIN 2017:
Odpovědi na palčivé otázky logistiky

Kalendář
eventů
AVERIA LTD.:

Ve dnech 1.–2. 11. 2017 se bude konat v historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze již dvanáctý ročník mezinárodní logistické
konference SpeedCHAIN International.
V letošním roce proběhne konference v duchu motta „Globální ekonomika: Výzva pro lokální logistiku“.
Již tradičně se na tomto vrcholném
logistickém setkání sejde téměř
700 významných logistických osobností, aby si předali své zkušenosti
a navázali nové kontakty.
Účastníci se dozvědí, co nás
v příštích letech čeká a jak některé
palčivé problémy řešit:
• Jaké jsou trendy logistické udržitelnosti?
• Jaká jsou rizika zaměstnávání
cizinců či osob nad 50 let věku?
• Jaká je úloha multimodálních
přeprav v logistickém řetězci?
• Jaké technologie reálně využívat
ve skladech?
• Jak zajistit bezpečnost při přepravě zboží?

prostředí. Výsledky svého snažení na
konferenci SpeedCHAIN představí
společnost Škoda Auto.
V průběhu dne si účastníci mohou
vybírat z různě tematicky zaměřených sekcí, ve kterých vystoupí jak
čeští, tak zahraniční odborníci pro
logistiku.
V rámci Logistického HYDEPARKU se představí speciální host Aleš
Loprais – úspěšný český automobilový závodník, jezdec dálkových
motoristických závodů, zejména
v Rallye Dakar.
V průběhu večera budou již
tradičně předána významná ocenění
GRYF Supply Chain Award 2017 pro
logistickou osobnost roku, ČLA logistický projekt roku 2017 a nově také
Ekologický projekt roku EcoLOGI
2017.

Důraz bude kladen i na zelenou
logistiku. Logistické společnosti se
snaží usilovat o to, aby svou činností
přispívaly k ochraně životního

Europe and the Global World: The Future of (Free) Trade
Na půdě VŠE
Diskuze „Europe and the Global
World: The Future of (Free) Trade”
se bude konat 2. listopadu 2017 od
17.30 v prostorách Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Diskuzi organizuje Centrum evropských studií VŠE, Zastoupení Evropské komise v ČR a Aspen Institute
CE ve spolupráci s Eurocentrem
Praha a College of Europe.
Diskutovat se bude především
o vývoji evropského a globálního přístupu k volnému obchodu.
Jak se současné dění promítá do
obchodní politiky Evropské unie?
Jakým směrem se bude liberalizace
obchodu ubírat a jakou roli v ní EU
bude hrát? A s jakými geopolitickými faktory musíme v příštích letech
počítat?
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Seminář GDPR:
Intenzivně
& interaktivně
Dne 13. listopadu 2017 se v Café
Louvre v Praze 1 uskuteční další ze
seminářů, zaměřených na GDPR,
kde vás odborníci na slovo vzatí
seznámí intenzivně a interaktivní
formou s nejnovějšími zkušenostmi ohledně GDPR.
Začátek semináře si vzala na svá
bedra jedna z největších evangelistek
GDPR v naší republice, paní Eva
Škorničková. Ta vám nejprve vysvětlí přístup k řešení GDPR, návaznosti
a co říkají odpovědi z checklistu,
pak vás seznámí s tím, jak zmapovat
současný stav, jak jej evidovat a na
co nezapomenout, a přiblíží specifika tohoto nařízení EU formou, jak
správně postupovat během přípravy
firmy na nařízení GDPR. Další seminář s tématikou GDPR je připraven
na 5. prosince 2017.
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Dell EMC Forum
2017: Uskutečněte
svou digitální
budoucnost
Dne 14. listopadu 2017 se v PVA
Letňany – vchod D – uskuteční
Dell EMC Forum, zaměřené především na otázky související s problematikou digitální budoucnosti.
Inovace technologií postupuje
exponenciálním tempem a posiluje
novou éru digitální transformace.
Přesto většina představitelů IT říká,
že jejich transformační iniciativy se
teprve rodí nebo se rozvíjejí. Dell
EMC Forum 2017 je šancí na urychlení realizace vaší digitální budoucnosti přímým přístupem k nejnovějším technologiím a odborníkům
v této oblasti.
Nenechte si ujít tuto příležitost
spojit se s kolegy v oboru, představiteli Dell Technologies a komunitou
společnosti Dell EMC.

Nabídka konferencí, školení,
workshopů a dalších akcí
je dnes neuvěřitelně široká.
Udržet si přehled o těch nejdůležitějších je stále obtížnější.
Jen málokdo má čas procházet
neustále webové stránky pořadatelů nebo pročítat desítky
e-mailů. Pomoc je ale jednoduchá – stačí jediná adresa:
ict-nn.com/kalendar2.
Neexistuje dnes snad obor,
kde by bylo možné ignorovat
nejdůležitější trendy, nejnovější
poznatky a přestat se vzdělávat.
I proto neustále roste počet návštěvníků veletrhů, odborných
konferencí a různých vzdělávacích workshopů. Problém
ale je, jak se v nabídce vyznat
a jak najít ty kvalitní. Není divu,
neustále procházet nabídky
organizátorů, případně hledat
pravidelně na internetu, nemá
mnoho lidí prostě čas.
Naštěstí je tu ale pomoc.
Vydavatelství AVERIA LTD.,
které stojí také za časopisem
ICT Network News, nabízí
svůj Event Kalendář. Na jediné
adrese tak lze snadno získat
informace do důležitých akcích
z celé řady oborů. Na rozdíl od
nabídky pořadatelů, najdou zde
návštěvníci skutečně kompletní
informace, které nejsou omezeny jen na jednu firmu, technologii, ale dokonce ani obor.
Návštěvníci zde najdou
informace o akcích z oblasti
logistiky, strojírenství, zdravotnictví, datových center a mnoha
dalších. Návštěvník si může
navíc velmi jednoduše filtrovat
akce z jedné nebo více oblastí,
které ho zajímají. Na vybranou
událost se lze navíc přímo
zaregistrovat. Pokud si chcete
udržet přehled, stačí jedna adresa: ict-nn.com/kalendar2.
Tím ale funkčnost Event
Kalendáře nekončí. Umožňuje
totiž dát o sobě vědět, a proto
je možné zde vyplnit pozvánku
na vámi pořádaný seminář,
konferenci, akci, prostě událost,
kterou chcete oslovit zájemce.

Více akcí najdete na www.ict-nn.com/events
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Umělecká díla v televizoru anebo
televizor samotný jako umělecké
dílo? Již není zapotřebí dlouze váhat díky novému 65" OLED televizoru Philips řady 9 – jde o výrobek,
který ohromí svým obrazem.
Tento nový televizor Philips kombinuje nejnovější technologii OLED
s technologií Philips P5 Perfect
Picture a třístranným osvětlovacím
systémem Ambilight, a tak se stává
novou vlajkovou lodí televizorů
značky Philips a ustavuje nový standard kvality obrazu.
Schopnost televizorů OLED zcela
vypnout zdroj světla v každém pixelu
umožňuje reprodukci nekonečné
úrovně černé barvy. Nový Philips
OLED televizor dokáže také produkovat špičkový jas 900 cd/m2, který
zajistí obrovský kontrastní poměr
a umožňuje současně reprodukovat
na obrazovce nejjasnější a nejtmavší
prvky obrazu. Model 9603 zobrazuje
široký barevný gamut (99 % DCI-P3).
A konečně, televizory OLED jsou více
než 100krát rychlejší než tradiční televizory na bázi LED a poskytují super
rychlé reakční časy, které zajišťují, že
pohyb je za všech okolností vždy ostrý.

Nový procesor Philips
P5 má výkon srovnatelný
s pěti procesory v jednom.
Je nezbytný pro zpracování
množství dat v Ultra HD
a 4K. P5 analyzuje, rekonstruuje a individuálně řeší
každou z pěti proměnných, které definují kvalitu
obrazu: dokonalost zdroje
signálu, ostrost, barva,
kontrast a pohyb. Mnoho
zdrojů obsahu má nižší
rozlišení, než je kvalita
4K, kterou mohou dnešní
obrazovky zobrazovat. P5
Perfect Sharpnest Resolution Upscaling a Detail
Enhancer převádějí obsah
na ostřejší Ultra HD pro rafinovaný obraz s výrazně větší hloubkou
a rozměry.
Výjimečný kontrast panelu se
dále vylepšuje systémem P5 Perfect
Contrast ve spolupráci s technologií
Micro Dimming Perfect, která rozšiřuje kontrastní rozsah s průzračnějším jasem a hlubšími černými
barvami. Výsledkem je toho obraz
s větší hloubkou při zachování všech
detailů.

Foto: archiv

Televizor jako umělecké dílo

Reprodukce barev je také výjimečná díky přirozenému širokoúhlému
barevnému rozsahu panelu OLED,
který je dále vylepšen systémem
Philips P5 Perfect Color. Ostrost pohybu nastavuje nové standardy díky
inherentní rychlosti panelu OLED
a neuvěřitelným čtyřem miliardám
pixelů při zpracování technologií
Philips Perfect Natural Motion. Ta
zajišťuje, že i nejrychleji se pohybující snímky Ultra HD jsou repro-

dukovány přirozeně při zachování
výjimečné ostrosti.
Integrace Ambilightu dosahuje
u televizoru OLED série 9 nových
úrovní díky ultratenké obrubě
umožňující téměř bezproblémové
sepětí s dějem na obrazovce.

My Cloud Home je osobní úložiště,
které posiluje možnosti, jak mít
kontrolu nad dosud rozptýleným
digitálním obsahem.

Společnost Sony uvedla tři
nové variace bezdrátových
sluchátek se špičkovou
technologií odstranění
okolního hluku (Noise
Cancellation Technology)
ze série 1000X.

Elegantní úložiště My Cloud Home
a My Cloud Home Duo.

Řešení My Cloud Home umožňuje uživatelům snadno sloučit do
jednoho celku, na jednom centrálním místě, všechny fotografie, videa
a další soubory ze všech chytrých
telefonů, počítačů, USB disků, cloudových úložišť, ale i ze sociálních
sítí. Uživatelé pak mohou pomocí
internetového připojení prostřednictvím svých mobilních zařízení,

jako jsou mobilní telefony, tablety či
notebooky, k takto uloženým datům
přistupovat, pracovat s nimi a sdílet
tento digitální obsah.
Úložiště My Cloud Home lze
nastavit na automatické a kontinuální kopírování dat z chytrých telefonů
a dalších zařízení osobní výpočetní
techniky. Přes USB rozhraní mohou
být rychle importovány složky a soubory z USB flash disků, externích
disků a paměťových karet (přes USB
adapter). Navíc se může uživatel
připojit ke svým účtům na sociálních sítích a vzdálených cloudových
úložištích a přenést obsah například
ze služby Box, Dropbox, Google
Drive a Facebook. Na disk lze uložit
video, filmy nebo záznamy televizních pořadů a lze je přehrávat na
chytrých televizích nebo multimediálních přehrávačích díky aplikaci
Plex. Obsah úložiště lze přehrát i na
chytrých telefonech nebo tabletech
díky aplikaci My Cloud Home app.

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

Hvězdu představují bezdrátová sluchátka WF-1000X,
která jsou kabelů prostá,
pohodlně padnou do uší, a nabízejí
špičkovou technologii odstranění
okolního hluku. Sluchátka WI-1000X v designu s páskem za krk
jsou navržena pro ty, kteří si rádi
vychutnávají hudbu v tichu a dávají
přednost praktičnosti a eleganci.
Sluchátka WH-1000XM2 s hlavovým obloukem jsou prémiovým modelem s technologií rušení okolního
hluku, která nabídnou řadu nových
funkcí, výjimečnou výdrž baterie pro
intenzivnější a delší požitek z hudby
a více možností nastavení zvuku
podle potřeby vzhledem k okolí.
Modely WH-1000XM2 a WI-1000X přicházejí jako první na
světě s funkcí Atmospheric Pressure
Optimizing (optimalizace atmosférického tlaku), která pomocí sen-

Foto: Sony

Sluchátka Sony s potlačením hluku

Foto: WD

Vše na jednom elegantním místě

zorů zjišťuje tlak vzduchu ve vašem
okolí a podle něj optimalizuje rušení
okolního hluku.

Skutečný bezdrátový
minimalismus s WF-1000X

Inovativní a minimalistický design
umožní vložit stylová bezdrátová
sluchátka WF-1000X do uší a zapnout si oblíbenou hudbu. Jakmile
je vyjmete z pouzdra, automaticky
se zapnou a připojí se k zařízení,
s nímž byla naposledy spárována.
WF-1000X se v pouzdře nabijí až na
devět hodin používání.
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