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GDPR: mýtus, hrozba,
příležitost, komedie?
… kdybych si měl dát panáka pokaždé, když dostanu hloupý dotaz nebo
hloupou radu na téma GDPR, vyplývající z hlubokého, ale opravdu velmi
hlubokého nepochopení, tak bych
zbytek života strávil na dialýze.
Co mýtů a nesmyslných interpretací
jsem už vyslechl by vydalo na tragikomicky laděný román. A co „odborníků“
jsem potkal. Jeden mě pozval na kafe,
abych mu během hodiny vysvětlil,
o čem že to GDPR je, neboť neměl
ani tušení. Bylo to pro něj opravdu
silné kafe. Druhý den měl na svých
stránkách, že je expert na GDPR. Pro
mě z toho plyne, že on není ten špatný.
To já jsem geniální pedagog, neboť
vychovat za hodinu špičkového experta
na GDPR, to opravdu chce
talent. Co myslíte, mám být na
VÍCE
sebe pyšný? No radši asi ne.
na str. 3

TÉMA: Bezpečnost

Jak zlevnit realizaci optických sítí
Budování optických sítí je finančně náročné.
Poskytovatelé služeb proto hledají nové způsoby,
jak nasadit optická vlákna pro poskytovatele služeb, kteří tyto sítě nasazují. Ti pro své zákazníky
vyžadují inovativní technologie, aby dále vyhověli
jejich požadavkům na šířku pásma. V rozhovoru
jsme se ptali Davida Čermáka, obchodního ředitele společnosti Raycom, jak vidí možnosti snížení
nákladů na instalaci optických rozvodů.
Petr Smolník, ICT NN: Co je, podle vás, největší
finanční zátěží při výstavbě optických sítí pro domácí
uživatele?
David Čermák, Raycom: Od dob výstavby prvních
FTTH sítí (FTTH = Fiber To The Home, optické sítě
pro domácnosti) uplynulo již více než deset let, nicméně náklady na budování sítí stále zůstávají hlavní
překážkou pro připojení stále rychlejšího internetu
pro každou domácnost.
Proč tyto nároky stále rostou?
Lidé si každým rokem kupují televize, notebooky, tablety a chytré telefony, ale také nově třeba IoT produkty,
nebo zabezpečovací zařízení pro domácnosti, u kterých
je již standardem stálé a čím dál tím rychlejší připojení
k internetu. Navíc ceny těchto zařízení jsou čím dál

tím nižší, což urychluje nárůst jejich počtu nasazených
v domácnostech, protože jsou stále dostupnější.
Na co je třeba dbát při realizaci optických rozvodů?
Výstavba optické sítě je náročná jak na kvalitní pracovní sílu, tak z pohledu získání povolení pro stavební
práce. Náklady na tyto položky představují zhruba dvě
třetiny (67 %) z celkových nákladů, zatímco produkty
a technologie pro výstavbu sítě představují pouze onu
zbývající jednu třetinu. Přestože ceny produktů pro
výstavbu optických sítí klesají, cena odborné práce
na výstavbu těchto sítí roste. Stavebními
kameny těchto sítí, hlavně pro FTTH
VÍCE
sítě jsou produkty jednodušší s nižší
na str. 6
kapacitou.

Česká pobočka AFCEA slaví 25 let
Česká pobočka AFCEA (The
Armed Forces Communications
and Electronics Association) slaví
letos 25. výročí svého založení.
Přinášíme rozhovor se současným
prezidentem České pobočky
AFCEA, Tomášem Müllerem.
Petr Smolník, ICT NN: Co se vám
vybaví, když se řekne slovo AFCEA?
Tomáš Müller: Tak jako první se
mi vybaví nezávislá platforma ICT
odborníků, kteří se aktivně zapojují
do diskuzí o tom, jak posunout
naši společnost dále ve prospěch
obrany a bezpečnosti. Zároveň se
mi vybaví i spousta práce, mé i aktivních členů naší pobočky, kteří
neváhají svůj volný čas obětovat

AFCEA ideálům.
Jsme totiž nezávislá,
nezisková asociace
fungující na dobrovolnické bázi.

Foto: Archiv Tomáše Müllera, logo AFCEA

Uvnitř čísla:

Logistika:
Trendy, procesy
a produkty

Jak byste charakterizoval uplynulé
čtvrtstoletí pobočky?
Prvotním a zásadním počinem určitě
bylo vlastní založení
České pobočky
AFCEA v roce 1993. Zakladatelé
připojili tak Českou republiku do
široké, celosvětové, sítě ICT odborníků sdružující více než 35 .000
individuálních a 2000 kolektivních
členů. Uplynulých 25 let bych pak

charakterizoval větou
„Od nováčkovského
nadšení zakladatelů
přes aktivní a neúnavnou práci dobrovolníků k současnosti,
kdy Česká pobočka
AFCEA je na předních
místech v žebříčku
hodnocení AFCEA poboček nejen v Evropě,
ale i po celém světě“.
To byla minulost. Ale co současnost a budoucnost České pobočky
AFCEA?
Je symbolické, že
VÍCE
naše výročí navana str. 3
zuje na 100. výročí

Hlavní téma
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ážené čtenářky
a čtenáři.

Po trochu divokém a horkém létě
přichází podzim
a s ním spousta
konferencí, na
kterých se můžeme vidět, ostatně
nabitá dvoustránka eventů 18 a 19
hovoří za vše…
Největší akcí se zdá být Future
Forces Forum, které se opět po dvou
letech objeví znovu v Praze a přinese
zajímavá zamyšlení nad ochranou dat a kybernetickou i obecnou
bezpečností. Ostatně více si můžete
přečíst na stránce 4, kde je rozhovor
s Petrem Jiráskem z Pracovní skupiny
kybernetické bezpečnosti, AFCEA, ve
kterém se můžete dozvědět více. Tento
rozhovor je ochutnávkou ze živých
rozhovorů, které pro vás připravujeme na ICT TV. Ostatně odkaz na
živou a úplnou verzi najdete vždy pod
QR kódem na konci článku.
A že to myslíme s ICT TV vážně, to
dokazují i další rozhovory o studentské soutěži v kybernetické bezpečnosti
na straně 2 a také rozhovor s odborníkem ze společnosti Nokia Networks
na stále žhavější téma rozjíždějících
se sítí 5G. Ochutnávku rozhovoru
o 5G najdete na straně 7 a celý rozhovor opět na naší ICT TV.

Dell na cestě k větší ochraně přírody
i k podpoře svých zaměstnanců
Společnost Dell směřuje ke zvýšení své
společenské zodpovědnosti. Program Legacy
of Good 2020 má za cíl dále snižovat zátěž
životního prostředí podporou recyklace
i omezením – zejména plastových – odpadů,
ale i podporu technického a dalšího vzdělávání mladých lidí v rozvíjejících se zemích.
Výroční zpráva programu Legacy of Good 2020
ukazuje postup společnosti Dell při naplňování
dobrovolných cílů a závazků plynoucích z tohoto
dokumentu. Tento program zahrnuje dlouhodobé aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti firem (CSR), kterými chce společnost Dell
potvrdit svou odpovědnost vůči životnímu prostředí,
občanské společnosti, ale i svým zaměstnancům a členům týmu. Zpráva shrnuje aktivity realizované během
fiskálního roku 2018 společnosti Dell. Základem
aktivit je přesvědčení společnosti Dell, že jejím posláním jako společnosti je podporovat pokrok lidstva
prostřednictvím technologií. Jednou z cest k uskutečňování této idey je pro společnost Dell plnění závazku,
který přijala v rámci svého programu Legacy of Good:
uplatňovat technologie a odborné znalosti společnosti
Dell tam, kde mohou nejvíce prospět lidstvu a planetě.

Pro společnost Dell to znamená investovat do inovací
snižujících dopad na životní prostředí, podporujících transparentní dodavatelský řetězec, zajišťujících
začlenění svých budoucích pracovníků do kolektivu,
bez ohledu na jejich původ, sociální status či zdravotní
stav, a také podporujících rozvoj komunit, které nemají
dostatečný přístup ke vzdělání
a technologiím
po celém světě.

Foto: Dell
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Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti
Na otázky šéfredaktora ICT NN
Petra Smolníka odpovídá předseda přípravného a soutěžního
výboru Petr Jirásek, Pracovní
skupina kybernetické bezpečnosti, AFCEA.

3000 středoškolských studentů
ve věku od 15 do 20 let z celé
České republiky. Třetímu ročníku se možná bude dařit ještě
více. Můj takový tajný cíl je deset
tisíc přihlášených studentů. Za

Petr Smolník: Dobrý den Petře, já
vás zdravím v ICT TV. Rád bych
našim divákům představil třetí
ročník Středoškolské soutěže ČR
v kybernetické bezpečnosti. Jde už
o třetí ročník, jak se soutěži doposud
daří a jaké jsou novinky?
Petr Jirásek: Zde stojíme před
roll-upem z druhého ročníku, to
proto, že se nacházíme v období,
kdy jej vyhodnocujeme. Nám
se daří velmi dobře. Ve druhém
ročníku se soutěže zúčastnilo už

tři dny, co už třetí ročník běží,
se už přihlásilo na 600 studentů.
Vypadá to tedy, že šanci máme.
Nicméně proč to děláme? Cílem
té soutěže je nejen udělat osvětu
a propagovat kybernetickou
bezpečnost na středních školách
– a nejen mezi studenty, ale
i mezi učiteli. Zároveň však hledáme mladé talentované budoucí
odborníky, kteří nám pomohou
vyřešit ten nedostatek odborníků
na kybernetickou bezpečnost

Přeji vám krásný podzim a uvidíme
se na seminářích a konferencích.
Petr Smolník, šéfredaktor

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

a informační technologie v České
republice.
A jak vnímáte po těch proběhlých
dvou ročnících umisťování lidských
zdrojů, které vycházejí ze soutěže,
jestli už jsou někde ve firmách, jestli
už je někdo po nich sáhl?
Daří se, ale zatím pomalu. My jsme
každý rok schopni identifikovat
sto velmi schopných studentů
a studentek, které také to téma kybernetické bezpečnosti IT zajímá.
Patnáct z nich jsou supertalentovaní jedinci, které bych – pokud
bych měl velkou firmu – okamžitě
do svého bezpečnostního týmu zaměstnal. Zatím se nám daří uplatnit na trhu tak pět až sedm z nich.
Ten důvod je jednoduchý. Většina
z nich jsou nezletilci, takže řada
nejenom státních, ale i soukromých
subjektů se – možná – bojí s nimi
pracovat, nebo neví, jak s nimi pracovat. Já osobně jsem přesvědčen,
že se středoškoláky se už
pracovat dá.
Podívejte se na
video na ICT TV

Říjen 2018

Bezpečnost

Česká pobočka AFCEA slaví 25 let
spojovacího vojska,
které jsme společně
ze
s Agenturou komustr. 1
nikačních a informačních systémů Armády České
republiky oslavili v roce minulém
a zároveň si ho připomínáme v roce
100. výročí české státnosti. Určitě
stojí za to se chvíli pozastavit, popřemýšlet o tom, co bylo, je a bude.
Svět se v posledních letech neuvěřitelně mění. ICT je všude kolem nás
a neodmyslitelně se pojí s našim
každodenním životem. ICT oblast
je však již také neodmyslitelně
spojena s provozní bezpečností
všech klíčových institucí tohoto
státu. Kybernetický prostor se stal
Dokončení

pátou válečnou operační doménou.
Oblast ICT se stále více prolíná
se všemi ostatními operačními
doménami. A je dle mého názoru
klíčové právě o oblasti ICT neustále
přemýšlet, diskutovat její současné
trendy v rámci co nejširší platformy odborníků, a tímto způsobem
své poznatky kontinuálně rozvíjet,
promýšlet a aplikovat. A zde vidím
hlavní úlohu AFCEA, na jejíž půdě
se ona odborná diskuze může
odehrávat.

Hlavní téma
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NAKIT získal cenu
za Portál občana

více budeme moci rozšiřovat
svoje aktivity ve prospěch obrany
a bezpečnosti naší společnosti,
našich rodin i těch úplně nejbližších. A tak jako si v minulém
i v tomto roce připomínáme řadu
významných výročí a vzdáváme
hold našim předchůdcům, bylo
by krásné a moc bych si přál,
kdyby jednou naši následovníci
vzdávali hold nám, zástupcům
generace současné.

Za technické řešení Portálu občana
získal NAKIT (Národní agentura pro
komunikační a informační technologie) cenu Microsoft Awards 2018.
Projekt Portál občana, který NAKIT
realizuje pro ministerstvo vnitra, byl
na slavnostním předávání 25. 9. 2018
oceněn jako vítěz v kategorii Veřejná
správa a rozvoj moderního města.
„Podařilo se nám implementovat
do praxe moderní technologie, které
jsou na poměry, nejen státní správy,
unikátní. Dokázali jsme, že státní ICT
projekty nemusí stát jen na zastaralých
technologiích,“ řekl ředitel NAKIT
Vladimír Dzurilla.

Co byste popřál AFCEA do dalšího
čtvrtstoletí?
Tak jednak co nejvíce aktivních
členů. Čím jich bude více, tím

Kybernetická bezpečnost a NSMC
Zeptali jsme se Lukáše Přibyla,
předsedy představenstva společnosti AXENTA a.s., jak vidí rozvoj
bezpečnosti ve spojení s NSMC.
Moji odpověď musím rozdělit na
dvě části. A to na část významu
spolupráce s NSMC a na část
technickou, tedy rozvoje kybernetické bezpečnosti, což vyplývá z této
spolupráce.
Největší přínos totiž vidím ve
spojení více podnikatelských sub-

jektů. Toto spojení umožní i menším firmám, čímž nemyslím jen
velikostí firmy, ale zejména velikostí
podnikatelského portfolia, zúčastnit
se tendrů nebo např. dotačních projektů, které by sami nikdy nemohly
dělat. Zároveň spoluprací na těchto
projektech se všichni navzájem
obohacujeme o nové zkušenosti
a znalosti.
Samotný rozvoj kybernetické
bezpečnosti z výše uvedeného již
vyplývá. Malý ten, kdo malých cílů

si klade a kdo neroste, ten zakrní
a bude pohlcen. Jsou to sice na
první pohled fráze, ale realita hovoří jasně. Jen zkušenosti z velkých
projektů nás posouvají dále.
Snažíme se nyní replikovat naše
zkušenosti z ČR i na Slovensku.
Portál občana umožňuje díky
e-občance komunikovat se státem
napřímo a momentálně nabízí více než
70 online služeb. Na rozvoji Portálu
společně s ministerstvem vnitra
NAKIT intenzivně pracuje a do
budoucna bude možné získat výpis
z bodového hodnocené řidičů, vyřídit
si neschopenku, podat daňové přiznání atd. K Portálu by se měly připojit
kromě centrálních úřadů také města
a obce a prostřednictvím této aplikace
by tak bylo možné zaplatit poplatky za
odpad nebo případné pokuty.

Pro ilustraci, jaká hysterie se kolem
GDPR rozpoutala uvedu několik
ze
příkladu „jediného správného řešení“.
str. 1
Mám k dispozici fotku „Zíváčka“. Zíváček je sešit, kde rodiče zapisují, které dítě bude ve
školce po obědě spát a které půjde domů. U jména
uvádí jen „ano“ a „ne“.
Dokončení

Paní ředitelka podlehla rádcům a nabádala
rodiče, aby po 25. 5. 2018 místo jména
dítěte uváděli jen jeho značku např. hříbeček, jahůdka, deštníček apod. No babičko
čaruj. Když už nic jiného (oprávněný zájem
správce apod.), tak to to tam píše rodič,
tak tím přece dává souhlas jako zákonný
zástupce. Proč jim to nikdo neřekne?
Na základě této zkušenosti jsem na Facebooku založil skupinu pro ředitele/ky, učitele/ky ze
školiček (ozvali se mi i ze soukromých školek) a škol
(první stupeň), kde se jim snažím pomoci radou, a to
zdarma a zcela nezištně ve svém volném čase. Jedna
paní ředitelka přišla na geniální metodu, jak umravnit
pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého k nim do školky poslal zřizovatel. Poté, co jí sdělil,
co všechno musí kvůli GDPR dělat, jej zavřela do
třídy se „zlatíčkama“. Vyšel ven celý zpocený a paní
ředitelce sdělil, že teda asi bude muset ty požadavky
přehodnotit. Vzpomněl jsem si na zděšený výraz
Říjen 2018

Arnolda Schwarzeneggera ve filmu Policajt ze školky.
Podobně se musel ten nebohý DPO cítit.
Na vlastní uši jsem na rehabilitační klinice slyšel
sestřičku v recepci do telefonu říkat „To jako opravdu
nesmím pacienta oslovovat příjmením?“. Opět špatně
pochopeno. Přece mě nebude oslovovat, vy v tom
modrém svetru, svlíkněte se, jdete do vířivky. Navíc
pokud bych byl jediný v modrém svetru,
tak už jsem identifikován. Tzv. nepřímá
identifikace podle GDPR. Taky už blbnu.
Ano, není správné, když sestřička vstoupí
do čekárny a zvučným hlasem zvolá „pan
XY!!!“, a tento, když se nesměle ozve, je
hlasitě přede všemi dotázán: „Tak to jste vy
s tím syfilisem?“
Viděl jsem i pokyn v knize pacientů
(klasický pořadník, kdo kdy přijde na
řadu), aby se zapisovali kvůli GDPR jen prvními třemi písmeny svého příjmení. No, co nás ještě čeká.
Je GDPR hrozbou? Je, pro ty, kteří na to posledních 18 let, kdy platí zákon o ochraně osobních
údajů, slušně řečeno nedbali.

Foto: Archiv Aleše Špidly

GDPR: mýtus, hrozba, příležitost, komedie?

Portál občana používá moderní
technologie
Portál občana používá v Azure cloudu
open source technologie, jako je Kubernates, Docker a knihovny Polymer
2.X pro grafické rozhraní. Architektura
softwarového řešení není monolitická,
ale je realizována jako soustava více
než dvaceti kooperujících mikroslužeb.
Zároveň Portál občana využívá agilní
techniky při dodávce softwaru a automatizované „bezodstávkové“ nasazení
nových verzí, což nám umožňuje nejen
nasazovat nové verze, ale i aktualizaci
infrastruktury za plného provozu.

Ing. Aleš Špidla,
prezident ČIMIB,
Vedoucí oddělení ve
státním podniku
NAKIT, s.p.
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Výběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS

Pozvánka na Future Forces Forum

Součástí oslav byl galavečer
partnerských ocenění, která
byla udělena těm partnerům, jež
nejvíce přispěli k pozici Acronisu
jako jedné z největších globálních
společností v oblasti kybernetické
ochrany. Jednu z nich, Loyalty
Award, dostala i česká Zebra
systems, partner společnosti
Acronis, která dodává produkty
na český a slovenský trh již 15 let.
Od svého založení zažívá Acronis silný růst ruku v ruce s tím,
jak rozšířil svou působnost od
dodavatele tradičního zálohování
k modernímu
poskytovateli
kybernetické
bezpečnosti.

Petr Smolník: Dobrý den Petře, já
vás zdravím, ICT TV. Nacházíme
se na konferenci Sdružení AFCEA.
V rámci kybernetické bezpečnosti
bych vás rád požádal, abyste pozval
všechny diváky a zájemce o kybernetickou bezpečnost na konferenci
Future Forces Forum, která se bude
konat na podzim opět v České
republice po dvou letech.
Petr Jirásek: Dobrý den, ano,
pracovní skupina kybernetické
bezpečnosti AFCEA už tradičně
organizuje řadu různých odborných a osvětových akcí, týkajících
se kybernetické bezpečnosti,
kybernetické obrany a přidružených oborů. Jednou z nich je
tato konference, která se zabývá
aktuálním stavem kybernetické
bezpečnosti v České republice.
Na ni takříkajíc naváže akce,
která není tak zcela v naší režii,
organizuje ji Progres Partners
Advertising v rámci Future Forces

Forum, jmenuje se Biometrie 2018
a naše pracovní skupina zajišťuje odbornou záštitu. Biometrie
naznačuje, že se budeme zabývat
biometrickými technologiemi
a řešeními, ale propojíme je s tím,
co je dnes velmi aktuální – a to je
kryptografie a kybernetická bezpečnost. Takže bych rád pozval do
Letňan 17., 18. a 19. října všechny
odborníky a možná i laiky, které
zajímá právě tato oblast. Budeme
probírat taková zajímavá témata
jako je kvantová kryptografie, biometrické technologie, použitelné
třeba v chytrých hranicích, smart

borders, nebo v oblastech, jako je
ochrana osobní identity člověka,
což je teď velmi aktuální téma. Ale
budeme se zabývat třeba i budoucími komunikačními technologiemi, jako třeba 5G
mobilními technologiemi a podobně.
Podívejte se na
video na ICT TV

LoJax, první zneužitý rootkit UEFI

Speciální rohové síťové kamery

Bezpečnostním expertům se podařilo odhalit kybernetický útok,
který využívat rootkit UEFI pro
infiltraci do počítačů obětí.

Dva modely speciálních kamer
jsou určeny pro instalaci do rohu.
Mají konstrukční prvky navržené s ohledem na úzce vymezené
instalace.

Tento rootkit, nazvaný LoJax, byl
součástí škodlivé kampaně proti
několika významným cílům ve
střední a východní Evropě, za níž
stojí známá hackerská skupina
Sednit. Jde o první veřejně známý
útok tohoto druhu na světě.
Rootkity UEFI jsou vnímány
jako extrémně nebezpečný nástroj
pro kybernetické útoky. Fungují
jako klíč k celému počítači, jsou
těžko odhalitelné a schopné přežít
opatření, jež mají zajistit počítačovou bezpečnost, jako je například
přeinstalace operačního systému
nebo dokonce i výměna pevného
disku. Navíc i čištění systému,
který byl napaden rootkitem UEFI,
vyžaduje znalosti a schopnosti,
které jsou nad síly běžného uživatele, například flashing firmwaru.
Skupina Sednit, známá také
pod názvy APT28, STRONTIUM,
Sofay nebo Fancy Bear, je jednou
z nejaktivnějších skupin APT.

Existuje nejméně od roku 2004
a údajně stojí za hackerskými
útoky na počítače Demokratické
strany během prezidentských voleb
ve Spojených státech v roce 2016,
na globální televizní síť TV5Monde, za únikem e-mailů ze Světové
antidopingové agentury a mnoha
dalšími akcemi.
Objev prvního rootkitu UEFI
v počítačové síti je apelem na
uživatele a společnosti, které často
ignorují rizika spojená s úpravami
firmwaru.
„V současné době neexistuje
žádná omluva pro vylučování
firmwaru z běžného skenování
počítače. Ano, útoky zneužívající
UEFI jsou extrémně vzácné a doposud se většinou omezovaly na
fyzickou manipulaci s napadeným
počítačem. Takový útok, pokud by
byl úspěšný, by však vedl k získání
naprosté kontroly nad počítačem
s téměř nulovou šancí ho odhalit,“
varuje Jean-Ian
Boutin.

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

Síťová kamera AXIS
P9106-V Brushed
Steel je ideální pro
spojení s designem
interiéru výtahů,
zatímco AXIS
P9106-V White je
kamera s ochranou proti zranění, která se uplatní mimo jiné ve
zdravotnictví. Kamery s rozlišením
3 MP jsou speciálně navržené pro
optimální záběr z rohu do rohu.
Mohou pokrýt až 130° vodorovně
a 95° svisle, bez mrtvých úhlů.
Bílý model kamery AXIS
P9106-V je navržen tak, aby eliminoval šance, že se zranitelné osoby,
jako jsou osoby v psychiatrické
péči nebo osoby zadržené policií,
použijí zařízení k sebepoškození.
Síťový audio přenos je možné zajistit doplněním kamery o externí
modul AXIS T6112 s rozhraním
pro audio komunikaci a řízení

Foto: Redakce

Acronis, globální lídr v kybernetické bezpečnosti oslavil 15.
výročí svého založení v místě
svého vzniku v roce 2003:
v Singapuru.

vstupů a výstupů (I/O) a s portcast
technologií. Kromě toho lze kameru snadno natřít jinou barvou, aby
odpovídala jakémukoli prostředí
a nijak nerušila nebo nedráždila zranitelné
osoby. Pokud
dojde k zašpinění
kamery, její čelní
sklo je odolné
proti otěru
a chemikáliím
a snadno se
čistí s pomocí čistících prostředků nebo prostého odstraňovače
graffiti.
Model z leštěné oceli je navržen
tak, aby se hodil k elegantním
výtahovým kabinám, například
v luxusních budovách v komerčním prostředí. Kamera nemá žádné
viditelné šrouby a zaujme stylovým
designem. Pokud se kamera znečistí nebo se stane terčem vandalismu,
trvanlivé čelní sklo lze opět snadno
vyčistit nebo
vyměnit u obou
modelů.

Foto: Axis

Zebra Systems
získala Loyalty
Award Acronisu

Šéfredaktor AVERIA.NEWS
Petr Smolník vyzpovídal Petra
Jiráska z Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, AFCEA.
Téma bylo jasné: nadcházející
konference Future Forces.

Říjen 2018
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Problém zvaný flash disk
Malý a šikovný, ale může být
zdrojem velkých problémů.
Pokud soubory nemůžete
nasdílet, nejčastěji sáhnete po
USB disku, pomocí kterého je
předáte kolegovi, partnerovi
v diskusi, vezmete s sebou na

tači jsou pak tato data naprosto
vydaná všanc.
„Flash disk je problematický
i z hlediska bezpečnosti. Jakmile
jej totiž zasunete do USB portu, je
váš počítač nebo jiné zařízení zpřístupněné pro obsah disku, včetně
programů, které nad ním umožní
převzít kontrolu někomu jinému,“
komentuje William Ischanoe,
odborník na IT bezpečnost Počítačové školy Gopas.

Živelné využití vlastních zařízení v práci
Čím dál tím více firem umožňuje
zaměstnancům využití vlastních zařízení v rámci firemních
systémů (BYOD). Už se nejedná
o výjimečnou výhodu, ale spíše
standard respektovaný většinou
zaměstnavatelů. Pro zaměstnance
je to jistě pohodlné, navíc toto
řešení zvyšuje efektivitu práce,
a zejména v malých firmách
s sebou nese i snížení nákladů na
IT zařízení. Z pohledu specialistů
na IT bezpečnost ale představuje
noční můru, protože výrazně
zvyšuje rizika.
„Zvláště alarmující je fakt, že
tři čtvrtiny firem na přinesených
zařízeních nevynucují šifrování
dat. Takže zatímco firemní systém
je robustně a nákladně chráněný,
citlivá data mohou unikat přes
naprosto nechráněnou komunikaci
se soukromým notebookem nebo
chytrým telefonem,“
doplňuje William
Ischanoe.

Ve dnech 17.–19. 10. 2018 proběhne mezinárodní kybernetická
konference Future of Cyber, jejíž
4. ročník se uskuteční v rámci
mezinárodního projektu Future
Forces Forum, zaměřeného na
trendy a technologie v obraně
a bezpečnosti. Letňanské výstaviště PVA Expo Praha se stane místem setkání představitelů průmyslu, bezpečnostních a ozbrojených
složek, vědy a výzkumu, národních a mezinárodních institucí,
pracovních skupin NATO, EDA
a dalších.

Zdroj: Audiopro

I když si firmy začínají
pomalu uvědomovat, že
se musejí bránit „útokům zvenčí“, v praxi
zanedbávají možnost,
že k úniku citlivých
informací může dojít
především vinou či nedbalostí jejich vlastních
zaměstnanců, ať už současných nebo bývalých. Informace přitom často unikají cestami,
které nejsou zcela zřejmé.

jednání. Jenže většina „flešek“ se
používá jako nechráněná – podle
jednoho z výrobců je hardwarově
šifrováno pouze 0,3 % takovýchto
zařízení. Při ztrátě, zcizení nebo
zapomenutí disku v cizím počí-

Když se řekne inteligentní kamera...

V čem jsou produkty Mobotix
výjimečné?
Naše sledovací systémy využívají
takzvanou decentralizovanou
architekturu s celou řadou způsobů
propojení a komunikace se systémy
třetích stran. To je výhodné zejména tam, kde jsou na kamerový
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systém kladeny specifické
požadavky. Pokud použiji termíny
skloňované dnes ve všech médiích,
tak jsme schopni realizovat projekty s IoT, Smart City, Industry 4.0,
inteligentní videoanalýzy a podobně. Ve vývojovém centru Konica
Minolta navrhujeme a vytváříme
nové technologie a aplikace, které
lze snadno využít právě v kombinaci s kamerovým systémem
Mobotix.
Co je vlastně Mobotix?
Mobotix je německá společnost
se sídlem poblíž Frankfurtu, která
má po světě dalších šest
poboček. Zabývá se vývojem a výrobou hardwaru
i softwaru kamerových
systémů pro bezpečnostní aplikace. Zaměstnává
přibližně 350 specialistů,
měsíčně vyrábí řádově

deset tisíc kamer a v roce 2016
koupila její většinový podíl společnost Konica Minolta.
Jaké byly důvody této
akvizice?
Konica Minolta je v České
republice největším hráčem na
trhu s tiskovými řešeními. Není
však už tolik známo, že dodáváme také mnoho dalších technologií z oblasti IT, softwarových
nástrojů a služeb. Snažíme se
působit na poli chytrých technologií a zařazení bezpečnostních
kamerových systémů do portfolia
zboží a služeb je zcela logickým
krokem.

Foto: Konica Minolta

Bezpečnostní kamery jsou všude kolem nás. Jejich doplnění
o další systémy může monitoring prostředí pro bezpečnostní
účely rozšířit ještě o vytěžování metadat generovaných právě
připojenou technologií. Takzvané inteligentní kamery pak
nacházejí uplatnění v dopravě, logistice, průmyslu, obchodu
a mnoha jiných oborech.
Informace o současných možnostech moderních sledovacích
technologií nám poskytl Business
Development Manager projektu Mobotix společnosti Konica
Minolta Business Solutions Czech
Martin Jahoda.
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Future Forces Forum:
Konference kybernetiky
a biometrie

Kudy mohou unikat informace z firmy?
Únik dat nebo interních informací o strategii společnosti,
o zákaznících a obchodních
partnerech či finančních údajích
může způsobit zaměstnavateli
nemalé škody.

Bezpečnost ICT

V rámci fóra proběhnou konference
zaměřené na problematiku boje
proti terorismu, ochrany kritické
infrastruktury, využití autonomních
prostředků, speciálních materiálů,
GIS, simulace, robotiky, kybernetické bezpečnosti, vojensko-civilní
spolupráce a další. Nedílnou součástí
bude výstava Future Forces, kde
bude prezentovat své novinky 150
našich i zahraničních vystavovatelů
(vstup na výstavu je zdarma, nutná
je online registrace).
Konference Future of Cyber
proběhne formou volně přístupných
Smart Cyber Defence workshopů
a Live Hacking zóny, kde bude možné otestovat vybrané technologie
partnerů v reálném testu účastníků
a řešit hackerské úlohy v rámci
soutěže.
Současně proběhne mezinárodní
konference Biometrie, zaměřená
na aktuální trendy v problematice
biometrických technologií a kryptografie, ale i na širokou veřejnou
diskusi nad budoucími výzvami
a iniciativami v této oblasti, zejména
s ohledem na elektronickou identitu
osob a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy
(e-government). Konferenci navštíví
přední zahraniční odborníci, například Terry Halvorsen, výkonný
prezident Samsung Electronics,
nebo profesor
Bernhard Esslinger,
autor Kryptolu.

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com
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Jak zlevnit realizaci optických sítí

Iniciativa společností Nokia
a France Télévisions provedla
v červenci testy přenosu programu zaznamenaného v rozlišení
8K prostřednictvím bezdrátové
sítě 5G v areálu Nokia Paris-Saclay Campus ve Francii.
V rámci společného pilotního
projektu byla využita síť 5G
pro přenos mezi vysílací stanicí
Nokia AirScale a datovým
centrem AirFrame se sítí Velocix
Content Delivery Network,
která umožňuje efektivní dodávku velkých objemů dat jako jsou
video přenosy z živého vysílání.
Tento úspěšný společný pilotní
projekt předvedl světově první
přenos televizního programu
s vysokým rozlišením 8K na 5G,
který dláždí cestu
do budoucnosti
televize.

A to je právě příklad řešení, které
nabízí společnost CommScope?
Přesně tak. Příkladem takového
sofistikovaného řešení je Fiber In-

dexing od společnosti CommScope. Systém je určen pro výstavbu
přístupových sítí pro rodinné
a řadové domy, kde se očekává
největší nárůst výstavby.
A můžete přiblížit,
v čem spočívá elegance
a snadnost realizace
s pomocí této technologie?
I když se jedná o high-end řešení, celý
systém je v podstatě
vyřešen třemi prvky –
spojkou, trunkovým

kabelem a účastnickým kabelem. Všechny komponenty jsou
samozřejmě předkonektorované
a z výroby kontrolované, což
usnadňuje celý proces nasazení
této technologie.

Podívejte se na video zde

Nový přístupový bod TP-Linku
EAP225-Wall s MU-MIMO vyniká
kompaktním designem a je schopen
plně rozšířit internet v jakémkoliv
hotelu či pensionu, v restauracích
a studentských ubytovnách i v členitých kancelářských budovách.
Jeho primární schopnost je využití
Wi-Fi 802.11ac v prostřední s mnoha
místnostmi.

Velmi důležitým
aspektem moderních
telekomunikačních
služeb je prakticky
neustálá možnost připojení k internetu. To je
v České republice dosti
svébytná oblast, protože
s ohledem na deficit
v podobě neexistence
rychlé a kvalitní pevné
sítě internetu na významné části
území mají spotřebitelé tendenci používat mobilní internet
nikoliv jako komplement, ale
jako substitut pevného připojení
k internetu.

Díky podpoře napájení přes datové
rozvody Power over Ethernet na
základě standardů 802.3af/802.3at
odpadá nutnost instalovat v budově
další kabely. Stačí jednoduše využít
již instalované ethernetové kabely
a začít připojovat přístupové body.

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

Objem přenesených dat v telekomunikační síti významně
roste. V roce 2017 celkový objem
přenesených dat v mobilních sítích
dosáhl hodnoty 182 736 TB, což
představovalo meziroční nárůst
o 82 %.
Absence kvalitního pevného
připojení na venkově, která ztěžuje
pracovní podmínky profesím
závislým na kvalitním připojení,
může být navíc podnětem ke zvy-

Zdroj: ČTU

Mobilní sítě přenesly 182 736 TB dat

Foto: TP-Link

Bezdrátový přístupový bod s MU-MIMO
Na páteřní připojení se pak umístí
TP-Link PoE Switch, který se postará
jak o vzájemnou datovou komunikaci,
tak i o napájení.
Gigabitová rychlost Wi-Fi díky
technologii MU-MIMO Přístupový
bod EAP225-Wall podporuje souběžnou rychlost přenosu v obou pásmech
až 1200 Mb/s. A protože je vybaven
nejnovější technologií 802.11ac Wave
2 MU-MIMO, dokáže
komunikovat s více
klienty současně a je
tak ideálně vhodný
pro prostředí s velmi
hustým provozem
bez zpomalování.
Model EAP225-Wall není pouhým
přístupovým bodem
– může též sloužit
jako switch a poskytuje tři standardní
ethernetové porty, z nichž jeden je vybaven možností napájení Power over
Ethernet a může
napájet zařízení
připojovaná pomocí
kabelu.

Zdroj: Commscope

Nokia a France Télévisions: Steaming televizního vysílání v 8K

Můžete být konkrétnější?
ze
Standardně se již
str. 1
dnes používají tzv.
„předkonektorovaná“ řešení typu
plug-and-play, ale zcela určitě to
není za cenu snížení kvality těchto
produktů! Vůbec ne, tyto produkty
a řešení se v těchto sítích používají
hlavně pro nedostatek lidských
zdrojů při plošné výstavbě. Zde je
pak co nejvíce práce na komponentech přesunuto do výrobního
procesu, kde je kvalita práce snadněji kontrolována.
Dokončení

šující se migraci obyvatel do měst
a blízkých aglomerací. Rezidenční
atraktivita venkova dlouhodobě
klesá a tento trend by to mohl změnit. To se projevuje v rozevírajících
se nůžkách bohatství mezi městskými aglomeracemi a venkovem.
Zvyšující se využití přenosu mobilních dat a opakující se požadavky regulátora na vývoj trhu tímto
směrem tak paradoxně představují
bariéru rozvoje fixního připojení k internetu, jelikož nákladná
infrastrukturní investice jde ruku
v ruce s nejistou návratností
obchodního modelu budování
a provozu sítě.

Říjen 2018
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Stanice pro mobilní telefony Plantronics

Konference:
Future of TV

Stolní telefony jsou základem
kancelářských prostor všude.
Ale s až třetinou zaměstnanců,
kteří spoléhají na mobilní zařízení pro každodenní komunikaci, se zdá, že jejich dny jsou
sečteny.

Konference o budoucnosti média,
které má zásadní význam pro zadavatele reklamy, a hlavně diváky se
uskuteční 25. října 2018 v Národní
technické knihovně.

Doky, které převádějí smartphony na stolní telefony, nejsou
žádným novým nápadem, ale
společnost Plantronics uvedla,
že její program Manager-as-a-Service odlišuje Elaru od davu.
Zařízení řady Elara 60 nevyžadují v některých konfiguracích

Konference je určena pro všechny,
kteří věří, že televize je zásadní médium, o jehož budoucnost je třeba se
zajímat a formou aktivního zapojení
do diskuse ji také spoluvytvářet.
jednoduše využívat týmové spolupráce,“ uvedla Ilya Bukshteyn,
partnerka ředitelů zařízení pro
týmy Microsoft.
Společnost Plantronics
oznámila, že podpora týmů
bude k dispozici na nadcházejících náhlavních soupravách
Savi a Voyager (dodávky budou
zahájeny v říjnu). Týmy jsou
již podporovány na konferenčních telefonech Polycom Trio,
Polycom MSR (Skype Room
Room System) a interoperabilní
cloudové službě RealConnect.

Foto: Plantronics

V očekávání této změny společnost Plantronics uvedla na trh
mobilní telefonní stanici Elara 60,
která rozšiřuje možnosti smartphonů o funkce stolních telefonů
včetně nativní podpory Microsoft
pro týmy, platformy Microsoft
pro chaty a on-line schůzky.

zabezpečení a díky
zabudovanému softwaru a praktické aplikaci
společnosti Elara
je nasazení včetně
aktualizací firmwaru
z cloudu stejně snadné
jako stisknutí tlačítka.
Stanice Plantronics
Elara 60 Series se připojuje k telefonům přes
Bluetooth a podporuje
sluchátka a hlasité telefonování a bezdrátové nabíjení
Qi prostřednictvím dvou cívek
vložených do stojanu. K dispozici jsou také standardní funkce
Plantronics Elara včetně hlasové
integrace Microsoft Cortana,
barevného LCD displeje, který
zobrazuje stav nabíjení a upozornění Microsoft Teams (kromě
připojených zařízení, stavu hovorů a kreseb alba při přehrávání
skladeb, nahrávek nebo podcasty), a zámku Kensington.
„Společnost Microsoft je nadšená, že přivítala Plantronics Elara
jako novou kategorii zařízení pro
mobilní pracovníky. Díky společnosti Elara nabízí Plantronics
zjednodušené možnosti spolupráce, které uživatelům umožňují

S Hynkem Urbanem (Nokia Networks) o sítích 5G

Petr Smolník, ICT TV: Jak vidíš 5G v České republice?
Hynek Urban, Nokia Networks: 5G sítě byly primárně ten záměr, proč se vytvářela norma i technologie,
aby se posílila kapacita a nahradily se LTE sítě něčím
novým. Aby bylo možné přinést nové služby. Primární požadavek operátorů je ale nahradit LTE, aby ten
datový nárůst, který vzniká v současné době, mohl
být nahrazen něčím novějším, výkonnějším. Toto
je primární účel 5G. A jak to vidíme my (myšleno
Nokia Networks, pozn. red.) s 5G sítěmi? Do konce
tohoto roku přijde spousta operátorů s ukázkou toho,
co síť 5G umí, a v příštím roce už očekáváme, že 5G
sítě půjdou už do komerčního provozu.
Jak vidíš reálné nasazení 5G v České republice?
Úzké hrdlo je dneska ve vývoji a nasazení čipsetů.
Tedy vlastně terminálů, které umožní provozovat
5G. Čili vlastně technologie jsou v tomto okamžiku
trochu napřed a čeká se na vývoj 5G terminálů. Takže
trialy, které budou teď, ke konci roku, budou o emulátorech a teprve na konci roku očekáváme komerční
terminály, které dodají výrobci čipsetů. V příštím
roce už předpokládáme integraci do více zařízení, ať
Říjen 2018

už jsou to mobilní telefony nebo koncová zařízení ve
formě modemů. Abych to shrnul, příští rok předpokládám, že už vznikne první komerční síť pro 5G.
A existují novinky, které bychom mohli prezentovat?
Účelem prezentace, kterou právě chystám,
je ukázat, jaký je vlastně smysl 5G sítě
jednak z hlediska uživatele – čili jaké služby
přináší –, ale také,
co přináší operátoPodívejte se na video zde
rům, jaká vlastně
bude návratnost té
investice, aby věděli, kdy a jak se jim
to vrátí.

Foto: Archiv redakce

Šéfredaktor ICT NN Petr Smolník vyzpovídal Hynka Urbana, Solution Manager, Radio Networks,
Nokia Networks (na obrázku vpravo). Tématem
rozhovoru byly sítě páté generace.

Program
08.30–09.00
Registrace účastníků
11.00–11.30
Přestávka na kávu a čaj, občerstvení
13.30–14.30
Pracovní oběd, networking
09.00–11.00
Blok A: Trendy televizního trhu.
Pohled na stav a trendy vývoje televizního trhu s důrazem na hlavního
hráče – diváka. Exkluzivní prezentace
výzkumu ATO na bázi cross-platformního elektronického měření.
Vývojové trendy z pohledu špičkového mezinárodního experta, reprezentujícího televizní trh s nejvyspělejším systémem sledování audience.
Marketéři a pohádky o televizi.
11.30–13.30
Blok B: Televize vykazuje silné
známky života. Strategie, případové
studie a analýzy dokumentující, že
televize rozhodně není umírající
médium.
14.30–16.00
Blok C: Jak na to? Panelová diskuse
klíčových hráčů k budoucnosti televize, otevřená společnou prezentací
velkého a velmi náročného zadavatele reklamy a jeho mediální agentury.
16.00
Afterparty a networking: Jáma
a kyvadlo aneb
znovuzrození
televize.

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

Průzkumy & trendy

Výpadek firemního IT
zažilo na 47 % firem
PRŮZKUM: Dle lokálního průzkumu GFI o IT bezpečnosti
zažila téměř polovina dotázaných českých a slovenských
IT administrátorů výpadek IT
infrastruktury v důsledku bezpečnostního incidentu. Pouze 3
% respondentů z řad externích
IT administrátorů nezažila za
posledních 12 měsíců u svých
zákazníků žádný incident.
Průzkum provedený mezi
českými a slovenskými partnery
GFI a Kerio potvrdil, že i když
malé a střední společnosti
v posledním roce investovaly do
nástrojů IT bezpečnosti z důvodu zajištění GDPR požadavků,
stále nedokázaly pokrýt všechny
bezpečnostní oblasti. Rezervy
se objevují zejména v oblasti
ochrany elektronické pošty či
zabezpečení podnikového webového připojení. Zdaleka největší
překážkou k zajištění komplexní
IT bezpečnosti je
pořizovací cena
softwarových
nástrojů.

Výběr novinek z portálu pro technologie ICT NETWORK NEWS

Problémy, se kterými se podniky
potýkají při realizaci inovací
STUDIE: Neschopnost přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí vystavuje firmy riziku selhání. Vyplývá to z nové
studie, kterou zpracovala ekonomická
škola Cass Business School, která je
součástí Londýnské univerzity, a VMware. Studie se zabývá překážkami
na cestě od vzniku nových nápadů po
jejich realizaci v podnicích v Evropě,
Africe a na Blízkém východě (region
EMEA).
Studie s názvem Inovace v exponenciální ekonomice odhaluje potřebu
změn v podnikové kultuře směrem k vyšší ochotě
přijímat rizika a experimentovat, ale nedělat zbrklá
rozhodnutí. Výsledkem dnešního nastavení je
kultura, kde jsou více odměňovány iniciativy, které
vedou k rychlému úspěchu než iniciativy strategičtější, přestože mívají vyšší potenciální přínos.
„Bez inovací nemůže firma dlouho existovat,
přitom k inovacím zpravidla není zapotřebí mnoho
peněz ani investic. Potvrzuje to praxe, kdy start-upy pracují s velmi omezenými zdroji,“ říká Karel
Červený, vysokoškolský učitel kreativity a inovací,
který také řídí vzdělávací program Master of Business Creativity. „Na druhé straně velké korporace
mají finanční sílu, ale chybí jim kreativita, a proto

si často kupují start-upy, aby nápady získaly. Pokud
ale chtějí tyto nápady zhodnotit, nemohou při jejich
realizaci plýtvat časem.“
Studie rovněž podtrhuje, že obchodní rozhodnutí jsou často měněna a vyčkávání s realizací na to,
až bude nová myšlenka plně rozvinuta, může mít
negativní dopady. Vzhledem k nepředvídatelnosti
a rychlosti změn okolního prostředí si nemohou podniky dovolit čekat s přijímáním nových
nápadů, dokud nebudou mít jistotu. Nové
nápady musí zároveň být dostatečně flexibilní a dokázat se přizpůsobovat aktuálním
prioritám a hrozbám.

Co nejvíce brání při snižování emisí?

Pozor na iPadové rameno!

PRŮZKUM: Schneider Electric
ukazuje, že většina firem zatím
nepodniká kroky potřebné pro
zlepšení své energetické efektivity
ani pro snížení uhlíkové stopy.
Jen 30 % podniků uvažuje zavést
technologie, které umožňují
řídit výrobu i spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů – jde
o takzvané mikrogridy či řešení,
která optimalizují dodávku energií
podle aktuální spotřeby (demand
response).

Na správnou prevenci je třeba
dbát mimo iPadů a tabletů i u používání elektronických čteček
a velkých smartphonů.

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

V první řadě netrávit
u zařízení příliš mnoho
času. Pořiďte si pohodlnou židli s vhodným
opěradlem na celá
záda, tam se příjemně
usaďte a teprve pak pište, čtěte, hrajte cokoli
vás napadne. Kdo jste
jako já, tedy neumíte
či nechcete způsobně sedět u stolu,
klidně si sedněte na pohovku do
jakéhokoli pohodlného sedu. Zařízení si pak dejte na stůl tak, aby
vaše končetiny i svaly trupu byly
volné a pracovali jste jen rukama.
Nenatahujeme pak tolik krční
páteř (předsouvání brady vpřed).
Zařízení si můžete dát i na klín, ale
vždy se u toho opřete a podložte
si iPad polštářem nebo něčím
podobným. A hlavně, dělejte si
přestávky, projděte se a protáhněte,
je to vážně ta nejlepší prevence
a nic nás nestojí.

Když se nacházíte například
v hromadné dopravě nebo stojíte
ve frontě, opřete si lokty o trup,
abyste nenamáhali ramena a za-

Foto: Archiv redakce

„Sledované firmy přistupují k energetickému managementu po starém
a 85 % z nich tvrdí, že podnikají
kroky pro snížení emisí přibližně
v takovém rozsahu, jako jejich
konkurence. Ekologické projekty,
které podniky doteď navrhly nebo už
rozeběhly, se soustřeďují především
na úsporu energií, vody a redukci
odpadů. Jen málo firem zavádí
sofistikovanější strategie a pokročilé
technologie pro energetický management a snižování emisí,“ shrnuje
Radko Svrdlin, generální ředitel
společnosti Schneider Electric CZ,
která je hlavním hráčem v oblasti

řízení energie a průmyslové automatizace.
Společná snaha o úsporu energií
či vody je sice pozitivní, ale být jen
uvědomělým spotřebitelem nestačí.
„Firmy musí být v oblasti energetiky
aktivnější, měly by samy začít elektřinu vyrábět a spolupracovat s distribučními společnostmi, s tradičními
výrobci energií a dalšími novými
hráči v energetice,“ dodává Radko
Svrdlin.
Hlavní překážka efektivnějšího
managementu energií je podle
Radko Svrdlina v samotném řízení
energií. „Až 61 % respondentů
uvedlo, že v oblasti energetické efektivity a trvalé udržitelnosti nejsou
jejich firemní oddělení zkoordinovaná. K dalším bariérám patří
nedostatečný datový management,
respektive podceňování důležitosti
práce s daty. Údaje ze systémů na
výrobu energie a řízení její spotřeby
jsou roztroušená po množství poboček či v různých
lokalitách.“

Foto: Cass Business School
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řízení bylo výš. V jiných situacích
doporučuji využít stojánky na
tablet i smartphone a zařízení
v rukách nedržet.
Na co si dát pozor? Na přílišný
předklon při používání chytrých
telefonů a tabletů, předsunutí brady a krční páteře, zbytečné napětí
v rukách, strnulá poloha při psaní
a málo pohybu. A pokud jdete po
ulici, zkuste zároveň nekoukat
do mobilu.
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Velkoformátová inkoustová
tiskárna Canon je směrována
k využití především v korporacích, maloobchodu i školách. Společnost Canon Europe představila tuto novou
řadu inkoustových tiskáren
imagePROGRAF TM určenou klientům, kteří tisknou
formáty CAD, GIS a plakátové aplikace. Tato zařízení řeší
potřeby zákazníků v oblasti
strojírenství, projektování,
maloobchodu či vzdělávání
a umožňují jim vytvářet
vysoce kvalitní výkresy, mapy
i plakáty na zakázku – to vše
přímo u nich ve firmě.
tisku. Do série patří pět 36palcových modelů: TM-300,
TM-305 (s integrovanou podporou HDD a PDF),
TM-300MFP L36ei (s řešením pro nízkoobjemové
skenování), TM-300MFP T36 (s řešením pro vyšší objemy skenování) a TM-305MFP T36 (vysoce výkonná
multifunkční tiskárna). Ke třem 24palcovým modelům
se řadí: TM-200, TM-205 (s vestavěnou podporou
HDD a PDF) a TM-200MFP L24ei
(s řešením pro
nízkoobjemové
skenování).

Foto: Canon

Přehledné kalkulačky pro spotřebitelské, hypoteční a živnostenské
úvěry, interaktivní vyhledávání
mezi stovkami poboček a bankomatů či srozumitelné informace
o všech produktech nabízí ve
vzdušném, stylovém a uživatelsky
přívětivém designu zcela nový
web MONETA Money Bank.

Série imagePROGRAF splňuje
požadavky na výkonnou velkoformátovou tiskárnu
pro firemní prostředí, které vyžaduje menší objemy
vysoce kvalitního tisku, kompaktní velikost a sníženou
hlučnost. Vychází z osvědčené technologie tiskáren
imagePROGRAF TX, jež zažívají od svého komerčního uvedení na trh v prosinci 2017 velký úspěch.
Nové modely imagePROGRAF TM doplňují portfolio
velkoformátových technologií, kam patří také řada
imagePROGRAF PRO pro tisk fotografií a uměleckých reprodukcí.
ImagePROGRAF TM zahrnuje celkem osm modelů,
které cílí na zákazníky s nižším až středním objemem
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nivé zážitky. Dell Cinema bude od
letošního podzimu k dispozici na
všech zařízeních řady XPS a nových
produktech Inspiron.

Každý počítač Dell určený pro
spotřebitele a malé firmy bude také
dodáván s řešením Dell Mobile
Connect, které uživatelům poskytuje bezdrátový přístup k jejich
smartphonům prostřednictvím
PC od společnosti Dell. Od ledna
2018 už bylo prostřednictvím řešení
Dell Mobile Connect zpracováno
více než deset milionů telefonních
hovorů a textových zpráv. Letos na
podzim pak tento software přinese

novou úroveň propojení iPhonu
a PC, které nabídne více než jen
textové zprávy a hovory. Propojení
s notifikacemi aplikací pro iOS, jako
jsou zprávy aplikace WhatsApp,
připomenutí kalendáře a další, se
přes Dell Mobile Connect zobrazí
na počítači Dell.
Nová zařízení 2v1 řady Inspiron 7000 představují dokonalost
ozdobenou moderním designovým
tělem z broušeného hliníku. Tato
zařízení 2v1 nabízená s displeji
o úhlopříčce 13, 15 a 17 palců
disponují prémiovými vlastnostmi, jako jsou procesory Intel řady
U 8. generace, volitelné displeje
s rozlišením 4K UHD a systémem
odvodu tepla ven ze zařízení skrze
skryté větrací otvory. Poskytují
tak špičkový výkon a pohodlí i při
dlouhém používání.

Foto: Dell

Inovativní zařízení, která využijí
především běžní spotřebitelé a malé firmy

Vylepšené portfolio modelů
Inspiron, XPS a Vostro kombinuje
krásný design, špičkové materiály
a vysoký výkon pro každou funkci
i uživatele. Kromě toho Dell rozšiřuje svou vedoucí pozici v oblasti
monitorů uvedením nového ultra
tenkého monitoru Dell 27 USB-C,
který vyniká designem a funkcemi.
Soustředění společnosti Dell
na promyšlený design a skutečně
pohlcující kinematografické zážitky
na PC pokračuje i v této generaci
nových produktů. Řešení Dell
Cinema, představené na veletrhu
CES 2018, je kombinací několika
nejmodernějších technologií, jejichž
společným úkolem je poskytovat
uživatelům PC úchvatné a podma-
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MONETA Money
Bank má nové
webové stránky

Inkoustová tiskárna pro velkoformátový tisk

Společnost Dell na IFA 2018
uvedla novou řadu inovativních
zařízení, která zvedají výpočetní
možnosti běžných spotřebitelů,
mobilních pracovníků i zaneprázdněných majitelů malých
firem na novou úroveň.

Hardware & Software

Internetové stránky banky vznikly
v úzké spolupráci s klienty a plně se
přizpůsobí prohlížení na počítači,
chytrém telefonu nebo tabletu. Po
ladění a úspěšném testování během
srpna přechází web se začátkem
září do ostrého provozu. MONETA
Money Bank je s milionem klientů
čtvrtou největší bankou v zemi.
Na moneta.cz je nové naprosto
vše – od struktury přes design a navigaci až po texty. Za výsledkem
agilně řízeného projektu stojí tisíce
hodin práce a předcházely mu podrobné analýzy webů mnoha zahraničních bank a dalších finančních
institucí včetně těch z kategorie
fintech, desítky hodin rozhovorů
se zákazníky a rozsáhlý průzkum
mezi internetovými uživateli. Na
projektu denně pracovalo 30 lidí
a řada dalších intenzivně pomáhala
v rámci workshopů a diskusí.
Nový responzivní web MONETA
Money Bank je postavený na JAVA
EE portálu Liferay DXP ve spojení
s moderní technologií dynamické
frontendové knihovny ReactJS. Tato
kombinace využívající modulární
architekturu zajišťuje dlouhodobě
udržitelný přístup pro další agilní
vývoj a budování struktury a obsahu
internetové prezentace. Využívá
optimalizaci například ve formě
adaptivních obrázků, kompresi
dat GZIP či stripování. Banka také
kladla velký důraz na maximální
zabezpečení webu a soukromí klientů v podobě šifrované komunikace
a dalších pokročilých ochranných
prvků.

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

Internet věcí - IoT

Výběr novinek z komunitního webu IOT NETWORK NEWS

Chytrá skenovací
rukavice
Chytré skenovací rukavice
ProGlove se staly výbavou
zaměstnanců DB Schenker
v Echingu nedaleko Mnichova.
Na hřbetu rukavice je připevněn
malý a lehký přístroj ProGlove
pro skenování čárových kódů
při vyskladňování zboží. K jeho
aktivaci stačí stisknout palec
a ukazováček k sobě.

Foto: ProGlove

Po naskenování čárového
kódu obdrží skladník optický,
zvukový i hmatový signál.
Nechybí propojení se skladovým systémem ohledně množství
nebo dalšího odběrového místa
přes tablet.
Klasické skenery nejsou
ergonomické a je obtížné s nimi
manipulovat.
ProGlove tak vše
výrazně zlepšuje.

Zcela nová kategorie Smart produktů
Společnost Bose odhalila nový
chytrý bezdrátový reproduktor
Bose Home Speaker 500 určený
pro poslech hudby a dva nové
chytré soundbary Bose Soundbar 700 a Soundbar 500, které
zprostředkují uživatelům navíc
působivý zážitek při sledování
filmů.

mikrofony zaručuje rozpoznávání
vzdálených hlasových povelů i během reprodukce hudby s vysokou
hlasitostí. Kombinace technologie
Bluetooth, Wi-Fi a hlasové asistentky Alexa poskytuje okamžitý
a snadný přístup k milionům
skladeb a desítkám tisíc možností
informací, zábavy, chytrého řízení

Každá z uvedených
novinek je zasazena do
kompaktního šasi a potvrzuje opět výjimečnost audio produktů
Bose v poměru velikosti
zařízení s hutností
a čistotou zvuku. Nové
reproduktory nabízejí
služby hlasové asistentky Amazon Alexa
a začátkem roku 2019
získají také podporu
streamovací technologie AirPlay 2, která
zprostředkuje snadné
přehrávání online hudby ve spolupráci s produkty Apple.
Chytrý reproduktor i soundbary Bose využívají vlastní technologii, která je používána v jeho náhlavních soupravách a sluchátkách.
Ta ve spojení s osmi vestavěnými

domácnosti a dalším funkcím.
Nové reproduktory fungují buď
samostatně, nebo umožňují vytvořit bezdrátový systém komplexního ozvučení domu či bytu.
„Kategorie reproduktorů s hlasovým ovládáním není na trhu nová.

Tyto produkty nabízejí spoustu
skvělých možností. My jsme se
nechali při návrhu inspirovat
tím, co můžeme v této kategorii
vylepšit,“ řekl Doug Cunningham,
manažer divize Bose Consumer
Electronics. „Všechny naše nové
chytré reproduktory otevírají nové
možnosti. K dosažení výrazného
stereofonního efektu
postačí pouze jeden
reproduktor Bose
Home Speaker 500,
není třeba používat
dva kusy. Soundbary
700 a 500 jsou tenké,
ale z jejich kompaktního provedení se line
skutečný prostorový
zvuk při poslechu
hudby prostřednictvím Spotify i při
sledování filmu. Pro
maximální možnosti
a jednoduchost použití
kombinují technologie
Bluetooth a Wi-Fi a nové možnosti
hlasové asistenty Alexa. Díky dalším vlastnostem, které
připravujeme, se budou
i dále zlepšovat.“

O NB-IoT mají firmy velký zájem

Chytrý detektor kouře rozšiřuje
portfolio chytrých prvků o další úroveň ochrany domácnosti.
V případě požáru chytrý detektor
kouře spustí alarm a okamžitě zašle
upozornění na smartphone.

Do konce roku 2019 bude technologie 5G úzkopásmového internetu věcí NB-IoT (z anglického
Narrow Band Internet of Things)
dostupná na dvojnásobném
množství evropských základových stanic Vodafonu.

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

Největší mezinárodní
NB-IoT síť na světě tak
bude k dispozici v deseti
evropských zemích, nově
včetně Spojeného království, Rumunska a Maďarska. Za hranicemi
Evropy bude Vodafone
svou síť úzkopásmového
internetu věcí rozšiřovat v Jihoafrické republice a v Turecku. Vysoké
investice společnosti Vodafone
do technologie NB-IoT reagují na
rostoucí zájem firem.
V České republice Vodafone
dokončil celonárodní pokrytí sítí
NB-IoT už na konci roku 2017.
Venkovním signálem NB-IoT
pokrývá téměř 100 % plochy státu
a signálem uvnitř budov téměř
100 % populace ČR. K výhodám technologie NB-IoT patří

kromě energetické nenáročnosti
a nízkých cen koncových zařízení
také vysoká dostupnost služby
uvnitř objektů a možnost zapojit
do technologie velké množství
zařízení (v řádu desítek tisíc).
Z pohledu bezpečnosti patří NB-

Zdroj: Vodafone

Chytrý detektor
kouře Netatmo
nabízí vyšší bezpečnost, pohodlí
a pocit klidu v době
nepřítomnosti
členů domácnosti.
Reakční doba při
vzniku požáru je
zásadní; za méně
než 30 sekund se
z malého plamene
stane závažný požár. Proto systém
chytrého detektoru kouře Netatmo velmi rychle aktivuje alarm
o 85 decibelech a okamžitě zašle
upozornění na váš smartphone.
Také označí místnost, v níž požár
propukl, pomocí upozornění: „Kouř
zjištěný v obývacím pokoji“. Tyto
funkce umožňují uživatelům jednat
bezprostředně ať jsou kdekoliv: mohou okamžitě kontaktovat hasičský

záchranný sbor, který zabrání šíření
ohně. Je-li poplach planý, mohou
uživatelé alarm snadno vypnout, ať
už ze zařízení nebo pomocí telefonu.
Slouží k tomu funkce „Ticho“.
Chytrý detektor kouře Netatmo
má funkci automatického testování,
která průběžně
kontroluje, jestli
kouřový senzor,
baterie a Wi-Fi
připojení
fungují správně.
Uživatelé mají
přístup k ověřovacímu protokolu v aplikaci
Zabezpečení.
Doporučuje se
zvuk alarmu jednou ročně otestovat,
spustit ho lze ručně, nebo vzdáleně
z aplikace. Chytrý detektor kouře je
kompatibilní se systémem HomeKit
společnosti Apple a je možné ho
ovládat hlasem. Uživatelé se jenom
dotáží Siri, jestli
v domě není kouř
a jestli baterie
fungují správně.

Foto: Netatmo

Chytrý detektor kouře pro váš klid

Foto: Bose
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-IoT mezi ty nejlépe zabezpečené
LPWA technologie a garantuje tak
zákazníkům Vodafonu vysokou
kvalitu služeb.
Technologie IoT Vodafone se
integruje například do vozů značek
Audi, BMW, Daimler Benz, Škoda
Auto, Ford, General Motors, Jaguar
Land Rover,
Porsche, SEAT,
VW a motocyklů
Yamaha.
Říjen 2018

Výběr novinek z komunitního webu IOT NETWORK NEWS

Foto: Archiv redakce

Nejen s horkými letními dny
vyvstává otázka, jak ze slunečních
paprsků vytěžit maximum benefitů. Energii, kterou nám slunce
dává, stále více domácností využívá
k přeměně na elektrickou energii.

Divize Building Technologies
společnosti Siemens rozšířila
cloudovou platformu Synco IC
pro dálkové ovládání systémů
topení, větrání a klimatizace
(HVAC) o nové funkce.

nebo 250 drátových měřidel. Díky
vzdálenému sběru údajů není potřeba provádět ruční opisy hodnot
z měřičů, což vede k racionalizaci
práce a šetří cestovní i personální
náklady. Automatický sběr a valida-

Od července 2018 nabízí
možnost dálkového odečtu
stavu měřičů pro účely vyúčtování odběru energií, vzdálené
monitorování klíčových
ukazatelů spotřeby či možnost
vzdáleného zásahu v případě
nutnosti spotřebu energie
snížit. Cloudová platforma
Synco IC pro hospodárný provoz a správu systémů HVAC
v menších a středně velkých
objektech byla na trh uvedena
v roce 2015.
S funkcí pro sledování spotřeby
energií Synco IC Energy Monitoring mohou správci budov na dálku
snížit spotřebu a zároveň získat
údaje pro účely vyúčtování. Systém
lze rozšířit až na 2500 bezdrátových

ce dat minimalizuje možnost lidské
chyby při odečtu a zamezuje neoprávněným zásahům či záměrnému
zkreslování informací z měřidel.
Přístup k údajům zákazníka a jejich
využití je řízené a veškerá data jsou
bezpečně uchována.

Říjen 2018

Systém umožňuje propojení až
stovky lokalit. I proto je platforma
Synco IC vhodná zejména pro společnosti zabývající se facility managementem, které spravují rozsáhlejší
portfolio menších budov. Je tou pravou volbou i pro města a obce,
jež mají na starosti soubor
rozptýlených budov, například
okresní a obecní úřady, školní
budovy či domovy důchodců,
nebo pro společnosti, které si
chtějí uspořádat a vést systémy
pro automatizaci budov ve
svých globálních pobočkách
a kancelářích z jednoho centrálního umístění.
Zprovoznění funkce Synco
IC Energy Monitoring je
jednoduché a snadné. Každou
lokalitu lze díky režimu plug &
play připojit během několika minut
pomocí QR kódů. Systém si příslušné měřiče
vyhledá a zjistí sám.

Foto: Siemens

Cloud pro vzdálený odečet a sledování spotřeby

Problematika energetické soběstačnosti a ekologického přístupu
k okolnímu prostředí se stává trendem. Česká firma FitCraft Energy
nabízí řešení, které jde s dobou
z hlediska technologií i designu
a variabilnosti využití.

Ještě před třemi roky bylo zřízení, byť třeba jen malé elektrárny, pro osobní účely v domku či
na chatě a její následné napojení
do sítě doprovázeno složitým byrokratickým procesem, finanční
zátěží i nutností technické způsobilosti. V nasyceném prostředí
solárních elektráren navíc bylo
získání připojení poměrně obtížné.
Rok 2016 však přinesl zásadní
legislativní změnu a pro ty, kteří ve
svých plánech na rozběhnutí vlastní
elektrárny do 10 kilowatt výkonu
vytrvali, složitý proces konečně
odpadl.
Jednotky Savebox respektují trendy
a požadavky domácností i nároky
průmyslových odvětví. Moravská firma své řešení staví na vlastním know-how, vývoji bateriových modulů
s integrovaným balancováním, které
je možné de facto zdarma nabíjet ze
slunce, vody, větru, nebo i hybridně
– tedy agregáty, nebo přímo ze sítě.
Oproti populárnější „Powerwall“
americké Tesly obsahuje potřebné
měniče a nabíječe, čímž se stává
elegantním all-in-one řešením.
Jde o vysoce kompaktní zařízení, které nashromážděnou energii
hromadí a pak dle
přání distribuuje
do domácnosti.

Zdroj: FitCraft Energy

První chytrý dům se objevil v roce
1950 a postavil si ho americký
kutil Emil Mathias. Dům známý
jako Push Button Manor (doslova
„panství na tlačítko“) uměl mimo
jiné na stisknutí tlačítka spustit
žaluzie a zavřít okna. O sedm let
později se pak objevil další chytrý
dům, tentokrát jako expozice
v Disneylandu. V roce 1966 poté
spatřil světlo světa ECHO IV,
jenž je považován za první smart
zařízení. Dokázal monitorovat
teplotu v domě a umožnil zapínat
a vypínat některé spotřebiče.

Snahy o automatizaci našich
domovů pokračovaly i v 80.
letech, kdy
dorazily první
programovatelné termostaty
a domácí
počítače, roku
1984 se pak
oficiálně objevil
pojem „smart
house“. V roce 1999 představili
svou vizi chytrého domu paralelně 3Com a Microsoft. Právě
jeho představa se již nelišila od
toho, co známe i dnes. Dům měl
ovládat kapesní počítač Pocket
PC, disponoval chytrými zámky,
ovladači osvětlení a vytápění,
kamerovým bezpečnostním
systémem i skenerem čárových
kódů pro vytvoření nákupního
seznamu. Na tom bylo založeno i řešení 3Com, které mělo
automatizovat pohyb obsahu
v chladničce.

Opravdový rozmach v oblasti
automatizovaných a chytrých
domů pak nastal po nástupu nového milénia. Jen v Evropě se počet
chytrých domácností mezi lety
2014 a 2017 ztrojnásobil. V České
republice drží chytré domácnosti
čtyřprocentní podíl, zájem o ně se
ale zvlášť mezi mladou generací
zvyšuje a do pěti let by jich zde
mohlo být až patnáct procent.
Chytré domácnosti ovládané
přes smartphone či tablet svým
uživatelům dokážou zvýšit komfort
bydlení, navíc jsou zaměřené na
úsporu energií. V nejbližších letech
lze očekávat rozšíření z hlediska
dalších spotřebičů, které bude
možné napojit na systém chytré
domácnosti. Na významu do
budoucna bude nabývat i ovládání
chytrých technologií hlasem. Velké
naděje jsou vkládány též do vývoje
umělé inteligence, která by umožnila aplikacím chytré domácnosti
učit se podle preferencí obyvatel domu, čímž by se ještě více
zautomatizovaly. Ve vzdálenější
budoucnosti – odhadem odborníků kolem roku 2050
– pak může chytrým
domovům vládnout
virtuální realita.
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Energetická
soběstačnost
doma i ve světě

Kam vlastně kráčejí chytré domácnosti?
O chytrých domácnostech začali lidé přemýšlet již před několika desítkami let. První chytrý dům vznikl v roce 1950, reálnější kontury však
získal až o čtyřicet let později díky 3Comu a Microsoftu. Budoucnost
podle odborníků do chytrých domů přinese ovládání hlasem, umělou
inteligenci i virtuální realitu.

Smart Cities

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

Datová centra

Výběr novinek z komunitního webu DATA CENTER NETWORK NEWS

Dual GPU
Radeon pro
datová centra

Na VMworld 2018 odhalil chipmaker AMD novou vlajkovou loď dual-GPU pro datová
centra, Radeon Pro V340,
který má být k dispozici ve
čtvrtém čtvrtletí roku 2018.
Radeon Pro V340 byl navržen
s využitím architektury 14nm
Vega od AMD, s hardwarovou virtualizací GPU, kterou
umožňuje vlastní technologie
společnosti MxGPU. Podporuje
až 32 virtuálních strojů s 1 GB
paměti, což je o 33 procent více
než u konkurence (Nvidia Tesla
P40 podporuje až 24 1 GB VM).
AMD své vlastní procesory
nevyrábí, ale obrací se na partnery, jako je společnost Taiwan
Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC) a GlobalFoundries pro fyzickou tvorbu
produktu. Pro 7nm výrobu
plánuje AMD
spoléhat výlučně
na TSMC.

Servery pro podniky využívají
technologie umělé inteligence
Umělá inteligence a strojové učení dnes
umožňují podnikům řešit komplexní
problémy, které dříve nedokázaly. Stejně
tak mění podobu celé IT infrastruktury
firem. Avšak podle studie analytické společnosti Gartner pouze 4 % IT ředitelů
říká, že umělou inteligenci využívají ve
výrobním procesu.
Toto číslo ale bude v budoucnosti strmě
narůstat. Nové typy datového provozu,
workloadů a nová podoba firemních vztahů může způsobit IT oddělení problémy
ve správě podnikového systému. Aby se moderní
organizace těmto překážkám v budoucnu vyhnuly,
představila společnost Cisco nové servery Cisco UCS,
které jsou speciálně navržené pro workloady spojené
s umělou inteligencí a strojovým učením. Nové
servery zrychlují hloubkové učení, které využívá
neuronové sítě a velké datové sety. Hloubkové učení
tak může trénovat počítače pro komplexní úkoly.
Servery jsou vybaveny výkonnými grafickými
procesory Nvidia, které jsou navrženy pro zrychlení
nejznámějších softwarových stacků strojového učení.
Datoví vědci a vývojáři mohou zkoušet strojové učení
přímo ve svém laptopu, avšak hloubkové učení vyžaduje mnohem více výpočetního výkonu. Potřebuje
architekturu, která je schopna zpracovávat obrovské sety dat a stejně tak i nástroje, které dají datům

smysl, aby mohla být využita pro další učení. Proto
společnost Cisco spolupracuje se svými partnery, aby
mohla uvést na trh technologie pro nejpoužívanější
nástroje využívající strojového učení. I díky tomu
mohou její zákazníci zrychlovat nasazení těchto
technologií, a zároveň dříve získávat klíčové výsledky
analýz.
S představením serverů Cisco UCS C480 ML nyní
společnost nabízí kompletní řadu výpočetních jednotek pro každou fázi životního cyklu umělé inteligence
a strojového učení. Pokrývá tak sběr a analýzu dat
na okraji sítě, datovou přípravu a trénink
v datových centrech i konečnou podobu
komunikace se zákazníky v reálném čase.

Foto: Cisco
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Škoda Auto rozšiřuje datové
centrum ve svém hlavním sídle
v Mladé Boleslavi na největší
podnikové výpočetní a datové
centrum v České republice. Po
dobudování dosáhne datové
centrum výpočetní kapacity
15 petaFLOPS, což představuje
15 000 000 000 000 000 výpočetních operací za sekundu.
To umožňuje provozovat mimořádně náročný High Performance
Computing (HPC). Pro další zlepšení energetické efektivity bude
společnost Škoda Auto využívat
teplo, vznikající chlazením počítačů, k vytápění kanceláří.
Klaus-Dieter Schürmann, člen
představenstva Škoda Auto za
oblast IT a financí, vysvětluje:
„Abychom zajistili maximální
bezpečnost dat, a současně maximální výpočetní výkon, potřebuje
společnost Škoda Auto datové
centrum s nejmodernější výpočetní
a paměťovou kapacitou. Výstavba
datového centra je důkazem toho,
že Škoda Auto už dávno není
jen výrobcem automobilů, ale

i předním poskytovatelem mobility
v České republice.“
Výpočetní výkon datového
centra v Mladé Boleslavi bude ve
srovnání s dosavadním stavem

second), což představuje 1,5x1016
výpočetních operací za sekundu
a bude mít příkon 10 megawattů.
Jde tak o největší podnikové
soukromé datové centrum v České

postupně navýšen. V případě High
Performance Computingu bude
v budoucnu výkon až desetkrát
vyšší. Centrum pak bude disponovat kapacitou 15 petaFLOPS
(floating point operations per

republice. V budoucnu v centru
bude až 6500 serverů na ploše
téměř 1700 čtverečních metrů
uložených do 500 racků. V centru
bude položeno 210 km elektrických kabelů. Každou hodinu

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

chladicím okruhem proteče více
než 4200 kubických metrů směsi
vody s glykolem. Odpadní teplo,
vzniklé při vodním chlazení, bude
využito k vytápění kanceláří.
Rozšířené datové centrum
slouží jako datové úložiště a výpočetní centrum. Největšími jeho
uživateli jsou oblast Technického
vývoje a oblast Výroby a logistiky. Kapacita datového centra je
mimo jiné využita pro virtuální
realitu, vizualizace a simulace.
Pro některé z těchto technologií
si společnost Škoda Auto sama
vyvinula software. Kromě toho
se tu budou v budoucnu ukládat
i data vozů Škoda, připojených
přes internet.
Jako jedna z nejrychleji rostoucích oblastí společnosti Škoda
Auto hledá oddělení IT talentované zaměstnance, kteří budou spolupracovat na vývoji informačních
a výpočetních systémů. Aktuálně
nabízí Škoda IT 44 volných míst, do konce roku
má být obsazeno 80 míst.

Foto: Škoda Auto

Největší podnikové datové centrum v České republice

Říjen 2018

Výběr novinek z komunitního webu CLOUD & BACKUP NETWORK NEWS

Gartner: veřejný cloud poroste o 17 %,
ve východní Evropě pak o celých 23 %

Společnost Zyxel Communications představila
bezplatnou licenci pro svou
podnikovou platformu Nebula. Tato novinka výrazně
usnadňuje přechod malých
organizací na správu sítí
pomocí cloudu.

dou k nasazování multicloudových
a hybridních cloudových řešení,
díky nimž roste trh IaaS.“
Přes rychlý růst IaaS zůstává
největším segmentem cloudového
trhu oblast software (SaaS), ta navíc v příštím roce poroste o něco
rychlejším tempem (17,8 %).

Řešení vycházející ze strategie Intelligent Transformation pomohou
firemním zákazníkům z celého
světa obnovit a restrukturalizovat
systémy výroby, managementu
a řízení. Celou strategii pohání
nově vznikající technologie, včetně rozšířené inteligence, rozšířené
reality, internetu věcí, technologie
blockchain a 5G připojení. Všechny tyto technologie, ať už jsou uloženy na cloudovém úložišti, šířeny
pomocí infrastruktury včetně sítí
nebo jsou uživateli přímo doručeny v jednotlivých zařízeních,
zvládá Lenovo na výbornou.
Oznámení je reakcí na poptávku
po nových zařízeních a počítačích,
které dokonale splňují požadavky
uživatelů a využívají naplno svůj
datový potenciál, možnosti cloud
computingu a strojového učení.
Říjen 2018

„Představili jsme řadu nových
produktů a strategických partnerství, které posilují naše odhodlání
realizovat velký potenciál Intelligent
Transformation. Díky největšímu

portfoliu zařízení na světě, vedoucí
pozici v segmentu datových center,
inteligentním vertikálním řešením
a silným partnerstvím, které Lenovo
budovalo několik desetiletí, se nám

podařilo vytvořit kompletní plán pro
tuto strategii,“ říká Yang Yuanqing,
generální ředitel společnosti Lenovo.
Společnost Lenovo oznámila
nové partnerství se společností
NetApp, která je lídrem na poli
správy a ukládání dat pro hybridní cloud. Globální strategické
partnerství v hodnotě několika
miliard dolarů pomůže firemním
zákazníkům modernizovat svou
IT architekturu a urychlit digitální
transformaci. S využitím silných
stránek obou společností budou
Lenovo a NetApp vyvíjet a přinášet vysoce výkonné flash paměti
a úložiště nové generace stejně
jako řešení pro všechny úrovně sítí
i cloud. Partnerství zahrnuje také
vytvoření společného podniku
v Číně k zajištění lokalizovaných
řešení pro nejrychleji rostoucí
storage a datový trh na světě.

Foto: Lenovo

Intelligent Transformation: Nová chytrá
řešení a strategická partnerství
Společnost Lenovo na konferenci Transform 2.0 představila sérii
nových produktů, partnerství a chytrých řešení pro firemní zákazníky. Tato probíhající strategie s názvem Intelligent Transformation je
produktem perspektivy společnosti Lenovo na vytvoření komplexního řešení pro podnikové zákazníky a uživatele.

Nebula na trh vstoupila v roce
2016 a představuje řešení
pro komplexní správu sítí
přes cloud, které umožňuje
z jednoho panelu centrálně
a na dálku bez jakéhokoliv
nastavování řídit kabelová,
bezdrátová a bezpečnostní

zařízení. Do stále širšího
portfolia kompatibilních
zařízení dnes patří 16
produktů: osm přístupových bodů, pět přepínačů a tři
bezpečnostní brány.
„Po uvedení Nebuly na trh
jsme zaznamenali, že mnohé
z malých organizací nejsou
ochotny začít svou síťovou infrastrukturu řídit přes cloud,“
uvádí martin Bratičák, Head
of Channel CEE. „Vedle investic do nového hardwaru jim
starosti dělá, že budou muset
každý rok platit poplatky za
řízení hardwaru. Díky kombinaci bezplatné licence a cenově
dostupného kompatibilního
hardwaru jsou však tyto obavy
minulostí.“
Ač bezplatná, licence
nabízí bohatou paletu řídicích
a analytických nástrojů pro
použití v centru Nebula Control Center (NCC) přístupném
v prohlížeči. Licence poskytuje
přístup k podrobným informacím o provozu a poruchách
a možnost nastavení správy
pro celou síť.
Správcům je
určena licence
Professional
Pack.
Zdroj: Zyxel

V příštím roce by globální trh
cloudových služeb měl překročit
hranici 200 miliard dolarů (206,2
miliard) oproti 175,8 miliardám
dolarů předpovídaným pro letošní
rok. V roce 2017 činil celkový obrat
globálního cloudového trhu 145,3
miliard dolarů – znamená to, že
globální tempo růstu poklesne z 21
procent v letošním roce na 17,3
procenta v roce příštím. Nejrychleji
rostoucím segmentem trhu jsou
cloudové infrastrukturní služby
(IaaS, infrastruktura jako služba)
– ty v roce 2019 porostou o 27,6
procent na 39,5 miliardy dolarů
oproti 31 miliardám v roce 2018.

Analytici společnosti Gartner očekávají, že do roku 2022
bude 9 z 10 organizací
nakupovat infrastrukturní cloudové služby
od poskytovatelů
integrovaných infrastrukturních – IaaS
a platformních – PaaS
(platforma jako
služba) služeb a budou
využívat jak IaaS tak
PaaS služby těchto
dodavatelů.
„Právě poptávka po
integrovaných Iaas a PaaS službách
bude hlavním tahounem další vlny
nasazování cloudu,“ vysvětluje
ředitel výzkumu Gartner Sid Nag.
„Očekáváme, že poskytovatelé
nabízející výhradně IaaS služby na
trhu zůstanou, stanou se ale spíše
specializovanými či okrajovými
hráči, neboť podniky budou pro svá
hybridní prostředí vyžadovat služby
se širším i hlubším záběrem. Již
dnes strategické iniciativy, zejména
projekty digitální transformace, ve-
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Začátek správy
sítí přes cloud,
konec licenčním
poplatkům

Zdroj: Gartner

VÝZKUM: Tempo růstu trhu
veřejných cloudových služeb
v příštím roce ve světě mírně zpomalí z 21 % na 17,3 %, ve střední
a východní Evropě by se ale podle
analytiků společnosti Gartner
mělo držet na srovnatelné úrovni
23 %, podobně jako letos. Hlavním
tahounem cloudového trhu budou
integrované infrastrukturně-platformní služby (IaaS a PaaS).

Cloud & Backup

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

Právo a finance

Výběr novinek z rozcestníku ICT NETWORK NEWS

Bankovní trojan
DanaBot

Bezpečnostní experti objevili bankovní trojan nazvaný DanaBot, který byl distribuován do evropských
zemí prostřednictvím spamových
emailů.

Zdroj: Trend Micro

DanaBot je bankovní trojan, napsaný
v programovacím jazyce Delphi,
schopný krást přihlašovací údaje
a ovládat infikované systémy. Je distribuován prostřednictvím nevyžádaných emailů a maskuje se jako faktury
se škodlivými přílohami, které při
exekuci zneužívají nástroj PowerShell
– legitimní nástroj pro správu systému – a skripty jazyka Visual Basic
(VBScript) s názvem BrushaLoader.

Při prvním objevení, DanaBot
použila dokumenty aplikace Word
s vloženým škodlivým makrem, které
po povolení umožnilo stažení DanaBotu přes PowerShell. Výzkumní
pracovníci poznamenali, že používání
aplikace BrushaLoader v nedávných spamových kampaních bylo
novinkou a že DanaBot sám prochází
aktualizacemi.
Trojan DanaBot byl poprvé
viděn v Austrálii, nyní však cílí i na
Rakousko, Německo, Itálii, Polsko
a Ukrajinu.

Proč zahraniční zákazníci
nenakupují u českých obchodníků?
Společnost PayPal si nechala provést průzkum, podle kterého 55 %
spotřebitelů z 31 zemí uvedlo, že nakupují online v zahraničí. Mezi
nejoblíbenější produkty patří oblečení a obuv (68 %), spotřební elektronika (53 %) a hračky a hobby (53 %).
Objem přeshraničních plateb za
mezinárodní online nákupy na
platformě PayPal vzrostl mezi
1. čtvrtletím 2016 a 1. čtvrtletím 2018 o 49 %. Trendem je
přitom nakupování přes mobilní
zařízení.
Čeští obchodníci ale zaspali dobu, nedokážou být pro
zahraniční online zákazníky
dostatečně zajímaví a konkurovat
obchodům z jiných zemí. Podle
PayPal zaujímají nejvyšší podíl
pro české prodejce trhy USA,
Německa, Spojeného království,
Francie a Kanady. Hlavní u nás
prodávané kategorie tvoří cestování, móda, software a kancelářské potřeby.
A v čem čeští obchodníci nejčastěji chybují? Za prvé je to možnost platby za zboží. Zde 76 %
respondentů dává přednost platbě
v jejich místní měně a 62 % před
nákupem ověřuje směnný kurz.
Tento problém lze snadno vyřešit
pomocí PayPal, tato platforma
umožňuje platit a přijímat platby
ve více než 100 měnách. Měnová
konverze může být pro globální
nakupující stejnou překážkou jako
web v cizím jazyce. 57 % zákazníků zařazených do průzkumu
uvedlo, že by se necítili bezpečně
při nakupování na zahraničním
webu, který není v jejich jazyce.

Třetí oblastí je bezpečnost,
důležitá pro 44 % zákazníků ze za-

hraničí. Překážkou pro nakupování
v zahraničí jsou pro ně obavy, že
jim zboží nebude dodáno (24 %),
a složitý proces vracení zboží
(22 %). PayPal přitom nabízí službu Ochrana kupujícího a obchodníkům službu Ochrana prodejce.
Složité vrácení zboží pomáhá PayPal eliminovat službou Proplacení
nákladů na vrácení zboží.

Češi platili kartami v cizině o pětinu více než loni

Po platebních kartách Češi
nejvíce sahali při placení v Itálii, Chorvatsku,
Německu, Rakousku a na Slovensku. Při vybírání
hotovosti z bankomatu bylo na čele podle objemu Slovensko před Chorvatskem a Německem.
Itálie byla tentokrát až čtvrtá v pořadí.

Největší podíl na objemu zahraničních plateb
debetními nebo kreditními kartami tvořily
hotely a ubytovací zařízení (takřka 25 procent).
Následovaly supermarkety (14 procent), čerpací
stanice (13 procent) a restaurace (9 procent).
Ze všech letních
transakcí platební
kartou v zahraničí bylo
60 procent provedeno
bezkontaktně. Loni to
bylo jen 40 procent.
Potvrzuje se tím, že Češi
stále raději platí tímto
rychlým a pohodlným
způsobem. Svou kartu navíc mají
pořád v ruce a finanční operace je
tím pro ně bezpečnější.

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

cla, daně a další poplatky. Pátou,
a také poslední oblastí, je určitá
míra unikátnosti prodávaného
zboží. 49 % zákazníků uvádí, že je
k nákupu inspiruje nákup zboží,
které nemohou získat
ve vlastní zemi.

HoppyGo zrychluje
karetní platby
Peer-to-peer carsharing HoppyGo spustil platby
přes platební bránu Braintree v českých korunách.
Transakce za pronájem automobilů včetně kaucí
probíhají přímo v mobilní aplikaci HoppyGo a jsou
rychlejší a jednodušší.

Foto: ČSOB

Češi během letošních letních prázdnin platili
v zahraničí bezhotovostně mnohem více
než loni. Útraty platebními kartami v cizině
stouply meziročně takřka o pětinu, naopak
výběry z bankomatu se naproti tomu zvýšily
pouze o jediné procento.
Největší objemy plateb
se odehrály v hotelích,
supermarketech a na
čerpacích stanicích.
Vyplývá to ze statistik
ČSOB.

Není překvapením, že čtvrtou
oblastí jsou ceny. Na 72 %
respondentů toto uvedlo jako
důvod, proč nakupují v zahraničí.
Důležité také je uvádět veškeré
poplatky spojené s nákupem, ať
už se jedná o poštovné, balné,

Zdroj: PayPal
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Cílem HoppyGo je umožnit zákazníkům co nejsnadnější a zároveň maximálně bezpečnou obsluhu
plateb v mobilní aplikaci. Díky spolupráci s Braintree
mohou nyní zaplatit doslova jedním kliknutím, čímž
se zvyšuje uživatelský komfort i přívětivost aplikace.
Uživatelé HoppyGo, kteří již mají ke svému účtu
přiřazenou platební kartu, jsou automaticky přesměrováni na platební bránu Braintree.
Noví zákazníci pak projdou rychlým a jednoduchým registračním
procesem.
Říjen 2018

Výběr novinek z komunitního webu CRYPTO WORLD NETWORK NEWS

Jak bude blockchain podporovat IoT?

chain překonat problémy spojené se škálovatelností
a interoperabilitou. Náklady na udržení blockchainu
mohou rychle eskalovat, a to jak z hlediska skladování, tak i energie potřebné pro provoz blockchainu.
Nedojde-li k regulačnímu zásahu, je málo
pravděpodobné, že blockchain konsorcia
zpřístupní své blockchain technologie.

Foto: Archiv

Ve dnech 5.–7. října 2018 se Praha
opět stane světovým centrem
technologické, hackerské a krypto
komunity. Hackers Congress Paralelní Polis 2018 se pořádá už popáté
a letos se ho zúčastní i Cody Wilson.

Blockchain se dostává do pozornosti mimo rámec kryptoměn
a zaměření se částečně přesunulo na patentové přihlášky. Ačkoli se může zdát, že Čína v posledních týdnech dominovala
patentové činnosti, řada firem
(nikoliv Alibaba) si razí vlastní
cestu patentovou džunglí.
blockchain systém, jehož cílem
je zefektivnit velký objem B2B
transakcí. Patenty se nazývají
„Method and System for Recording Point-to-Point Transaction
Processing“.
V těchto podáních společnost Mastercard poznamenala,

že infrastruktura,
na níž se vztahují
platby prostřednictvím B2B, je těžká
a stále se zaměřuje
na jednotlivé platební transakce. Počet
transakcí se však
zrychluje a dochází
k narušení stávající
infrastruktury. Technologie
digitálních knih (DLT) může
pomoci, aby údaje související
s těmito transakcemi
byly bezpečně uloženy
a použity.

Foto: Archiv redakce

Mastercard: Blockchain pro B2B

V nejnovějších zprávách o duševním vlastnictví a blockchainu
podala společnost Mastercard tři
patentové přihlášky americkému
úřadu pro patenty a ochranné
známky. Mezi těmito patentovými přihláškami byly podrobnosti, že platební gigant vyvinul

„Prahu jsme si pro hlavní kancelář a uspořádání konference
Říjen 2018

nevybrali náhodou. Je to nejenom založili společně bývalý nejvyšší
manažer mezinárodně úspěšné
hlavní město naší republiky, ale
společnosti MoneyPolo
bezesporu také jedno z hlavNikolay Rozhok a asset
ních měst blockchaiinvestor Richard
nového světa. Ať již
Prahu
Watzke. Ti v souz hlediska počtu
časnosti rozšiřují
zakladatelů této
jsme si pro
v rychlém tempu
nové komunity
hlavní kancelář
tým o kapacity
budoucnosti, tak
v oborech IT,
například podle
nevybrali
vývoje, byznysu
počtu míst, kde
i marketingu, jak
lze v současnosti
náhodou.
z České republiky,
platit bitcoinem,“
tak dalších
prozrazuje jeden ze zaevropských, ale
kladatelů a CEO společnosti
i například asijských
XIXOIO Richard Watzke.
zemí.
XIXOIO, stejně jako její mateřskou společnost Veezzo Ltd.,

Foto: Redakce

XIXOIO vstupuje na trh
Na trh vstupuje nová společnost XIXOIO, jejímž cílem je
propojit klasický bankovní
a finanční sektor se světem
blockchainu, kryptoměn
a s nimi přicházející další vlny
digitalizace. Kromě vývoje
software a dalších speciálních
řešení a služeb, na který se
zaměří dlouhodobě, bude jejím
prvním projektem realizace
první mezinárodní krypto-bankovní konference Blocksociation, která proběhne 29. a 30.
listopadu v Praze.
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Kongres HCPP18:
Přijede i autor
první tištěné
zbraně

Existuje mnoho potenciálních využití blockchainu
v internetu věcí, ale pro rozsáhlé přijetí v rámci
implementace IoT musí technologie překonat problémy se škálovatelností a interoperabilitou.
Technologie Blockchain (distribuovaná kniha) je běžně spojována s platformami Bitcoin, Ethereum a dalšími digitálními měnami. Ty stanovily životaschopnost distribuované knihy jako prostředku k vedení,
ověřování a trvalému zaznamenávání transakcí bez
nutnosti důvěryhodné třetí strany. Kromě digitálních
měn má blockchain mnoho potenciálních aplikací,
například blockchain lze využít ve scénářích IoT.
Existuje silný potenciál používat blockchain v IoT
ve věcech bezpečnosti, identifikace/autentizace, ověřování a vedení záznamů. Případy včasného užívání
zahrnují aplikace internetu věcí v dopravě a logistice
a zemědělství. Viděli jsme zvláštní zájem o použití
blockchainu, aby se umožnily „inteligentní kontrakty“ vytvořené mezi stroji, jelikož se uskutečňují transakce typu Machine to Machine (M2M). Pro rozsáhlé
zavádění blockchainu v rámci IoT potřebuje block-

Crypto World

Tento ostře sledovaný americký
kryptoanarchista má na kontě jedno
poněkud kontroverzní prvenství.
Jako vůbec první vyrobil funkční
pistoli pomocí 3D tisku. Letošní
HCPP18 má podtitul NEW ORDER
a navazuje na loňské téma finanční
a ekonomické svobody.
Do pražské Paralelní Polis se opět
sjede několik stovek kryptoanarchistů, hackerůa programátorů z celého
světa. Těch, kteří se zabývají kryptoměnami, decentralizací ekonomiky
i novými technologiemi. Headlinerem se bezesporu stane Cody Wilson.

První 3D zbraň, pistoli s názvem
Liberator, vytiskl Wilson v roce
2013. Plány na její vyrobení následně
publikoval v rámci své neziskové organizace Defense Distributed, jejímž
hlavním cílem je tvorba a bezplatné
šíření plánů sloužících k výrobě 3D
zbraní. Plán na výrobu Liberatoru si
během dvou dnů stáhlo na 200 000
uživatelů. Poté byl Wilson požádán
vládou Spojených států amerických
o jejich stažení.
Cody Wilson se stejně jako loňský tahoun konference Amir Taaki
řadí mezi nejnebezpečnější lidi
internetu. Není však třeba se obávat
jeho přítomnosti na kongresu. „Jde
o člověka úzce sledovaného bezpečnostními složkami, ale návštěvníci
se mohou spolehnout, že jejich bezpečí bude zaručeno,“ ujišťuje Pavol
Lupták, pořadatel HCPP18. Kromě
tištěných zbraní se Cody Wilson
také věnoval vývoji bitcoinové peněženky Dark Wallet, která umožňuje zcela skrýt bitcoinové platby.
Takové transakce
jsou prakticky
nedohledatelné.

Více článků si můžete přečíst na cz.cw-nn.com
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Marketing a sociální sítě

Výběr novinek z komunitního webu SOCIAL MEDIA NETWORK NEWS

Facebook a Instagram v České republice

Jaká jsou čísla Facebooku
v České republice?
Klíčové ukazatele jsou pro sociální
sítě hlavně počty uživatelů a růsty.
Aktuálně můžete v České republice
zasáhnout kampaněmi 5,1 mil.
lidí. Pokud vezmeme cílení od 18
a více, jsme na čísle 4,8 mil. lidí.
Poměr mužů a žen je v podstatě
vyvážený 49:51 %. Níže pak můžete vidět celkový profil a dělení
uživatelů v ČR.
Lze tedy konstatovat, že v rámci
ČR zvyšuje Facebook postupně své
zásahy. Je ale pravda, že v porovnání s minulými roky už není růst
tak dramatický (v řádu jednotek
procent), nicméně v rámci cílové

skupiny do 40 let ani není příliš
kam. Facebook v této věkové skupině pokrývá většinu internetové
populace a je s YouTube nejrozšířenější sociální sítí. Růst tak může
očekávat převážně u starší věkové
skupiny, která ještě nemá na této
platformě tak silné zastoupení.

Velkou zajímavostí je, že
Messanger má větší zásah než
samotný Facebook a dokáže v ČR
zasáhnout 5,2 miliony resp. 4,9 mil
lidí. Facebook tak zapojením reklamy i do této platformy diversifikuje
a rozšiřuje možnosti získávání
financí z reklamy.

Hlídač času na Facebooku a Instagramu

Namlouvat si, že sociální sítě
využíváme jen pár hodin denně, je
zcela zbytečné. Všichni moc dobře
víme, že svět se momentálně točí
kolem toho, co se šíří po síti. Pokud
nechceme být mimo hru a udržet
krok s trendy, být online zkrátka
musíme. Otázkou ale zůstává, jak
často? Napadlo vás někdy sledovat,
kolik času prosedíte nad obsahem
těch, které sledujete? Zapomeňte na
čárkování i super chytré aplikace.
Facebook a Instagram to udělají za
vás. A pěkně vám to spočítají.

Nový ovládací panel, který se už
brzy objeví jak na Facebooku tak
Instagramu, bude svým uživatelům
zobrazovat přehled toho, jak často a na
jakých zařízeních platformy používají.
Čas strávený na sítích bude možné řídit a omezovat na určitý
počet hodin pomocí časovače. Jakmile přesáhnete nastavenou dobu,
přijde vám automaticky
upozornění, které vám
dá najevo, že už jste na
síti moc dlouho.
Nová funkce bude
v obou aplikacích k dispozici v sekci „Nastavení.“ Hlavní ovládací
panel bude ukazovat průměrný
čas, který jste strávili v aplikaci na
konkrétním zařízení, stejně tak jako
celkový čas strávený v aplikaci v rámci daného dne. Dále bude možné si
nastavit konkrétní limit, který budete
chtít pobytu na síti věnovat, včetně
upozornění, které vám přijde po
překročení tohoto časového rozhraní.
Počáteční nastavení
půjde kdykoli upravit nebo zrušit.

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

Má cenu inzerovat na Facebooku a Instagramu?
Z výše uvedeného je jasné, že se
žádná tragédie nekoná a platformy
krásně a vesele rostou dál, alespoň
u nás. Ceny za reklamu postupně
také. Stále se ale jedná o nejlevnější
jak online, tak i celkově marketingové platformy. Své zákazníky si
dokážete skvěle vyfiltrovat, a tudíž
neplatíte zbytečné finance navíc. Na
tyto hlavní atributy Facebook sází
a i přes nižší globální růsty se jedná
o velkého hráče na poli digitálního
marketingu. Firmy se tak nemusí bát, že by o vložené
investice do svých profilů
na FB snad přišly.

Sedm smrtelných hříchů email
marketingu
Email jako jeden z nejmocnějších
marketingových nástrojů je-li používán správně, může přinést více
zákazníků, nakopnout open rate,
proklikovost i konverze. Práce
s emailingem může znít snadně,
ale opak je pravdou.

Zdroj: Facebook

Víte, kolik času strávíte denně na
sociálních sítích? Facebook i Instagram vám brzy samy řeknou, že je
na čase pohnout se zase o kus dál.
Jak bude nástroj fungovat a co vše
bude díky němu možné sledovat?

ších cenách za reklamu v rámci
Instagram Stories ani mluvit
nemusíme. Tuto informaci jsme
prezentovali již na Instameet 2017
a ceny jsou stále příznivé – CPM se
pohybuje u kampaní mezi 10 a 20
Kč. Facebook tak velmi chytře doplňuje svoji hlavní aplikaci, která
nemůže růst donekonečna.

Zdroj: Archiv redakce

Pojďme se trochu odprostit od
zbytku světa, NYSE a akcií a podívat se, co se děje v České republice.
Komentář k aktuální situaci připravila agentura LCG New Media.

Jaká jsou čísla pro Instagram
v České republice?
Na rozdíl od Facebooku roste
Instagram (patřící do rodiny
Facebook) dramatickým tempem.
Aktuálně je možné skrze kampaně
zasáhnout až 2,1 mil uživatelů od
13 a více let. Od 18 a více let pak
1,8 mil. lidí. V tomto případě ženy
tvoří 54 % všech uživatelů.
Když se na to podíváte, zjistíte,
že Instagram vyrostl za rok a půl
ze 1,2 milionu uživatelů na 2,1
milionu. To je meziročně o 75 %
více. Moc nechybělo a počet se
téměř zdvojnásobil. Koncem roku
lze očekávat dosažení hranice 2,5
milionu lidí v ČR.
Na Instagramu tak dochází
k velmi zajímavé synergii s Facebookem a ti, jenž tato platforma
nebaví, odchází právě na Instagram, který postupně objevují
i firmy. Pro určité obory (food,
fashion, beauty, FMCG) je to naprostá „must-have“ komunikační
platforma. Zároveň engagement
je na Instagramu až 6x větší než
na Facebooku, což ještě umocňuje
jeho popularitu u firem. O nejniž-

Zde jsou největší prohřešky:
1. Koupená databáze
Pro úspěšný e-mailing je databáze
beze sporu tím základním stavebním kamenem. Proto tím nejhorším, co mohou obchodníci udělat,
je, že si ji pořídí „z druhé ruky“.
2. Ulhaný předmět
Předmět emailu a odesilatel jsou
první dvě věci, které uživatelé vidí.
Zajímavě napsaný předmět je tedy
klíčem k upoutání pozornosti
a k tomu, aby příjemce e-mail
otevřel.
3. Přivítání a pak ticho po pěšině
Uvítací e-mail pro nového odběratele či zákazníka je standard.
Mnoho marketérů však posílá
automatizované uvítací e-maily
a pak se jednoduše odmlčí na
dlouhou dobu.

4. Příliš mnoho, nebo příliš
málo emailů
E-mail marketingu neprospívá ani
jeden extrém, tedy ani odesílání
zpráv na denní bázi, ani příliš malá
intenzita.
5. Moc obsahu v jednom e-mailu
Nic není pro příjemce horší než
e-mail, který ho doslova zahltí
tunami různorodého obsahu, linků
a obchodních nabídek.
6. Je to nuda
V době, kdy se na potenciální
zákazníky valí obsah doslova ze
všech stran, je velkým prohřeškem
sklouznout k průměru.
7. Neresponzivní design
Mobilní telefony a tablety jsou
u většiny lidí jejich každodenním
společníkem. Sebelepší newsletter
je na půli cesty do koše, pokud se
správně nezobrazuje i na těchto
mobilních zařízeních. Responzivní
design e-mailů
proto musí být
dnes standardem.
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Zdroj: Pixabay

Při pohledu na statistiky akcií se může zdát, že Facebook končí a padá
(tak zněly i hlavní titulky). Je tomu ale opravdu tak? Nejedná se
pouze o sled událostí, které poškodily jméno Facebooku a jak je vidět
v posledních dnech, cena se postupně začíná vracet zpět nahoru, stejně
jako tomu bylo v krizích od začátku roku?
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Kdo se posunul kam
Miroslava
Chvojková
manažerka pro
dočasné přidělení
agentury Grafton
Recruitment
Novou manažerkou pro dočasné přidělení agentury Grafton
Recruitment se stala Miroslava
Chvojková (33), která naposledy
působila jako projektová manažerka
pro Českou republiku a Slovenskou
republiku na projektu Amazon.
Miroslava Chvojková, ač vystudovala odhadcovství, působí
v oblasti agenturního zaměstnávání
v personálních společnostech už od
roku 2011. Od té doby pracovala na
různých pozicích od konzultantky
přes oblastní manažerku až po mezinárodního projektovou manažerku.
Miroslava Chvojková se ve své praxi
zaměřovala zejména na business
development, řízení projektů a naplňování finančních cílů projektů
a poboček.
Ve své nové roli se Miroslava
Chvojková zaměří zejména na
procesy agenturního zaměstnávání
a business developmentu.

Lenka Nováková
ředitelka divize
IoT, Adastra
Společnost Adastra
přijala do divize
internetu věcí (IoT)
novou ředitelku Lenku Novákovou,
která přišla ze společnosti G4S Cash
a Secure Solutions. Jejím cílem je
zavádění IoT scénářů pro klienty ze
segmentu bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací a retailu.
Lenka Nováková má zároveň na
starosti i akvizice nových klientů
z oblasti strojírenství nebo petrochemie. Lenka Nováková přichází
do Adastry po osmiletém působení
ve společnosti G4S Cash Solutions
a G4S Secure Solutions, kde zastávala
nejrůznější manažerské pozice. Byla
navíc i předsedkyní představenstva
v G4S Secure Solutions a jednatelkou
G4S Services. Vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze (VŠE)
a po ukončení studia strávila dva roky
na University of Northern Virginia.
Rodačku z Mladé Boleslavi můžete
potkat také na golfovém hřišti, v posilovně nebo cestou na letiště, odkud
odlétá poznávat nové země.

Do společnosti
Arrow ECS nastoupil na pozici Enterprise Sales
Managera pro oblast cloudových,
infrastrukturních a virtualizačních řešení od společností Citrix,
Microsoft, NetApp, Splunk, Veeam
a VMware a dalších Pavel Cach.
Jeho rolí v této společnosti bude
především rozvíjení a vyhledávání
obchodních příležitostí, rozvoj
vztahů se zákazníky a obchodními
partnery v oblasti právě zmíněných
cloudových, infrastrukturních
a virtualizačních řešení.
Pavel Cach v minulosti pracoval
ve společnosti TechData AS Czech,
ve které byl zodpovědný jako team
leader za řešení společnosti VMware. Před tím působil na pozici
presales konzultanta ve společnosti Microsoft se zaměřením na
aplikační plaformy, SQL a Business
Intelligence, ve společnosti Comparex zaštiťoval celou softwarovou
divizi.
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předhánějí v tom, na co nové zaměstnance nalákat.
A situace nebude lepší, protože opravdových specialistů
je a bude na trhu práce nedostatek,“ řekla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka personální agentury
Advantage Consulting.
Podle odhadů personalistů bude práci měnit stále
víc lidí. Právě nyní nastává jedna z vln velkých změn
– s příchodem nového školního roku totiž řada Čechů
nastoupila do nového
zaměstnání. „Podle
našich zkušeností nastupují Češi do nových
zaměstnání nejčastěji
s příchodem nového
roku, tedy v lednu, nebo
svůj pracovní poměr
ukončí k poslednímu
červnu, užijí si dlouhou
dovolenou a do nového
zaměstnání nastoupí v září. Právě teď
tedy nastává období
zaškolování nových
zaměstnanců a snaha
nově příchozí si udržet. V těchto situacích by ale měli být
zaměstnavatelé velmi obezřetní, snaha nového zaměstnance zaujmout a přílišné věnování pozornosti
na úkor stávajících zaměstnanců totiž může
vést i k odchodu současných a už prověřených
pracovních sil,“ varuje Olga Hyklová.

Product Specialist
Driveto
Praha
Leader testing týmu
inventi
Praha
Project Manager pro mobilní
aplikace
Funtasty
Brno
C++ developer
Corona Renderer
Praha
C# programátor
Quantasoft
Praha
Programátor do herního studia
GripDigital
Praha
Software Developer
Windy
Praha
Web administrátor/rka,
tester/rka
inveo
Praha
Grafik
Proficio
Brno
Full Stack Developer
Salsita Software
Praha

Foto: Archiv redakce

Ještě před rokem 2015 měnili Češi zaměstnavatele
průměrně jednou za osm let. Rok 2015 byla ale kvůli
neustále se snižující
míře nezaměstnanosti
v jejich chování zlomový. Díky rostoucímu
pracovnímu trhu se
Češi už nebojí říct si
o lepší platové i pracovní podmínky a v případě nespokojenosti hledat práci novou. Podle
personalistů nyní mění
práci průměrně jednou
za pět let, výjimkou ale,
zejména u mladých,
nejsou ani odchody po
několika měsících.
„V roce 2015, kdy začala klesat míra nezaměstnanosti, se začal výrazně měnit pracovní trh. V oblasti náboru
nových zaměstnanců byl pak zásadní rok 2016. Doba,
kdy uchazeči přistoupili na nižší plat nebo neplacené
přesčasy, skončila, naopak si podmínky začali diktovat
a začal opravdový boj o zaměstnance. Ten v podstatě
neustále trvá, zejména u specializovaných pozic se firmy
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Pavel Cach
Enterprise Sales
Manager, Arrow
ECS

Češi častěji mění práci, nejvíc v září a lednu
Nízké finanční ohodnocení, stereotyp, nezajímavá
práce nebo nulový kariérní postup jsou nejčastějšími příčinami, proč Češi mění zaměstnání. Přesto
ale stále patří k věrným zaměstnancům, práci totiž
mění průměrně jednou za pět let.

HR & JOBS

DevOps Specialist
RobotICT
Praha
Programátor IS v Perlu
IS4U
Brno

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

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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TOP EVENTS
Konference Leadership Brno
2018
Konference Leadership Brno
4. 10. 2018
Docuride 2018
Sabris
4. 10. 2018
Kyberbezpečnost v síťových
odvětvích
B.I.D. services s.r.o.
11. 10. 2018
Ekonomie zdravotnictví
WeMakeMedia
15. 10. 2018
Kam kráčajú telekomunikačné siete 2018
ISP Consulting/PEMCOM
18. 10. 2018
KONFERENCE BIOMETRIE
PPA
17.–19. 10. 2018
FUTURE OF CYBER 2018
PPA
17.–19. 10. 2018
IT pro FINANCE 2018
CAFIN
23. 10. 2018
Virtualization Forum 2018
Arrow
25. 10 .2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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Konference HackerFest 2018:
Opět dokonale úspěšný a užitečný!
Na 400 účastníků konference HackerFest 2018, pořádané Počítačovou školou GOPAS v multikině CineStar na
Černém mostě dne 17. září 2018, bylo opět spokojeno
s kvalitně připravenými tématy přednášek i s účastí
partnerů konference.
Méně pak už po vyslechnutí některých přednášek, protože tu a tam
přednášející odhalili možnosti útoku
na různá zařízení, která nejen návštěvníci HackerFestu, ale i ti ostatní,
běžně používají. Mnoho návštěvníků
tak bylo nuceno přemýšlet o tom, zda
i jejich firma náhodnou něco nezanedbala a mohla se stát cílem útoku
zlodějů identit a dat. Celá konference
totiž upozornila na to, že zájmy zlodějů dat a těch, kteří se chtějí nabourat do elektronických zařízení, se stále
více zaměřují na prostředky mobilní
techniky. Jak zaznělo v několika
příspěvcích, tato zařízení jsou za prvé
hojně rozšířená a – za druhé – jejich
uživatelé většinou nemají potřebu
je nějak chránit. Stále totiž cítí, že
cílené útoky zlodějů a hackerů míří
především jen na firemní počítače
a laptopy. A to už dávno není pravda.
Z mnoha přenášek pak vyplynulo, že zařízení mobilní techniky

je třeba chránit o mnoho
více, než tomu
bývalo dosud.
To je velká výzva
především pro
správce ICT
systémů v podnicích, ale i pro CIO,
kteří musejí plánovat investice do
ochrany takových zařízení.
Dalším zajímavým tématem,
řešeným i v předsálí během přestávek mezi jednotlivými přednáškami, bylo téma BYOD (Bring
Your Own Device), které opět po
trochu delší odmlce, kdy o nich
nebylo moc slyšet, se znovu vracejí
do hry jako dost důležité téma.
Přístroje, které jsou ve vlastnictví osob a jsou používána k práci
i v zaměstnaná, představují velkou
hrozbu pro podnikové systémy, kde
jsou nasazeny. A tak bylo možné
vyslechnout názory v předsálí, jak

Mezinárodní logistická konference:
SpeedCHAIN International 2018
Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN je dnes největší akcí
svého druhu v regionu střední Evropy. Každoročně se v pražském Břevnovském klášteře schází téměř 650 logistických osobností. Tentokrát se
konference bude konat ve dnech 7. a 8. listopadu 2018.
Jejím posláním je podílet se na
utváření a rozvoji moderní české
logistiky, její efektivní integraci do
regionální logistiky středoevropského regionu ve vazbě na společný
evropský trh. Poskytuje prostor pro
širokou odbornou diskuzi zejména
logistických odborníků z oblasti
průmyslové výroby, mezinárodního
obchodu a smluvní logistiky.
Konference je produktem skupiny
Reliant Group, představuje významnou platformu pro výměnu
odborných informací a názorů
a nabízí příležitost upozornit na
příklady best practice v lokálním,
regionálním, evropském a globálním měřítku.
Konference je simultánně tlumočena ČJ/AJ a je určena především
vrcholovým manažerům českých
a nadnárodních providerů logistických služeb, dopravcům, Supply
Chain managerům, IT specialistům,
konzultantům, představitelům státní
správy, zástupcům akademických

institucí a logistikům z obchodní
a výrobní sféry.
Nedílnou součástí programu je
i slavnostní večer V.I.P. Logistic
Randezvous, na kterém dochází
k předání prestižní ceny pro logistickou osobnost roku GRYF Supply
Chain Award.
SpeedCHAIN opět přináší program plný zajímavých přednášek
a inspirativních osobností. Pozvání přijala jedna z nejvlivnějších
světových HR manažerek, Rostya
Gordon-Smith, česká podnikatelka,
přes dvacet let působící v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů
nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké
Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších. Studovala ve
Velké Británii, Kanadě a Austrálii.

které firmy řeší tuto problematiku,
protože největším problémem, jak
jsme mohli slyšet, je to, že majitelé
těchto přístrojů si nechtějí nechat
do svých zařízení instalovat žádné
ochranné prostředky, které by
splňovaly firemní pravidla ochrany
proti nebezpečným infiltracím
a útokům zvenčí. Tento názor byl
nejčastějším, na co si správci sítí
stěžovali.

Konference:
Optické komunikace
2018
V letošním roce se vedle tradičních
témat rádi konference, konaná ve
dnech 25. a 26. října 2018, zaměří
na oblast optických sítí a technologií pro energetiku a Industry 4.0.
Konference je určena pro širokou
odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele
služeb, akademické pracovníky
i zástupce obcí a státní správy.
V úvodním bloku budou přednášky na témata: Světlo ve službách společnosti Strategie AV21, chytré sítě
Smart Grids a fotonické technologie,
nové směry ve vláknové optice.
V dalších blocích jsou vítány
příspěvky zejména z těchto oblastí:
Technologie, řešení a sítě NGN/NGA,
fotonické technologie pro Průmysl
4.0, optické sítě pro energetiku, optické přenosové systémy a další.
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Foto: Gopas
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Konference:
Java Days 2018
Hned první a pak i druhý ročník
dokázal, že GOPAS mířil správným směrem, a tak se ve dnech 12.
a 13. listopadu 2018 v multikině
Premiere Cinemas v Praze-Hostivaři budeme moci vidět už na třetím
ročníku konference.
JavaDays 2018 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.
Na účastníky čeká 16 přednášejících, kteří vás postupně provedou
všemi novinkami, týkajícími se Javy
v celkem 18 přednáškách. To, co by
vás mohlo naladit do pozitivna, je
sekce Ask The Expert, kde už její
název napovídá, o co tu půjde.

Konference:
CIO Agenda 2018
Konference CIO Agenda 2018 se
uskuteční 10. října 2018 v KC City
v Praze a o moderaci se postará
známý publicista Petr Koubský,
analytik informačních a komunikačních médií.
Fungování firem ohrožují nejen
přírodní živly, ale i kybernetické
útoky a další rizika spojená s digitální dobou. Vědomé plánování
kritické situace je proto klíčovou
součástí schopnosti organizací zajistit
kontinuitu a obnovu procesů a tím
minimalizovat ztráty. Nehrozí přitom
pouze ztráta dat, ale i poškození dobré pověsti značky a narušení vztahů
se zákazníky.
Budování bezpečnostní kultury by
proto mělo být prvořadou prioritou
nejen pro CIO, ale také pro top management. Je proto logické, že se na něj
zaměří letošní ročník konference, na
které se setkávají nejen šéfové IT.

Konference:
Kybernetická bezpečnost státu 2018

Konference:
Virtualization Forum
2018

Konference se bude konat 27.
listopadu 2018 pod záštitou ředitele
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pana
Dušana Navrátila a spolupořádá ji
Cevro Institut v Jungmannově ulici
28/17, Praha 1.

Již čtrnáctý ročník konference
Virtualization Forum, na které
sdílejí přední IT profesionálové své
vize, znalosti a zkušenosti z oblasti
budování moderní podnikové infrastruktury se zákazníky a odbornou
veřejností, se uskuteční 25. října 2018
v Clarion Congress Hotelu Prague.

Témata, kterým se bude konference
věnovat jsou:
• Zkušenosti s GDPR – strasti a slasti
implementace
• Novela Zákona a vyhlášky o KB –
co je nového?
• Nástroje pro datový audit
• Nástroje pro zpracování alertů
o neautorizovaných přístupech
k citlivým údajům
• Digitální služba
• Eidas – co bude dál?
Pro členy ČIMIBu a je konference
přístupná zdarma.

Konference:
Dell Technologies
Forum 2018
Přidejte se k odborníkům z české
pobočky společnosti Dell EMC,
dalších členů skupiny Dell Technologies a dalších partnerů jako
Intel a Microsoft a dozvíte se, jaké
jsou nové trendy v oblasti digitální
transformace moderních podniků.
Dne 13. listopadu 2018 se bude
hovořit především o novinkách
v oblasti hyperkonvergované infrastruktury, moderních výkonných
serverů a řešení pro datová centra,
implementace řešení pro internet věcí
(IoT) a správné volby produktů pro
koncové uživatele jak z firemního, tak
ze spotřebitelského segmentu.
Dell Technologies Forum je bezplatná jednodenní akce, která představí celou škálu inovací společností
Dell, Dell EMC a Dell Technologies,
včetně dceřiných firem Pivotal, RSA,
Virtustream a VMware.

Konferenci Virtualization Forum,
jejímž hlavním organizátorem je
společnost Arrow, každoročně
navštíví více než 500 účastníků.
V minulých letech se stala tradičním místem setkávání IT manažerů
a specialistů, ať již se jedná o přední
dodavatele IT, resellery, zákazníky či
odbornou veřejnost.
Hlavními tématy jsou cloudová
transformace podnikové infrastruktury, s ní související bezpečnostní
výzvy.

Konference:
DOCURIDE 2018
Zveme vás na 11. ročník konference DOCURIDE, kde se setkáte se
zajímavými osobnostmi z oblasti
ekonomie, práva i podnikání
a kde vás čeká spoustu zajímavých
přednášek a tipů, jak podpořit
růst firmy i navzdory nedostatku
kvalifikované pracovní síly na
trhu. Konference se koná 4. října
2019 v Park Holiday Congress &
Wellness Hotel.
Hlavní témata konference:
• Vize a trendy v oblasti ekonomiky
i technologií
• Aktuální legislativa z pohledu
ICT řešení
• Snadnější cesta k SAP S/4HANA
– praktické zkušenosti & case
study pro nové i stávající SAP
zákazníky
• Inovativní řešení pro elektronickou správu dokumentů a procesů
• a další.

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

Revoluční klávesnice Genesis Thor 200 RGB
Klávesnice je vybavena hybridními
mechanickými spínači. Uživatel tím
získá bleskurychlou odezvu 8 ms při
síle stisku 60 g, což jsou hodnoty klasických mechanických klávesnic, ale
při mnohem nižší hlučnosti během
provozu. Hybridní spínače poskytují
dobrou odolnost při náročnějším
používání (až 20 milionů kliků) s charakteristickým jemným cvaknutím
v aktivačním bodě, který informuje
uživatele o aktivaci klávesy.
Model Thor 200 RGB obsahuje řadu nadstandardních řešení
usnadňujících používání, které
nejsou dostupné u běžných klávesnic.
Anti-ghosting pro 19 kláves,
blokování klávesy Windows,
multimediální klávesy,
nebo funkce záměny šipek
s klávesami WASD jsou jen
část z nich. Jednou z nejzajímavějších vlastností této
klávesnice je vestavěný USB
a audio rozbočovač. Navíc je
tento model vybaven českou
a slovenskou lokalizací.

Každá opravdová herní klávesnice
musí být nejen efektivní, ale musí
také dobře vypadat, a proto Thor
200 RGB nabízí efektní šestizónové podsvícení RGB, které nejen
zvyšuje atraktivitu, ale pomáhá najít
tu správnou klávesu třeba při hraní
v noci. Uživatel si může vybrat jeden
z devíti režimů podsvícení (například čtyři druhy vlnových efektů,
dýchaní, jednobarevný, uživatelský,
efekt reakce na dotyk a zvuk). Většina režimů má možnost nastavení
úrovně jasu podsvícení, rychlosti
nebo směru efektů. V případě potřeby lze podsvícení jednoduše vypnout
jedním tlačítkem.

Tělo klávesnice Thor 200 RGB
je vyrobeno z odolných materiálů, které zajišťují pevnost
konstrukce a zaručují dlouhou
životnost. Kloboučky kláves jsou
vyrobeny technologií „Double
Injection“, což zaručuje doživotní
odolnost písmen
proti stírání.
Podívejte se na
video na ICT TV

Herní myš se sedmi tlačítky

Pokud někdy máte chuť do něčeho pořádně kopnout, ale tak, aby všechno
vybavení vašeho pokoje, jako je televizor, lampy, lustr, skleničky či vázy
zůstaly pohromadě a nepoškozené, pak máte jedinečnou šanci. Je tu
Hover Ball, který se bude lehce vznášet nad zemí a nevzlétne do vzduchu,
aby tam způsobil nějakou rotiku.

Ostravský distributor AT
Computers do svého sortimentu
zařadil vlastní řadu herního
příslušenství X-Gamer. O podsvícené klávesnici jsme vás už
informovali, nyní přichází na
řadu velmi zajímavá herní myš.

Létající míč Hover Ball je zařízení
určené pro zábavu především pro
vnitřní použití, které si zamilují nejen děti i ale dospělí. Míč je vybaven
vestavěnou turbínou napájenou
čtyřmi tužkovými bateriemi AA,
která umožňuje tomuto míči, aby
se tlakem vzduchu z této turbíny
vznášel pár milimetrů nad zemí

chem zcela
plynulým
pohybem.
Okraj míče
je vyplněn
odolnou pěnou,
která chrání nohy,
stěny a nábytek proti poškození, což
vše dohromady je zárukou bezstarostné zábavy.
Míč o hmotnosti 160 gramů má
průměr 18 cm, je 7 cm vysoký
a na baterie je schopen létat až
50 minut. Kromě toho, že se dokáže vznášet na hladkými povrchy, je jeho součástí i podsvícení
pomocí několika LED diod, což
dodává zábavě třeba v šeru další,
zcela nový a zajímavý rozměr.

a nemohl se vznést do vzduchu, kde
by mohl napáchat nějaké škody.
Díky prakticky nulovému tření se
míč pohybuje nad hladkým povrVíce článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Foto: UGO Fan

Létající míč pro sport i uklidnění

Pod heslem „Nebuď hráč, buď
X-Gamer“ AT Computers uvedla
do distribuční sítě herní klávesnici, myš a sluchátka, které jsou
vyladěny pro nejlepší požitek ze
hry. Jde o produkty specifické
pro TOP herní periferie dostupné jak pro začínající hráče, tak
i pro náročnější zákazníky. Proto
si je jistě hráči všechn kategorií
rychle najdou a začnou používat,
už proto, že jejich cena je velmi
příznivá. Abychom byli konkrétní, skvěle vybavená herní myš se
sedmi tlačítky přijde na necelých
šest stovek.
Herní myš má ultra detailní
rozlišení až 7000 DPI, moderní
a pro hráče i užitečné RGB podsvícení a optický senzor s vysokou
přesností. Výměnná magnetická
konzole, plně přizpůsobitelné herní
profily a uživatelské nastavení

podsvícení umožňuje vysokou
míru individualizace pro každého z hráčů, který si tuto myš
vezme do ruky. V ní pak sedí
velmi dobře a díky tomu je možné
ovládat herní dění na obrazovce
s nadhledem. Díky skvělé ergonomii a sedmi mechanickým tlačítkům však zastane na výbornou
také kancelářskou práci. Výrobce
zaručuje životnost mechanických
spínačů na deset milionu kliknutí. Součástí balení myši je herní
podložka, která umožňuje přesný
pohyb kurzoru na obrazovce a díky
gumovému provedení spodku zase
neklouže po stole ani při té největší
bitevní vřavě.

Foto: X-Gamer

Genesis přichází s revoluční klávesnicí Thor 200 RGB, která toto dilema
pomůže vyřešit, protože v sobě
skrývá hybridní technologii, která je
kombinací těch nejlepších vlastností
mechanické a membránové klávesnice. Tichý provoz s bleskurychlou
odezvou, odolnost, vestavěný USB
a audio rozbočovač a jiná nadstandardní řešení, která usnadňují používání, jakož i efektní RGB podsvícení s možností nastavení jednoho
z devíti režimů dělá klávesnici Thor
200 RGB nepřekonatelnou nejen
během hraní her, ale i při běžném
používání.

Foto: Genesis

Mnoho herních nadšenců se nemůže při výběru klávesnice rozhodnout, který typ je lepší: mechanická,
nebo membránová?
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