
Kyberútoky zamíří 
i na Smart Grids
Se Smart Cities velmi úzce souvisí 
oblast chytrých distribučních sítí. 
Podle průzkumu se ale do pěti let 
setkáme s cílenými kybernetickými 
útoky i na tuto oblast.

Téměř dvě třetiny (63 %) čelních před-
stavitelů společností veřejných služeb 
(v Severní Americe dokonce 76 %) 
si myslí, že jejich země bude během 
pěti let čelit riziku přerušení dodávek 
elektrické energie kvůli kyberútoku na 
elektrické distribuční sítě. Informa-
ce pocházejí ze zprávy společnosti 
Accenture „Jak vyzrát nad hrozbami 
ohrožujícími bezpečnost distribučních 
sítí“, která je součástí výzkumného 
programu Digitálně řízené distribuční 
sítě (Digitally Enabled Grid).
 Průzkum mezi stovkou ředitelů 
společností veřejných služeb z více 
než 20 zemí odhalil, že přerušení 
dodávek kvůli kyberútokům považuje 
za největší hrozbu 57 % responden-
tů. Stejně obávané je fyzické 
ohrožení distribučních sítí. 
Dále následuje bezpečnost                                     

Jak je na tom vaše  
firma s přípravou na GDPR?

Kabelážní systémy optimalizují 
prostor v datových centrech

Termín, kdy se GDPR stane běžnou realitou, se neúprosně blíží, 
květen příštího roku je stále více na dohled. Požádali jsme o vyjádření 
k této problematice předsedu představenstva společnosti AXENTA 
a. s. Ing. Lukáše Přibyla.

V době cloud computingu, vir-
tualizace, big dat, videa, umělé 
inteligence, virtuální a rozšířené 
reality jsou vyžadovány vysoké 
objemy dat a z toho plynoucí 
jejich rychlá dostupnost. K tomu 
se přidává stále silněji i proble-
matika IoT – a to vše v koneč-
ném důsledku přináší zvýšené 
požadavky na sofistikovaný 
kabelový management.

Přitom je důležité, aby už dnes se 
tato problematika dokázala vypo-
řádat s potřebami, které přinese 

blízká budoucnost. Dnešní řešení 
síťových technologií umožňují 
provozovatelům datových center 
i vlastníkům zařízení vypořá-
dat se s těmito výzvami mnoha 
odpovídajícími způsoby. Přitom 
nejlepším řešením efektivity pro-
vozu datového centra (DC) není 
neustálý růst jeho kapacity, ale 
optimalizace jeho hustoty. K dis-
pozici je mnoho řešení pro její 
dosažení. Výzvou je samozřejmě 
poměr mezi teoretickou
a využitelnou kapacitou 
datového centra.  

VÍCE
na str. 2

Pokud vám v současné době vrtá 
v hlavě neustále téma GDPR 
a chcete návod, jak se s ním nejlé-
pe vypořádat, přečtěte si následu-
jící rozhovor. Možná vás dokáže 
inspirovat v tom, jaké kroky už 
se v jiných firmách provádějí a co 
máte začít (konečně) podnikat 
ve vaší společnosti, abyste v půli 
příštího května byli – jak se říká – 
ready i vy.

Z jakého úhlu pohledu vnímáte 
aktuální trend prodeje služeb 
v oblasti GDPR?
Aktuální trend prodeje služeb 
v oblasti GDPR vidíme z naší 
pozice dodavatele služeb a řešení 
v této oblasti. Takže z tohoto úhlu 
pohledu mohu říci, že v sou-

časné době se zabýváme nejvíce 
prováděním analytických prací 
u našich zákazníků. Tyto analýzy 
jsou zaměřeny na prozkoumání 
souladu aktuálního stavu přípravy 
našich zákazníků na plnění poža-
davků GDPR. Následně rozdílové 
stavy v přípravě a v požadavcích 
dle zákona popíšeme v soupisu 
nápravných opatření.
 Očekáváme, že v prvním 
kvartále roku 2018 budeme 
řešit implementace nápravných 
opatření a zavádění procesu řízení 
životního cyklu osobních údajů.

Nabízíte také nějaké služby z této 
oblasti?
Ano, samozřejmě, nabízíme 
kompletní služby v této oblasti. 

Začínáme analytickými pracemi, 
pokračujeme přes výše zmiňo-
vané implementace stanovených 
nápravných opatření a zavádění 
procesu životního cyklu osobních 
údajů a naše komplexní služby 
uzavíráme poskytnutím foren- 
zního týmu pro pomoc našim 
zákazníkům v případě nastalého 
incidentu. V tomto týmu máme 
i dva proškolené a certifikované 
DPO neboli Data Protection 
Officer, česky pověřence 
pro ochranu osobních 
údajů.

VÍCE
na str. 4

KONFERENCE 

Jak bojovat 
s temnou stranou IT?

conference.itsmf.cz

18. - 19.1.2018 | Praha
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http://conference.itsmf.cz
https://www.javadays.cz/cs/
http://ict-nn.com/cs
http://cz.IOT-NN.com
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IoT není pro nás žádný 
problém! 

Kabelážní systémy optimalizují prostor...

Na to vše jsme se Stanislava Hájka 
zeptali. Nemohli jsme ale na 
začátek vynechat otázku, jak je to 
vlastně s názvem této společnosti 
v České republice...

Jak se teď vlastně jmenuje Dell?
U nás stále Dell EMC.

Setkali jsme se ale s označením 
Dell Technologies. Má to nějakou 
vazbu na vznik divize IoT?
Koupením společnosti EMC 
vznikla společnost Dell Technolo-
gies, ale několik divizí nebo firem 
funguje separátně. Jde o čtyři 
subjekty: VMware, Pivotal, RSA 
a Virtustream. Pak stále existuje 
značka Dell, což jsou klientské 
systémy. Pokud se tedy budeme 
bavit například o noteboocích, 
jde stále o „starý“ Dell s kulatým 

logem. Pokud se ale budeme bavit 
o enterprise řešeních, týká se to
Dell EMC. Dell Technologieis je 
zastřešující označení pro všechny 
společnosti dohromady, které 
se používá globálně a v téma-
tech, které se 
propojují jejich 
know-how. 

Fajn, a co vaše konference, čím 
bude zajímavá pro návštěvníky?
Konference Dell EMC Forum 
2017 je platforma, kterou děláme 
jednou do roka i v České repub-
lice. Jde vlastně o roadshow po 
celém světě a pokrývá všechna 
nejdůležitější témata, která Dell 
EMC ve všech svých divizích 
přináší. Takže tam bude zastou-
pen i VMware, budou tam témata 
z cloudové oblasti, kde se angažují 

i Pivotal a Virtu-
stream, ale hlavním 
pilířem je pro nás 
stále hardware. Co 

se týče klientských zařízení, bude 
jim věnován půldenní separátní 
slot, ovšem včetně managementu, 
Industry PC a IoT. Vedle toho se 
budeme hodně věnovat i moderni-
zaci IT, což je klasická infrastruk-
tura, nové servery, ale i konver-
govaná infrastruktura nebo open 
networking. Jde o témata, která 
dnes IT trhem rezonují a pohánějí 
firmy, které se chtějí dále rozvíjet 
v této oblasti. My jejich požadavky 
jsme schopni pokrýt. 
Když to shrnu, konfe-
rence bude o Dell EMC 
od A až do Z. 

Proto provozovatelé DC 
zvažují, jaké řešení jim 
dovolí nabídnout jed-
noduchý, přitom vysoce 

flexibilní a škálovatelný systém, 
který umožní provádět neustálé 
změny, rozšiřování i přesuny, 
a přitom stále zůstane zachována 
maximální ochrana provozu na 
stávajících linkách pro snížení 
rizika výpadku. To má své dopady 
i na SLA. 

Společnost Corning nabízí a do-
dává už přes dvacet let spolehlivá 

řešení s maximální možnou mírou 
flexibility. Vše začalo v roce 2009 
představením vysokohustotního 
řešení, systému EDGE. Ten se ne-
dávno dočkal svého nejnovějšího 
nástupce, systému EDGE8 s uni-
verzální polaritou. Díky němu 
je nyní možné nabízet možnost 
de-agregace rychlejších 40/100G 
okruhů pro swichte na rychlosti 
10/25G pro připojení serverů. 
Umístěním optických kazet repre-
zentujících porty linkových karet 
v hlavní distribuční zóně (MDA) 

se tak dosahu-
je výrazného 
snížení celkového 
počtu linkových 
karet. To v koneč-
ném důsledku 
vede k úsporám 
v hustotě i v po-
třebě napájení.

Ukázkovým 
příkladem spolu-

práce v nasazení řešení Corningu 
je kolokační centrum Telehouse 
North, budované s poskytovatelem 
datových služeb, společností Ki-
netic IT. Cílem řešení bylo zvýšení 
kapacity kolokačního centra. Jde 
přitom o typický příklad, jak by 
mělo vypadat nasazení systémo-
vého vysokohustotního řešení 
a jeho vlastní instalace k dosažení 
maximální efektivity. 

Telehouse North je první evrop- 
ské, ryze účelově vybudované 
a operátorsky nezávislé kolokační 
centrum. Jedno ze čtyř datových 
center v Londýně, je domovem 
London Internet Exchange, a záro-
veň je jedno z nejvíce propojených 
datových center v Evropě.

EDITORIAL

Vážení čtenáři
a čtenářky,

Vánoce se blíží 
mílovými kroky 

a předpokládám, že dárečky máte 
alespoň z části koupené. Chtěl bych 
vám ale poděkovat za dárek, který 

jsem nečekal, a dostal jsem ho od vás 
už nyní. Tím dárkem je, že už přes 

17 000 čtenářů si opět stáhlo minulé 
číslo časopisu. Je obrovskou poctou 

pro mě, že se vám náš časopis líbí 
a že o něj máte v takovém hojném 

počtu zájem.

Pracujeme na změnách v rubrikách 
i na webech postupně, tak, aby se 

vám vše lépe četlo, a tak se v příštím 
roce dočkáte dalších nových rubrik 

a – jak doufám – i zajímavých  
článků.

Technologie dnes úzce provází bez-
pečnost a tak – abyste byli v bezpečí 
– posílíme i informace o bezpečnosti
v ICT i IoT. Víte třeba, že vám dnes 

mohou zloději dodat ethernetový 
kabel s odposlechem? Že nevěříte 

vlastním uším? Uvidíte!

Přeji vám pohodové čtení.

Petr Smolník 
šéfredaktor

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Stanislav Hájek
 Country Marketing Manager Dell EMC Czech Republic

Využili jsme možnosti rozhovoru s Country Marketing Managerem 
společnosti Dell EMC, abychom se zeptali na dvě zásadní otázky, 
které se uvedené společnosti týkají. První je připravované Dell EMC 
Forum 2017, které se chystá v Praze, a druhá věc s tím přímo souvisí. 
Jaký je vztah Dell EMC k nedávno vytvořené divizi IoT a jak se dotkne 
našich firem. 

VÍCE
na str. 10
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http://vseodatacentrech.cz/2017/11/13/kabelazni-systemy-optimalizuji-prostor-v-datovych-centrech/
https://www.facebook.com/ICTNN/
https://www.youtube.com/user/icttveu/videos
https://www.linkedin.com/groups/6522238/profile
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Čtyři trendy v zabezpečení bytů 

Kyberútoky zamíří i na Smart Grids

Bezpečnostní dveře výrazným 
způsobem snižují riziko vloupá-
ní do domácnosti. Zatímco dříve 
si je lidé pořizovali hlavně kvůli 
mechanické ochraně majetku 
a otázka designu byla vedlejší, 
nyní se začíná situace měnit. 
Společnost NEXT přináší trendy 
v zabezpečení. 

1. Bezfalcové dveře a exkluziv-
ní design
Mezi příznivci neotřelých de-
signových řešení jsou čím dál 
populárnější bezfalcové bezpeč-
nostní dveře. „Jejich křídlo lícuje 

se zárubní, na pohled není vidět 
žádné výrazné vyčnívání. Dveře 
mají skryté 3D panty, zavírač i falc. 
To vše umožňuje z vnitřní strany 
slícování povrchu dveří s povr-
chem zdi,“ popisuje Ivan Pavlíček 
z firmy NEXT, která je předním 
výrobcem bezpečnostních dveří. 
Vzniká tak jednoduchý a stylově 
čistý design, který vyvolává dojem 
exkluzivity.

2. Motorizovaná vložka
Chcete mít jistotu, že máte 
zamčeno, nebo se obáváte, aby se 
někdo nezvaný nedostal k vám 

domů? Pak je motorizovaná vlož-
ka výborným doplňkem, který za 
vás po odchodu sám uzamkne, 
a po vaší identifikaci opět odem- 
kne. V případě zjištění jakékoliv 
nesrovnalosti se okamžitě aktivují 
výstupy na řídící jednotce pro 
spuštění alarmu nebo podání 
zprávy např. na mobilní telefon. 
Neustále je tak možné monito-

rovat otevření či odemknutí 
dveří, jejich správné uzamčení, 
neoprávněnou manipulaci či 
příliš dlouho otevřené dveře. 
To oceníte jak v kancelářských 
prostorech, tak i v domácnosti 
s dětmi. Motorizovaná vložka 
se dá namontovat zpětně do 
jakýchkoliv dveří včetně bez-
pečnostních a její obsluha je 
velmi jednoduchá. 

3. Otvírání dveří pomocí čtečky 
otisků prstů
Čtečka otisků prstů patří mezi 
nejoblíbenější hi-tech doplňky 

k bezpečnostním 
dveřím. Pomocí 
tohoto systému 
si odemknete 
dveře bez pou-
žití klíče, stačí 
pouze přiložit 
prst. Čtečka ve 
standardním 
zápustném 
provedení se 

instaluje přímo na křídle dveří. 
Můžete si však nechat namontovat 
i skrytou verzi, kdy je čtečka ulo-
žena v madle. Systém má paměť až 
na 99 otisků prstů. Práva jednot-
livých osob ke vstupu do obydlí 
lze libovolně přidávat, měnit nebo 
mazat dle potřeby.

4. Digitální kukátko
Další technologickou vychytáv-
kou je kamerové dveřní kukátko, 
které přenáší obraz osoby stojící 

za dveřmi na malý LCD monitor 
připevněný na zdi. V momentě, 
kdy máte doma samotné dítě, 
a zazvoní neočekávaná návštěva, 
můžete si nechat poslat obraz oso-
by za dveřmi také na mobil. Obraz 
z dveřního kukátka na mobilu 
vám pomůže situaci lépe posoudit 
a adekvátně reagovat.
 Více si o zabezpečení vašeho do-
mova můžete přečíst na stránkách 
předního výrobce bezpečnostních 
dveří www.next.cz.

zaměstnanců či 
zákazníků (53 %)
a zničení hmotného 
majetku (43 %). 

Přesto, že zvýšená konektivita prů-
myslových kontrolních systémů 

umožněná inteligentními sítěmi 
bude nabízet významné výhody 
jako větší bezpečnost, produkti-
vitu, zlepšení kvality služeb a pro-
vozní efektivity, 88 % respondentů 
vidí jako velký otazník při jejich 

zavádění právě 
kyberbezpeč-
nost. Distribuční 
podniky se 
musejí vyrovnat 
s nárůstem do-
mácích přístrojů 
internetu věcí 
(IoT), jako 
jsou připojená 
domácí centra 
a inteligentní 

spotřebiče. Ty přinášejí nové rizi-
ko: 77 % ředitelů označuje IoT za 
potenciální hrozbu pro kyberne-
tickou bezpečnost.
 Řádná ochrana je náročná kvůli 
složitosti distribučních elektric-
kých sítí i stále sofistikovanějším 
a vybavenějším útočníkům, mnoho 
distribučních společností je stále 
minimálně chráněno a velmi málo 
připraveno. Pouze 6 % respondentů 
se cítilo velmi dobře připravených 
a 48 % dobře připravených na ob-
novu běžných operací 
po kyberútoku.

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

Společnost Raycom se stala Silver 
Partnerem technologicko-infor-
mační mezinárodní platformy 
IoT Network News pro Českou 
republiku, Slovenskou republiku, 
Maďarsko a Polsko. 

IoT Network News je mezinárodní 
technologicko-informační komu-
nitní platforma, která sdružuje 
a propojuje informace o tématech 
IoT a Smart Cities na jednom místě. 
Tato platforma má za cíl propojovat 
různé názory na tato témata z po-
hledu vládních a státních institucí, 
odborné veřejnosti, školství, ale také 
komerčních subjektů.
 Platforma každým dnem roste 
a již dnes sdílí informace v sedmi 
zemích: Velké Británii, Německu, 
Polsku, Rakousku, Maďarsku, České 
republice a Slovenské republice 
a směřuje k tomu být evropským 
lídrem ve sdílení informací o IoT 
a Smart Cities technologiích a pro-
duktech. Bližší informace naleznete 
na www.IOT-NN.com.
 Globálními partnery jsou napří-
klad společnosti Intel a Dell EMC.
Platforma byla založena nezávis-
lým vydavatelstvím AVERIA LTD. 
v Manchesteru, Velká Británie.

Nové přírůstky 
do platformy IoT 
Network News
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Prezentační video  
o NSM CLUSTERU 

je k vidění zde

AVERIA LTD. je
nyní členem 
NSM Clusteru
Network Security Monitoring 
Cluster, (NSM Cluster) je uskupení 
zaměřené na bezpečnost počítačo-
vých sítí a bezpečnost v ICT.

Klastr má 21členů včetně Masaryko-
vy univerzity v Brně a do budoucna 
je otevřený vstupu dalších členů. 
Jeho ambicí je stát se nadregionál-
ním uskupením s působností na 
území ČR.

http://ict-nn.com/cs/bezpecnost/4595-ctyri-trendy-v-zabezpeceni-bytu
http://ictsecurity.cz/novinky/6181-v-pristich-peti-letech-mohou-kyberutoky-zpusobit-pad-elektrickych-distribucnich-siti
http://cz.iot-nn.com/blog/2017/11/13/nove-prirustky-do-platformy-iot-network-news/
http://ictsecurity.cz/novinky/6182-averia-ltd-clenem-nsm-clusteru
http://ictsecurity.cz/novinky/6182-averia-ltd-clenem-nsm-clusteru
https://www.youtube.com/watch?v=QRwMMyn8HRw
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Jedním ze stěžejních témat, která 
v současné době řeší nejedno IT 
oddělení mnoha firem, je GDPR, 
tedy nové nařízení EU o ochraně 
osobních údajů. Čeho se lidé 
v Česku v oblasti ICT vlastně 
bojí nejvíce?

Výsledky ankety ukázaly, že 
v obecném vnímání je největším 
strašákem zneužití osobních 
údajů. Málokoho napadne, že 
chráněna by měla být i data o jeho 
osobě jako zaměstnanci. A právě 
to je spojeno s GDPR. 

„Příprava firem na GDPR je 
momentálně palčivý problém i pro 
HR oddělení, která musí zajistit 
ochranu osobních údajů svých 
zaměstnanců. A s tím je spojena 
řada otazníků a nejasností,“ říká 
Zuzana Lincová, ředitelka Profe-
sia.cz. „Je třeba ujasnit si z pohledu 
pracovního práva, jak se mění 
pravidla pro nakládání s osobními 
údaji zaměstnanců, ale i řadu 
praktických otázek: například 
co všechno bude považováno za 
osobní údaj, jaká pravidla budou 

platit pro sourcing 
a recruitment, kdo 
má mít z povahy 
své práce přístup 
k osobním údajům 
zaměstnanců.“

„Přípravu na 
GDPR firmy nesmí 
zanedbat, ale zjed-
nodušeně řečeno, 
nejde o nic jiného, 
než si udělat 
pořádek v datech 
a nakládání s nimi,“ říká Ondřej 
Ševeček, odborník na IT bezpeč-
nost počítačové školy Gopas. „Je 
třeba zmapovat infrastrukturu 
a procesy a zjistit, kde všude jsou 
osobní údaje uloženy, kdo má prá-
vo s nimi manipulovat, proč k nim 
má přístup a za jakým účelem je 
zpracovává. Velkým úkolem pro IT 
oddělení bude regulace ‚šedé zóny‘ 
IT, tedy situace, kdy zaměstnanci 
mají data uložená mimo oficiální 
úložiště – na osobních stanicích, 
noteboocích a telefonech.“

Ale zpět k obecnému vnímání 
kybernetických útoků, tedy k an-

ketě na stránkách Profesia.cz. Lidé 
zde odpovídali na otázky: Bojíte se 
kyberkriminality? Čeho se obáváte 
nejvíc? Celkem 51 % respondentů 
má obavy ze zneužití osobních 
údajů. Rovná pětina (20 %) si dělá 
starosti, že následkem kyberúto-
ků přijde o peníze. Kyberzločinu 
se nebojí 16 % z odpovídajících. 
Zbývající respondenti vyjádřili 
obavy, že přijdou o data (7 %), 
nebo že se stanou 
terčem vydírání 
(6 %).

V.I.P. NEWS Čeho z oblasti kyberkriminality se 
firmy obávají nejvíce? 

BigBrother 
Awards uděleny
Nezávislá porota vybrala ze 
seznamu kandidovaných 
vítěze této anticeny pro každou 
kategorii v rámci ochrany dat. 
Přinášíme malou ochutnávku 
nejzajímavějších ocenění. 
Vítězové jsou v kategoriích:
Komunikace a marketing: 
Facebook – Micro-targetting, 
profilování osobnosti a Dark 
posts.
Obchod a finance: Martin Auer 
– Kdo si koupil náš chleba
Orgány a správa: W3C – DRM 
v prohlížeči jako standard W3C
Politik: Sobotkovo vedení 
Rakouska do éry všeobecné 
kontroly
Celosvětová datová hvězda: 
Amazon Echo – 
Zrcadlo našeho 
života v oblacích.

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Populární softwarové 
peněženky Parity pro 
nakládání s kryp-
toměnou Ethereum 
přestaly 6. listopadu 
fungovat. Smart 
kontrakt obsahující 
knihovnu definující 
fungování peněženek byl omylem 
smazán a vlastníci peněženek tím 
přišli o možnost odesílat z nich 
své tokeny ETH. Uzamčeno v ne-
funkčních peněženkách Parity 
je přes 500 000 ETH, neboli 150 
milionů USD.

Postihnuty jsou všechny mul-
ti-signature peněženky Parity 
vytvořené po 20. červenci 2017, 
kdy byl kontrakt na blockchai-
nu Ethereum obsahující danou 
knihovnu aktualizován v odpovědi 
na dříve odhalenou bezpečnostní 
chybu, skrze kterou byly zcizeny 
tokeny v hodnotě přes 30 milionů 
USD. Aktualizovaný kontrakt ale 
také nebyl bezchybný a umož-
nil uživateli vystupujícímu pod 
přezdívkou devops199 převzít nad 

kontraktem kontrolu a následně 
jej smazat, vše v rámci nevinného 
zkoumání funkčnosti chytrých 
kontraktů. Všechny peněženky 
závislé na existenci knihovny se 
tak staly nefunkčními. Někte-
ré odhady počítají až s jedním 
milionem takto uzamčených ETH 
tokenů.
 Vzhledem k závažnosti situace 
už se začalo spekulovat o řešení 
pomocí neplánovaného hard-
-forku Ethereum blockchainu, 
tedy řešení, které už bylo jednou 
nasazeno v ne nepodobné situaci 
z poloviny roku 2016 (fiasko jmé-
nem DAO).
Vojtěch Bínek

Termín GDPR se blíží, 
dají se přípravy stih-
nout, když je již konec 
roku?

Stihnout se dá všechno, ale je 
potřeba neotálet. Do konce roku 
je naše kapacita již omezená, ale 
vstupní konzultace jsme stále našim 
zákazníkům připraveni 
poskytnout. S nimi pak 
stanovíme harmono-
gram prací na první 
kvartál roku 2018, kde 
musí proběhnout vstup-
ní rozdílová analýza 
a následně bezodkladně 
implementace nápravných 
opatření. Spekulovat o tom, že při 
případné kontrole od nadřazeného 
kontrolního úřadu, bude stačit pro-
kázat snahu, není vhodné.

Můžete dát nějaké rady firmám, jak 
se jednoduše na GDPR připravit ane-
bo zjistit, co mají a nemají v pořádku?
Kybernetická bezpečnost ve vztahu 
k ochraně datových aktiv dnes není 
jednoduché téma, kde stačí zaměst-
nat jednoho interního zaměstnance 

a tímto úkolem jej pověřit. Dnes je 
kybernetická bezpečnost samostatný 
studijní obor a je potřeba smířit se 
s tím, že implementace kybernetické 
bezpečnosti není jen projekt, ale je 
to zejména proces a tento proces 
vyžaduje tým odborníků, kde každý 
má svoji nezastupitelnou roli. Je to 

zejména specialista na právo, 
legislativu a procesy, 

dále specialista na IT 
a specialista na lidské 
zdroje a jejich edukaci. 
Takže firmám bych 

doporučil obrátit se na 
ověřené dodavatele, využít 

jejich služeb, a to představuje 
nejkratší – a nakonec i nejlevněj-
ší – cestu k cíli. V naší společnosti 
připravujeme speciální automatizo-
vané dotazníky za účelem rychlého 
a přesného sběru vstupních infor-
mací a dále již musí nastoupit lidská 
práce analytiků.

Peněženky Parity pro kryptoměnu 
ETH se staly nefunkčními

Jak je na tom vaše firma s přípravou na 
GDPR?
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Výsledky ankety Profesia.cz:  
Bojíte se kyberkriminality? 

Pokračování
ze
str. 1

GDPR 
je tu za pár 
měsíců, jak 
jste na tom 

vy?

http://ictsecurity.cz/novinky/6164-soutez-o-velkeho-bratra-bigbrother-awards-v-rakousku
http://ictsecurity.cz/novinky/6177-jak-je-na-tom-vase-firma-s-pripravou-na-gdpr
http://ictsecurity.cz/novinky/6178-bojite-se-kyberkriminality-ceho-nejvice
http://ictsecurity.cz/novinky/6175-penezenky-parity-pro-kryptomenu-eth-jsou-nefunkcni
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Bad Rabbit řádil v Rusku a na Ukrajině
V Rusku byly zaznamenány 
první útoky nové rodiny ranso-
mware zvané Bad Rabbit. 

V Rusku a na Ukrajině útokem 
nejvíce utrpěly dopravní systémy 
a média, která nemohla zveřej-
ňovat své výstupy. Bad Rabbit 
prozatím nevyužívá žádných 
exploitů a šíří se především 
drive-by útoky prostřednictvím 
kompromitovaných webových 
stránek, na kterých vypadá jako 
legitimní aktualizace aplikace 
Adobe Flash pro Windows ke 
stažení. 
 Po spuštění aplikace je Bad 
Rabbit schopen vyhledat otevře-
né SMB sdílené složky a zároveň 

se snaží využít předdefinované-
ho seznamu nejběžněji používa-
ných a výchozích přihlašovacích 

údajů k dalšímu šíření infekce. 
Také využívá známý nástroj Mi-
mikatz k extrakci přístupových 
údajů z napadeného systému. 
Dále už se Bad Rabbit chová 
téměř jako klasický ransomware: 
vyhledá data oběti a zašifruje je 
RSA-2048 klíčem. K šifrování ale 
nestandardně zneužívá legitimní 
open-source utility DiskCryptor.

K omezení možnosti nákazy 
virem Bad Rabbit je doporučo-
váno omezit využívání proto-
kolu SMB. Podle Národního 
kontrolního úřadu pro kyberne-

tickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB) je účinnou prevencí 
(vakcinací) před nakažením ran-
somwarem Bad Rabbit vytvoření 
souborů c:\windows\infpub.dat 
a c:\windows\cscc.dat a ode-
brání všech oprávnění k těmto 
souborům.

Nejvíce útoků se zatím ode-
hrálo v Rusku, dále na Ukrajině 
a několik případů bylo zazna-
menáno i v Bulharsku, Turecku 
a dalších zemích. Podle expertů 
jsou hlavním cílem Bad Rabbit 
ransomware korporace. Mezi 
první postihnuté patří ruské 
zpravodajské agentury Interfax 
a Fontanka, platební systém 
Kyjevského metra, mezinárod-
ní letiště v Oděse a ukrajinské 
Ministerstvo infrastruktury.

Útočník za dešifrování systé-
mu žádá 0,05 BTC do 48 hodin, 
poté, pokud napadený včas 
nezareaguje, se má výkupné 
zvyšovat.

Výzkumníci ransomware stále 
analyzují a jestli jej lze odstranit 
bez zaplacení výkupného tak 
zatím není jasné. 
Vojtěch Bínek

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Bezpečnostní specialisté zveřej-
nili nález nového a zákeřnějšího 
ransomware, který cílí na zaříze-
ní s OS Android, který pojmeno-
vali Doublelocker. Tento zákeřný 
vir dokáže kromě zašifrování 
dat i změnit PIN zařízení. Jedná 
se o první ransomware, který 
zneužívá služby pro usnadnění 
přístupu.

Doublelocker se šíří primárně přes 
falešnou Adobe Flash aplikaci, 
která je ke stažení na kompromi-
tovaných serverech. Po instalaci 
požádá o spuštění služby pro 
usnadnění přístupu pojmenované 
„Google Play Service“, přes kterou 
neoprávněně a bez uživatelova 
vědomí získá administrativní 
práva a nastaví se jako výchozí 
spouštěná aplikace při zmáčknutí 
tlačítka Home.
 Soubory jsou následně zašif-
rovány pomocí AES algoritmu. 

Na rozdíl od jiných 
malware pro Android 
zařízení, Doublelocker 
implementuje šifrování 
bez chyb a odšifrování 
dat bez jejich ztráty je tak 
bez zaplacení výkup-
ného pravděpodobně 
nemožné. Po zaplace-
ní výkupného v ceně 
0,013 BTC útočník PIN 
dálkově resetuje a zaříze-
ní tak krom odšifrování 
i odblokuje.
 Alternativním řešením pro 
napadeného je reset do továrního 
nastavení, čímž jsou ale všechna 
jeho data, uložená v zařízení, tedy 
fotografie, videa, ale i kontakty 
a další informace, jednou provždy 
definitivně ztracena.
 Ransomware je postaven na 
stejném základě jako bankov-
ní trojský kůň BankBot, jehož 
zdrojový kód byl na internetu 

zveřejněn ke konci roku 2016. 
Doublelocker na rozdíl od Bank- 
Botu nesbírá přístupové údaje, ale 
šifruje a uzamyká zařízení. Podle 
specialisty na malware Lukáše 
Štefánka, který ransomware 
objevil, si lze v blízké budoucnosti 
představit verzi, která 
obě funkce kombinuje.
Vojtěch Bínek

Doublelocker zamyká Android 
a dokáže změnit i PIN
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Už 12. ročník odborné konference 
uživatelů a dodavatelů v oblasti 
IT Service Managementu se koná 
18. a 19. ledna 2018 v Praze.

Program je rozdělen do tří základ-
ních bloků: Service management, 
Security & Cloud a Nové trendy 
a přístupy v IT Service Desku. 
„Máme zajištěné zajímavé před-
nášky, korespondující s mottem 
konference: Ovládejme a řiďme 
IT a nedopusťme, aby IT ovládalo 
a řídilo nás,“ říká Jaroslav Rokyta 
z itSMF Czech.

Odborná 
konference:
Jak bojovat  
s temnou stranou?

TOP JOB

Comguard hledá 
technického 
konzultanta pro 
bezpečnost IT
Zajímá vás počítačová bez-
pečnost? 

Máte příležitost stát se členem 
přední české společnosti 
specializované na tuto oblast, 
působící především na trhu 
v ČR a SR. Na trhu zastu-
pujeme takové značky jako 
McAfee, Sophos, Barracuda, 
Rapid7 a další. Vaše práce 
bude zaměřena na atraktivní 
segment velkých a středních 
společností, přijdete do styku 
s projekty s nejvyššími nároky 
na bezpečnost IT v regionu 
a získáte zkušenosti s nejpo-
kročilejšími nástroji na trhu. 
Při každodenní komunikaci se 
zahraničními partnery navíc 
zdokonalíte i svoji angličtinu. 
Jedná se o pozici vhodnou i pro 
absolventy VŠ.
Působnost: Brno
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http://ict-nn.com/cs/jobs/4574-comguard-hleda-technickeho-konzultanta-pro-bezpecnost-it
http://ictsecurity.cz/novinky/6176-jak-bojovat-s-temnou-stranou-it
http://ictsecurity.cz/novinky/6162-ruskem-a-ukrajinou-se-siri-novy-ransomware-bad-rabbit
http://ictsecurity.cz/novinky/6158-doublelocker-novy-ransomware-ktery-zamyka-android-zarizeni
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Moderní životní styl si vyžaduje 
technologie, které drží krok 
s uživateli. USB-C, nejnovější 
mobilní život ještě vylepšuje. 

Proto třeba i společnost MMD 
nabízí výběr monitorů s do-
kováním USB-C, které z této 
technologie těží maximum. 
Nejnovější generace USB-C 
konektorů uživatelům umožňuje 
dobíjet zařízení, přenášet audio 
a video a připojit se k internetu 
prostřednictvím jediného kabelu. 
Konektor o tloušťce 2,4 mm je 
kompatibilní s běžnými note-
booky i dalšími přenosnými 
zařízeními. Navíc je oboustranný, 

čímž usnadňuje manipulaci – jde 
o jednoduchý, a přitom velmi
důmyslný prvek, který jistě ocení 
každý, kdo se někdy potýkal 
s klasickým USB konektorem. 
USB-C konektor se stává výrob-
ním standardem a šetří uživa-
telům mnoho problémů s při-
pojením i dobíjením notebooků 
i dalších zařízení. Port typu 
USB-C navíc dokáže podporovat 
různé protokoly na výstupu jako 
HDMI, VGA, DisplayPort a další.
 Dokovací monitory Philips, 
vytvořené pro moderní a mul-
tifunkční pracovní prostředí, 
nabízejí veškerou rychlost 
a všestrannost USB-C v elegant-
ním a intuitivním balení. Díky 
snadnému připojení prostřednic-
tvím jediného kabelu umožňují 
přenášet data extra rychle, dobíjí 
notebooky, slouží jako běžná do-
kovací stanice, a ještě šetří místo 
na pracovním stole. Monitor 
USB-C lze propojit s periferiemi 
jako jsou klávesnice, myš, externí 
pevný disk, fotoaparát i sluchátka. 
Kabelové připojení k internetu je 
možné prostřednictvím standard-
ního portu RJ45. Ať už jste grafik, 
který potřebuje pracovat současně 

na několika monitorech, nebo 
používáte notebook a hledáte 
lepší možnosti připojení či jste 
dynamický obchodník, jenž chce 
vytěžit maximum z flexibilního 
pracovního prostředí, tyto tři 
monitory vás určitě nezklamou:
• Dokovací monitor Philips

241B7QUPBEB USB-C řady
B právě díky existenci USB-
-C umožní propojit až čtyři
monitory najednou. 24palcový
Full HD monitor vedle většího
pracovního prostoru a skvělé
konektivity nabízí také ergo-
nomické možnosti a snadné
přizpůsobení.

• Dokovací monitor Philips
258B6QUEB USB-C řady B je
všestranný monitor s úhlopříč-
kou 25 palců, který je ideální
pro nasazení ve firmách a gra-
fických studiích.

• Dokovací monitor USB-C
Philips 328P6AUBREB řady P
se hodí pro grafické aplikace
jako CAD, 3D, Adobe Creative
Cloud a pro
fotografie.

V.I.P. NEWS Šetřete čas a buďte produktivnější

Cloudová 
aplikace řídí 
sítě
Společnost Nokia oznámila 
novou generaci softwaru Se-
ssion Border Controller (SBC) 
pro kontrolu relací, která 
nabízí poskytovatelům služeb 
dramaticky vyšší úroveň výko-
nu a zabezpečení pro nasazení 
v cloudovém prostředí.

Nokia SBC působí jako hlídač 
na hraně sítě a brání kyber-
netickým útokům, cílenému 
přetížení šířky pásma IP a po-
kusům o neoprávněný přístup. 
Nově uváděná verze poskytuje 
vylepšené možnosti, pomáhající 
lépe spravovat 
a chránit média 
a signální toky. 

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Nový VDSL/ADSL modem 
s routerem Archer VR600 
podporující nejnovější standard 
VDSL2 o rychlosti až 100 Mbit/s 
zvládne levou zadní Wi-Fi 
připojení s celkovou rychlostí až 
1,6 Gbit/s. Konektivitu doplňuje 
gigabitový ethernet a možnost 
připojení mobil-
ního USB 3G/4G 
modemu jako 
záložního řešení.

Modem s rou-
terem TP-Link 
Archer VR600 
tedy představuje 
řešení pro mo-
derní domácnosti 
s mnoha digitálními zařízeními 
a vysokými nároky na datové 
přenosy, ideální pro online hry, 
přehrávání videa z internetu ve 
vysokém rozlišení a stahování 
velkých souborů.
 K připojení k WAN lze použít 
jeden ze tří způsobů: VDSL2 
(zpětně kompatibilní s technolo-
giemi ADSL2+/ADSL2/ADSL) 
o rychlosti až 100 Mbit/s, dále

EWAN pro připojení ke kabelo-
vým nebo optickým modemům 
nebo případně mobilní USB 
modem pro sítě 3G/4G.
 K připojení koncových zařízení 
slouží Wi-Fi nejnovějšího standar-
du 802.11ac s celkovou přenoso-
vou rychlost až 1,6 Gb/s ve dvou 

frekvenčních pás-
mech (300 Mbit/s 
v pásmu 2,4 GHz 
a 1,3 Gbit/s v pás-
mu 5 GHz). Díky 
tomu lze připojit 
větší počet zaří-
zení, snížit jejich 
vzájemné rušení 
a dosáhnout vyšší 
stability spojení. 

Ke stabilitě a velkému dosahu bez-
drátové sítě přispívají i tři výkonné 
antény s technologií tvarování sig-
nálu (tzv. beamforming). Zařízení, 
která nejsou vybavená Wi-Fi 
modulem, lze připojit pomocí čtyř 
gigabitových 
LAN portů.

V poslední době se dbá na dodr-
žování nákladů, a proto se každé 
euro, ušetřené na nákladech, jeví 
jako obrovské pozitivum. 

To si uvědomila i společnost Han-
nah, která úspěšně využívá řešení 
Kerio Connect k zajištění svých 
komunikačních 
potřeb. Společ-
nost oceňuje 
zejména nízké 
náklady na po-
řízení a provoz 
poštovního 
severu, uživatel-
sky přívětivého 
klienta a výkon-
nou administraci řešení.
 Řešení Kerio Connect, spo-
lečnosti GFI Software, nahradilo 
ve společnosti Hannah server 
Microsoft Exchange, a to zejména 
díky poměru ceny a funkčnos-
ti. Hannah v rámci řešení Kerio 
Connect využívá také provozuje 
poštovního klienta Kerio Connect 
Client. Na centrále uživatelé vyu-
žívají klientský program Microsoft 
Outlook s doplňkem Kerio Plugin 

pro synchronizaci off-line obsahu. 
Řešení umožňuje i přístup k e-mai-
lům přes webový portál, který ve 
firmě slouží jako záloha pro případ 
výpadku klientské aplikace.
 Kerio Connect se ukázala jako 
jednoduchá a snadno nastavitelná 
aplikace a nízkými náklady na po-

řízení i provoz. 
Díky Kerio 
Connect Client 
firma nemusela 
nakupovat 
na pobočky 
licence pro 
Microsoft 
Outlook, čímž 
ušetřila velké 

náklady. Velkým plusem je snadná 
správa pro uživatele, kteří si doká-
žou rychle, jednoduše a intuitivně 
nastavovat potřebné parametry s 
tím, že se pak mohou se zcela vě-
novat své hlavní pracovní činnosti. 
Také z pohledu administrace řešení 
je Kerio Connect 
velmi přehledné 
a efektivní.

Domácí Wi-Fi s rychlostí 1,6 Gb/sJeden administrátor zvládá 180 účtů
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http://www.netguru.cz/novinky/3913-cloudova-aplikace-nokia-sbc-ridi-vykon-a-zabezpecuje-site
http://www.netguru.cz/novinky/3911-usetrete-cas-budte-produktivnejsi-a-mobilni
http://www.netguru.cz/novinky/3909-nastroj-pro-spravovani-posty-180-uzivatelu-jednim-administratorem
http://www.netguru.cz/novinky/3905-domaci-modem-s-podporou-vdsl2-a-wi-fi-pripojenim-1-6-gbit-s
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Rychlý Wi-Fi router s dvoujádrem
Router R8000P (Nighthawk 
X6S) nabízí veškeré dosavadní 
funkce svého předchůdce, nově 
je vybaven také dvoujádrovým 
1,8GHz procesorem, Wi-Fi stan-
dardem AC4000 a technologií 
MU-MIMO, které výrazně zvyšují 
rychlost i spolehlivost připojení 
bez ohledu na počet připojených 
mobilních zařízení.

Nový třípásmový Wi-Fi router 
Netgearu R8000P je opatřen 
výkonným dvoujádrovým 1,8GHz 
procesorem, který v kombinaci 
s Wi-Fi standardem AC4000 
a technologiemi Multi-User 
MIMO (MU-MIMO) a Smart- 
Connect poskytuje rychlé a spo-
lehlivé připojení s maximální 
teoretickou propustností až 4 Gb/s 
(750 Mb/s v 2,4GHz pásmu a 2x 
1 625 Mb/s v 5GHz pásmu). 
Široké pokrytí i napříč velkými 
domy zajišťuje šestice interních 
antén v kombinaci s technologií 
inteligentního zaměřování signálu 
Beamforming+. Díky tomu se 
mohou uživatelé volně pohybovat 
a užívat si silného pokrytí bezdrá-
tovým signálem kdekoli v domě 
a ocení i přesné směrování Wi-Fi 
signálu do jejich zařízení.

Wi-Fi router R8000P je dále vy-
baven pěti gigabitovými etherne-
tovými porty (4x LAN, 1x WAN), 
přičemž dva z nich lze v porovnání 
s předchozím modelem vzájemně 
agregovat a dosáhnout tak dvojná-
sobně vyšší přenosové rychlosti. 
Součástí zařízení je také dvojice 
USB portů (1x USB 3.0, 1x USB 
2.0) nabízející snadný a rychlý 
přístup k externím datům.
 Netgear R8000P podporuje 
i širokou řadu pokročilých funkcí, 
jež umožňují zařízení snadno 
nainstalovat, konfigurovat a rovněž 
také spravovat. 
 Bezpečné připojení rou-
teru k síti zajišťuje řada bez-
pečnostních funkcí v podobě 

chráněného přístupu k Wi-Fi 
(WPA/WPA2 – PSK), customi-
zované, volně dostupné URL pro 
nastavení osobního FTP serveru, 
podpory VPN, dvojité firewall 
ochrany (SPI a NAT) či prevence 
před DoS útoky. Zařízení zároveň 
podporuje oddělený přístup k síti 
pro hosty či zesílenou rodičovskou 
kontrolu zamezující přístup na 
vybrané weby konkrétním členům 
rodiny či jejich zařízením. Správu 
routeru velmi usnadňuje aplikace 
Netgear Genie pro aktualizaci, 
monitorování 
a kontrolu stavu 
domácí sítě.

Wi-Fi router Netgear R8000P. 
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IP kamery pro livestream, 
videosekvenci a záznam
Nové modely videoverifikačních IP kamer JI-111C 
a JI-112C nabízejí tři zásadní funkce: videosekven-
ci, livestream a záznam. Pomocí detektorů a kamer 
sleduje centrální jednotka alarmu dění v hlídaných 
prostorech a v reálném čase poskytuje majiteli 
informace formou SMS notifikací nebo pomocí 
chytré aplikace MyJABLOTRON.

Bezpečnostní systém Jablotron 100 je vhodný pro maji-
tele většiny objektů, ať už domácností nebo sídel firem, 
které je nutné zabezpečit proti vloupání nebo výtrž-
nictví. Kromě běžně využívaných čidel Jablotron nově 
nabízí instalaci videoverifikačních IP kamer JI-111C 
s objektivem DOME a JI-112C s objektivem BULLET. 
Kamery jsou plně kompatibilní s aplikací MyJABLOT-
RON a uživatelé tak mají veškeré informace přehledně 

k dispozici on-line ve 
svém chytrém mobil-
ním telefonu.

Oba dva nové 
modely kamer po-
řizují barevné video 
s rozlišením HD 
nebo Full HD v roz-
lišení 1920x1080. 

V případě špatných 
světelných podmínek 
přepínají do nočního 
režimu, ve kterém využívají 
infračerveného přísvitu 12 IR LED diod s maximálním 
dosahem 30 metrů. Objektivy obou mají úhel záběru 
až 92,5° a možnost jejich otočení je v rozmezí 0–355°. 
Kamery jsou určeny pro venkovní využití dle normy 
ČSN EN 50131-1 a splňují stupeň krytí IP67. Prototyp 
JI-111C (DOME) má rozměry 111 x 111 x 82 mm 
a větší kamera JI-112C (BULLET) 300 x 90 x 90 mm.
 Funkce videosekvence poskytuje minutový záběr, 
složený ze třiceti vteřin monitorovaného místa před 
a po vyvolání poplachu; stejně tak při odjištění 
objektu nebo na konkrétní vyžádání. Záznam je 
dostupný na chytrých mobilních zařízeních pomocí 
aplikace MyJABLOTRON. 
 Funkce livestream zase umožňuje online živý pře-
nos monitorovaného místa. Tak lze kontrolovat dění 
v objektu. Nadstavbovou službou je pak záznam, kdy 
je možné nahlížet 
do historie tří nebo 
sedmi dnů. Všechna 
data jsou šifrována na 
cloudu Jablotronu. 
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Společnosti Discovery Communi-
cations a Google zahájily vysílání 
průlomového seriálu Discovery 
TRVLR, na kterém pracovaly VR 
týmy obou společností. První 
kapitolu tohoto 38dílného seriálu 
mohli diváci zhlédnout v pátek 
3. listopadu výhradně přes YouTu-
be, stránky DiscoveryVR.com nebo 
přes aplikaci Discovery VR.

Seriál lze sledovat ve virtuální 
realitě pomocí nových brýlí Google 
Daydream View nebo jednoduchých 
brýlí Cardboard. Diváci si ho také 
mohou pustit na webu, na zařízeních 
podporujících operační systémy 
Android a iOS.

Tento unikátní seriál přenese di-
váky za televizní obrazovky a zavede 
je přímo do centra dění, za zajíma-
vými lidmi na každém ze sedmi 
kontinentů světa. Seriál Discovery 
TRVLR přinese divákům kompletní 
zážitek ze sledování díky možnosti 
prohlédnout si vše ve 360 stupních. 
Budou moci poznat jedinečné 
kultury, ohromující rituály, zvláštní 
tradice a životu nebezpečné úkoly, 
které definují různé kultury v Se-
verní Americe, Jižní Americe, Asii, 
Austrálii, Africe, Antarktidě a Ev-
ropě. Po vstoupení do těchto světů 
se divákům otevřou pozoruhodná 
prostředí, zajímavé pohledy, zvuky 
a příběhy, které odhalí extrémy lid-
ské přirozenosti. Discovery TRVLR 
dodává divákům pocit, že se aktivně 
účastní vzácných objevů, díky kte-
rým je cestování po světě ohromnou 
životní zkušeností.

Seriál „Discovery TRVLR“ se sklá-
dá ze sedmi kapitol, z nichž každá 
zkoumá jiný kontinent. Každá ka-
pitola začíná kouzelným východem 
slunce a končí nádherným západem 
slunce. Mezi těmito překrásnými 
východy a západy slunce se epizody 
zaměřují na fascinující místní obyva-
tele, např. Guru, Renegade (Odpad-
lík), Entertainer (Bavič) a Explorer 
(Průzkumník), kteří se s námi podělí 
o své jedinečné
rituály, tradice 
a úkoly.

První seriál o všech 
kontinentech ve VR

Daydream View
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http://www.netguru.cz/novinky/3907-vylepseny-wi-fi-router-s-dvoujadrovym-1-8ghz-procesorem
http://www.netguru.cz/novinky/3903-videoverifikacni-ip-kamery-s-funkcemi-livestreamu-videosekvence-a-zaznamu
http://www.netguru.cz/novinky/3902-prvni-serial-ve-virtualni-realite-ve-kterem-se-podivate-na-vsech-sedm-kontinentu
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Investiční společnost KKCG podnikatele Karla Ko-
márka kupuje majoritní část holdingu AutoCont, 
největšího nezávislého českého poskytovatele IT 
služeb. Je to letos nejvýznamnější akvizice v oblasti 
informačních technologií v České republice. 

Podle smlouvy se skupina KKCG stává sedmdesáti-
procentním akcionářem společnosti AutoCont Hol-
ding. Zbývajících třicet 
procent akcií zůstává i na-
dále v rukou současného 
managementu. AutoCont 
tak po sedmadvaceti le-
tech úspěšného fungování 
na trhu vstupuje do nové 
éry a stává se součástí jed-
né z největších investič-
ních společností v České 
republice. Transakce 
podléhá schválení Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, 
jak v České republice, 
tak na Slovensku. Do 
doby, než bude schválena, 
bude AutoCont jednat 
samostatně.

„Naší dlouhodobou vizí je vybudovat silný podni-
katelský pilíř zaměřený na informační technologie. 
Máme v portfoliu zajímavé domácí i zahraniční IT 
společnosti, spolupracujeme s technologickým gigantem 
Foxconn. Vstup do AutoContu je dalším krokem 
k naplňování této vize. AutoContu může toto spojení 

přinést nové zajímavé obchodní příležitosti a skupinu 
KKCG výrazně posune v IT oblasti,“ uvedl Michal 
Tománek, investiční ředitel, zodpovědný ve skupině 
KKCG za nové technologie.

AutoCont je jedničkou na trhu v poskytování IT 
služeb středním a velkým zákazníkům. Dodává pod-
nikovou infrastrukturu, firemní informační systémy, 
vyvíjí software a nabízí outsourcing IT i cloudové 

služby, působí na českém 
i slovenském trhu.

IT strategie skupiny 
KKCG sází na to, že firmy 
stále více mění způsob, 
jakým využívají IT služby. 
Tato doslova revoluce je 
způsobena jednak stále 
rostoucím fenoménem 
cloudových služeb, ale 
také například zvyšující 
se nutností řešit rizika 
spojená s bezpečností 
informačních technologií, 
nebo se stále aktuálněj-
ší potřebou digitálně 
transformovat i tradiční 

obory. A právě AutoCont by se měl stát lídrem v po-
skytování IT služeb nové generace, protože jen tak 
bude možné 
komplexně 
pokrývat 
potřeby zákaz-
níků.

V.I.P. NEWS KKCG vstoupila do AutoContu

Backup 12.5 
boduje
S produktem Acronis Backup 
12.5 se Acronis trefil uži-
vatelům přesně do jejich 
přání. Svědčí o tom čtvrtinové 
nárůsty prodejů, přičemž stále 
větší podíl společností volí 
vyšší edici Advanced.

Acronis Backup 12.5 umožňuje 
optimalizovat náklady a dosáh-
nout požadované úrovně ochra-
ny dat, jejich správy a flexibility 
v hybridních IT prostředích. 
Acronis Backup 12.5 je jediné 
řešení na trhu, které nabízí 
kompletní ochranu všech 
záloh ve více 
než 20 různých 
prostředích. 

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Nově spuštěné logistické cent-
rum disponuje plochou 50 000 
m2, je škálovatelné na odbavení 
150 tisíc kusů zboží denně a vyu-
žívá nejmodernější technologie, 
které umožňují plynulé a rychlé 
odbavení zásilek.

Nové logistické centrum spustila 
společnost Mall.cz v Jirnech u Pra-
hy. To patří mezi nejmodernější 
v Evropě. Mall.cz také rozšiřuje 
otevírací dobu poboček a zavádí 
víkendové doručení zboží. Zákaz-
níci budou moci v rámci Vánoc 
využít i další služby jako garanci 
doručení zboží či prodlouženou 
dobu na vrácení dárků.

Logistické centrum disponuje 
moderními na míru vytvořenými 
automatizovanými linkami umož-
ňujícími kompletní odbavení 
zásilky během 15 minut. Balení se 
přizpůsobuje hmotnosti a veli-
kosti produktů a je rovněž plně 
automatizované. V sezoně pracuje 
v logistickém centru až 600 lidí.

Mall.cz představil také novinky 
v oblasti logistiky: Od 7. října 
jsou otevřeny veškeré pobočky 

i v sobotu od 9 do 16 hodin, 
v Praze dokonce do 17 hodin. Od 
24. listopadu jsou tímto způso-
bem otevřeny pobočky i v neděli, 
a to až do Vánoc. Mall.cz vedle 
otevření výdejních míst zavádí 
také sobotní a nedělní doručení 
se službou MALL 7 dní v týdnu. 
Stačí objednat zboží do 17 hodin 
a druhý den (vč. víkendu) je zá-
kazník s touto službou může mít 
k dispozici. V Praze mohou zá-
kazníci využít osobní odběr ještě 
v den objednání v případě objed-
návky do 13 hodin téhož dne. Ve 
spolupráci se startupem DoDo si 
Pražané mohou nechat dodatečně 
expresně doručit 
zásilku přímo do 
ruky.

Mezi námi se pohybují vizionáři. 
Lidé, kteří dohlédnou dále než 
ti ostatní, dokážou odhadnout 
budoucí vývoj a přizpůsobit mu 
svou strategii.

Odpovězte si sami na následující 
otázky:
• Pracujete ve své firmě inovativně?
• Děláte svůj byznys tak trochu 

„jinak“?
• Snažíte se zákazníkovi nabídnout 

odlišné služby?
• Pracujete na projektu, který je 

jedinečný?
• Anebo víte o někom takovém?

Pak zvažte ještě do 17. 11. 2017 
podání své přihlášky nebo zaslání 
nominace do projektu Vizionáři 
2017, jehož cílem je ocenit a zvidi-

telnit výjimečné inovativní počiny 
v českém podnikání s významným 
technologickým, ekonomickým 
anebo sociálním přínosem.

Kdo rozhodne o vítězi 
projektu?
O nejlepších Vizionářích 
2017 rozhodne odborná 
porota složená z akade-
mických a vědeckých in-
stitucí, partnerů projektu, 
státní správy a představite-
lů inovačního podnikání.

Jak se přihlásit a kdy budou známy 
výsledky soutěže?
Přihlášení do projektu je velmi jed-
noduché, ale pouze do 17. 11. 2017! 
Stačí jít na web www.vizionari.cz 
a vyplnit online formulář. Vítězové 
projektu budou slavnostně vyhlášeni 
7. 12. 2017.
 Nemáte vlastní inovativní pro-
dukt? Nominujte jiné, o kterých víte!

Projekt na podporu rozvoje inovací 
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Karel Komárek, majitel investiční skupiny KKCG. 

Nejmodernější logistické centrum 

http://vseodatacentrech.cz/2017/11/11/dvanactapulta-verze-zalohovaciho-programu-se-trefila-do-cerneho/
http://www.corporateict.cz/novinky/3752-investicni-skupina-kkcg-vstoupila-do-autocontu
http://ict-nn.com/cs/events/4585-projekt-na-podporu-rozvoje-inovacniho-potencialu
http://www.corporateict.cz/novinky/3758-nejmodernejsi-evropske-logisticke-centrum-je-v-jirnech-u-prahy
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Java Microservices in the 
age of Linux Comtainers:
Exkluzivní seminář jako 
nadstavba Java Days

Konferencí JavaDays 2017 na-
bídka Počítačové školy Gopas 
pro javisty však zdaleka nekon-
čí. Hned po skončení konfe-
rence se bude konat exkluzivní 
seminář Java Microservices in 
the age of Linux Containers, 
který povede Solution Archi-
tect společnosti RedHat pro 
Českou a Slovenskou republiku 
Jiří Kolář. Zaměří se zejména 
na to, jak Linux Containers 
a kontejnerové platformy jako 
Openshift ovlivňují JavaEE 
a moderní vývoj aplikací v ja-
zyce Java. 

Seminář se bude konat 
15. listopadu v odpoledních
hodinách. Místo konání bude 
během dne upřesněno. 
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TOP EVENTSTop 10 strategických technologických trendů 
pro rok 2018 a nejbližsí období

Hlavní strategické technologické 
trendy, které ovlivní v roce 2018 
většinu organizací, představili 
analytici společnosti Gartner na 
konferenci Symposium/ITxpo 
2017 v americkém Orlandu.

Gartner definuje strategický 
technologický trend jako takový, 
jenž má významný potenciál na-
rušit současný stav nebo se začíná 
posouvat ze stadia zrodu do fáze 
širšího použití a dopadu, případ-
ně takový trend, který se rychle 
rozvíjí, podléhá značné nestabilitě 
a během následujících pěti let 
může dosáhnout „bodu zvratu“.

„Top 10 strategických technologic-
kých trendů Gartner pro rok 2018 
je vázáno na fenomén inteligentní 
digitální sítě (angl. Intelligent 
Digital Mesh), která je základem 
budoucího digitálního byznysu 
a ekosystémů,“ říká viceprezident 
Gartner pro výzkum David Cear-
ley. „IT lídři musejí vzít tyto techno-

logické trendy v úvahu 
při přípravě svých 
inovačních strategií, 
jinak riskují, že uvolní 
místo konkurenci.“

První tři trendy vy-
cházejí z toho, jak umě-
lá inteligence a strojové 
učení pronikají do 
všech oblastí a před-
stavují hlavní „bojiště“ 
technologických firem 
pro příštích pět let. 

Další čtyři se zaměřují na prolínání 
digitálního a fyzického světa. Po-
slední tři souvisejí s využíváním ros-
toucího počtu propojení mezi lidmi, 
organizacemi a zařízeními, ale 
i s obsahem a službami, jež přinášejí 
digitální obchodní příležitosti.

Top 10 strategických techno-
logických trendů na rok 2018:

AI základna
Tvorba systémů schopných se 
učit, přizpůsobovat a případně 
autonomně jednat bude hlavním 
kolbištěm přinejmenším do roku 
2020. 
Inteligentní aplikace a analytika
Během několika let získá prakticky 
každá aplikace a služba v nějaké 
míře umělou inteligenci. 
Inteligentní věci 
Inteligentní věci jsou fyzické před-
měty schopné nabídnout víc než 
provádění pevně daných funkcí. 

Digitální dvojče
Koncept digitálního dvojčete 
označuje digitální model entity či 
systému z reálného světa, slibných 
v kontextu IoT projektů v nadchá-
zejících letech. 
Od cloudu k okraji
Výpočty na okraji (Edge Compu-
ting) je zpracování informací nebo 
sběr a dodávka obsahu ze zdrojů 
umístěných blíže jejich zdrojům. 
Konverzační platformy
Konverzační platformy budou hrát 
klíčovou roli při změně komunika-
ce lidí s digitálním světem. 
Pohlcující zážitky
Virtuální, rozšířená a smíšená rea- 
lita mění to, jak lidé digitální svět 
vnímají a interagují s ním. 
Blockchain
Blockchain se vyvíjí z infrastruktu-
ry pro digitální měny do platformy 
pro digitální transformaci. 
Řízení událostmi
Základem digitálního byznysu je 
koncept obchodu, který je vždy 
připraven a hledá nové příležitosti. 
Průběžné riziko a důvěra
Aby bylo možné digitální byznys 
provozovat bezpečně, musejí 
bezpečnostní lídři přejít na tzv. 
CARTA přístup (průběžně vyhod-
nocované riziko a důvěra). 

Odhad vývoje prodejů na trhu v ČR
Analytici společnosti Gartner 
očekávají, že se trh zařízení, 
tedy PC, tabletů a chytrých 
telefonů, po letošním poklesu 
vrátí v příštím roce ke dvou-
procentnímu růstu. Šlo by 
o největší nárůst od roku 2015.

Vzestup je očekáván v segmentu 
mobilních telefonů a poroste 
dokonce i trh PC, zejména díky 
poptávce po ultra-přenosných 
prémiových zařízeních (ultra-
booky, konvertibilní tablety).

Analytici zároveň upozorňují, 
že by bylo chybou vykládat si do-
savadní vývoj tak, že svět přechází 
na mobilní zařízení a uživatelé se 
spoléhají výhradně na své chytré 
telefony. Růstu trhu PC, který se 
v letošním roce stabilizoval zejmé-
na díky přechodu na Windows 10 

v Západní Evropě, budou v roce 
2018 pomáhat zejména zotavu-
jící se trh v Rusku a očekávaný 

přechod na Windows 10 v Číně. 
Z 1,9 miliardy telefonů, které by 
se měly prodat v příštím roce, 
bude 1,6 miliardy (tedy 86 %) 
smartphonů, segment chytrých 
telefonů tak meziročně poroste 
o 6 %.

V České republice poroste trh
zařízení podle odhadů analytiků 
Gartner v roce 2018 jen velmi 
mírně (o méně než půl pro-
centa). Prodeje tradičních PC 
budou klesat (–3,6 %), porostou 
naopak ultra-přenosná zařízení 
(+3,7 %). Prodeje mobilních 
telefonů se meziročně téměř 
nezmění.

Java Days 2017: 
Hlavním magnetem bude 
Java 9

Na JavaDays 2017, které pořá-
dá Počítačová škola Gopas ve 
dnech 13.–14. listopadu 2017 
v Premiere Cinemas Praha, 
se bude mluvit především 
o novinkách Java platformy, 
ale i perspektivách dalších 
nástrojů pro vývoj aplikací. 
JavaDays 2017 je česká 
konference s nejvýznamněj-
šími 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 nej-
známější odborníky a experty 
na Javu přičemž přednášky 
budou probíhat v českém či 
slovenském jazyce. Hovořit 
se bude především o novince 
Kotlin, Javě 9.
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V.I.P. NEWS

Nová divize IoT 
Dell Technologies představila 
svou vizi a strategii pro IoT, no-
vou divizi IoT a nové produkty, 
laboratoře, partnerský program 
a modely používání určené spe- 
ciálně pro Internet věcí.

„Internet věcí radikálně mění 
náš život a fungování organizací 
a celého světa,“ řekl Michael Dell, 
předseda představenstva a CEO 
společnosti Dell Technologies. 
„Dell Technologies udává pro 
zákazníky směr novou distribuova-
nou výpočetní architekturou, spoju-
jící IoT a umělou inteligenci v rám-
ci jednoho propojeného ekosystému 
sahajícího od koncových zařízení 
přes datová centra 
až po cloud.“

Všechny AirLive Smart kity obsa-
hují vstupní bránu, která ovládá 
Z-Wave zařízení a má zabudova-
nou Wi-Fi, takže může posloužit 
i jako vstupní bod pro rozšíření 
pokrytí prostoru Wi-Fi signálem. 
 Součástí balíčku je PIR pohybo-
vý senzor s magneticky nastavitel-
ným úchytem a širokým zorným 
polem. Dalším senzorem v boxu 
je senzor 3v1, který funguje jako 

snímač pro dveře 
nebo okna, jako 
světelný senzor i tep-
lotní sonda. Smart Kit 
také nabízí chytrou 
zásuvku, která dokáže 
zapínat a vypínat jaké-
koli zařízení pomocí 
AirLive Smart Life 
IoT aplikace. Zásuvka 
navíc monitoruje 

spotřebu 
připoje-
ného zařízení.

IP kamera AirLive 
SmartCube SC-
-300W rovněž patří 
do rodiny Smart Life 
produktů. Vyznačuje 
se bohatou výbavou, 
ve které nechybí 
3MP objektiv, Wi-Fi, 
senzor teploty a vlh-
kosti, dvoucestné 

audio, PIR senzor a IR led osvět-
lení pro noční vidění. V kom-
binaci s AirLive Smart Life IoT 
kity tak máte k dispozici vysoce 
kvalitní, domácí automatizované 
zabezpečení, které se nasazuje 
a používá zcela 
jednoduše.

IoT kit ještě 
chytřejší

Podle odhadů bylo infikováno 
už více než milion organizací 
z celého světa. Botnety z IoT 
zařízení, které rostou rychleji 
a mají větší sílu než botnet Mirai 
z roku 2016, by prý mohly ohro-
zit internet.

IoT botnety zneužívající smart 
zařízení s připojením k interne-
tu, která byla nakažena stejným 
škodlivým kódem a útočníci 
je mohou vzdáleně použít ke 
kyberútokům. 
 IoT botnety stojí za řadou 
nejničivějších kyberútoků proti 
organizacím po celém světě, 
včetně nemocnic, vnitrostátních 
dopravců, komunikačních spo-
lečností a politických hnutí. Před 

novým obřím botnetem varovala 
společnost CheckPoint. Některé 
detaily vyvolávají podezření na 
možné spojení s botnetem Mirai, 
ale jedná se o zcela novou a mno-
hem sofistikovanější kampaň, 
která se rychle šíří po celém světě. 
 Je však zatím příliš brzy, než 
aby bylo možné přesně odhadnout 
záměry útočníků, ale vzhledem 
k předchozím botnetovým DDoS 
útokům, které způsobily výpadky 
internetu, je nezbytné, aby byly 
organizace připravené a měly 
správné nastavené postupy a ob-
ranné mechanis-
my. 

Kybernetické hrozby už i pro IoT?IoT není pro nás žádný problém! 
Bude na vaší kon-
ferenci Dell EMC 
Forum 2017, konané 
v Praze 14. listopadu 

2017 v areálu v Letňanech, zastou-
pena jako téma i problematika IoT?
Samozřejmě, že tam bude i IoT. 
Za tím účelem nám přijede kolega 
z Německa s přednáškou zaměře-
nou právě na tuto oblast. Téma 
Internetu věcí, Internet 
of Things, neboli IoT, 
pak bude kombino-
váno s Embedded 
Windows v oblasti 
industriálních 
počítačů (Industrial 
PC), která jsou u nás 
rovněž zastoupena.  
Do této oblasti pak spada-
jí i odolné notebooky a zaří-
zení, které máme v našem portfoliu. 
Ukážeme, že jsme schopni dodávat 
i Embedded Windows a tím pomoci 
zákazníkům řešit nároky tohoto 
náročného prostředí. Můžeme jim 
nabídnout stabilní platformu z hle-
diska operačního systému – i všech 
návazných aktualizací – a všeho, co 
s tím souvisí. 

Můžete nám ještě upřesnit význam 
divize IoT v Dellu – a jak se vlastně 
dotýká našich uživatelů?
Může se zdát, že divize IoT je sepa-
rátní tým, ale není tomu tak. Tento 
tým existuje nade všemi značkami 
společnosti Dell Technologies. 
Máme k dispozici česky hovořícího 
kolegu, který řeší Virtustream, což 

je platforma na poskytování 
infrastruktury jako služby 

a je specializovaná 
právě na IoT. Máme tu 
i obchodní skupi-
nu, která řeší celou 
hardwarovou infra-
strukturu. Do oblasti 

IoT, Internetu věcí, 
pak samozřejmě patří 

ještě i část VMwaru. Když 
to shrnu, jsme schopni de 

facto naprostou část hardwarových 
IoT požadavků našeho trhu a všech 
zájemců okamžitě pokrýt.

Jsme schopni 
pokrýt IoT 

požadavky našich 
zákazníků!
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Domácí IoT produkty určené pro bezpečnost se více 
soustřeďují na funkci klasického alarmu. AirLive Z-wa-
ve Plus Smart Life IoT je jiné. Můžeme se na něj dívat 
jako na smart 2.0, se kterým si můžete postavit vlastní 
automatizované zabezpečení pro byt, dům nebo firmu.
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Co umí KNX v chytré domácnosti 
V dnešním světě chytrých technologií je pro běžné-
ho uživatele náročné zorientovat se a pochopit, co 
vlastně chytré bydlení přináší. 

Základním kamenem je evropský systém KNX, který 
klade důraz na uživatelský komfort, jednoduché 
a intuitivní ovládání, úsporu času a energií. Systém na-
příklad zamezí současnému chodu chlazení a topení, 
které se vypne při zároveň otevřeném okně, pomocí 
rekuperace zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu 
a podobně. Díky platformě KNX jsou všechny techno-
logie v budově provázány do funkčního a integrované-
ho celku. 
 Návaznost jednotlivých technologií a jejich zapojení 
do systému KNX přináší nové možnosti. Při odchodu 
z domu zakódujete zabezpečovací systém. Informace 
je předána dále a systém vyvolá automatické funkce 
pro neobývaný dům. Zhasnou všechna světla, jsou 
odpojeny vybrané zásuvkové okruhy, například žehlič-
ka a rychlovarná konvice. Aktivuje se úsporný režim 
pro vytápění a ohřev užitkové vody, je uzavřen přívod 
vody. Po určité době se začnou náhodně rozsvěcovat 
světla a vytahovat žaluzie pro odrazení případných 
nechtěných návštěvníků. 
 Platforma KNX umí mnohem více. Díky vazbě 
zabezpečovacího systému a regulace topení a chlazení 
je možné výrazně omezit plýtvání. Zabezpečovací 

systém hlídá polohu oken a předává informaci dále do 
termostatu, který při otevřeném oknu blokuje topení 
i chlazení. V domě jsou instalována čidla kvality vzdu-
chu a systém aktivuje rekuperaci, která zajistí výměnu 
vzduchu pomocí ventilace. Ventilaci lze také elegantně 
využít pro pasivní chlazení. Chcete si užít večer sle-
dováním vašeho oblíbeného filmu? Pomocí jediného 
stisku tlačítka vyvoláte tak zvanou scénu, která vám 
spustí televizi, ztlumí 
osvětlení, zatáhne 
žaluzie a upraví teplotu 
v místnosti přesně tak, 
jak si přejete.

Služby digitální budovy založené na lokalizaci

Služby založené na lokalizaci 
umožní spojení existujících in-
frastruktur a procesů v budovách 
se specifickými údaji o poloze, 
což přinese výhody všem 
uživatelům budov. 

Lidé, kteří v nich 
pracují, budou mít 
více pohodlí – na-
příklad budou nyní 
moci skrze aplikaci 
ve smartphonu velmi 
snadno ovládat teplotu 
a osvětlení kolem sebe, 
nebo si v okolí najít a zarezervo-
vat volnou místnost pro jednání či 
schůzku.

 Služby založené na lokalizaci po-
máhají návštěvníkům se v budově 
rychleji zorientovat a získat infor-
mace, které potřebují. Dále výrazně 

zlepšují provozní procesy 
v budově, optimalizují 

využití místnos-
tí, zjednodušují 
nouzovou evakuaci 
a zefektivňují údrž-
bu. Kromě toho je 
také snazší uchránit 

majetek před ztrátou 
či krádeží, provádět 

inventarizaci, nebo majetek 
kdykoliv lokalizovat – např. v ne-

mocnici, když je třeba rychle nalézt 
nějaký přenosné lékařské zařízení.

„Služby založené na lokalizaci jsou 
ideálním doplňkem našeho součas-
ného portfolia služeb pro efektivní 
a bezpečné budovy. Měníme budovy 
na místa, kde mají lidé pohodlí 
a jsou schopni pracovat produktiv-
ně. Tyto služby zároveň pomáhají 
optimalizovat procesy ve společ-
nostech,“ říká Eike-Oliver Steffen, 
vedoucí divize pro Podniková 
řešení v divizi Building Technolo-
gies Siemens.
 Společnost Siemens podstat-
ně rozvíjí svou nabídku služeb 
založených na lokalizaci v úzké 
spolupráci se společností Infsoft, 
renomovaným odborníkem v ob-
lasti určování pozice uvnitř budov. 
Osvědčená platforma společnosti 
Infsoft zahrnuje širokou řadu 
technických řešení a uživatelských 
možností včetně vnitřní lokalizace 
za použití Bluetooth vysílačů a vy-
soce přesného sledování majetku 
za pomocí ultra-
-širokopásmového 
připojení.
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Ovládání teploty a osvětlení 
dle polohy zaměstnance bude 
velmi jednoduché, stejně jako 
rezervace nejbližší zasedací 
místnosti.

Google postaví 
město budoucnosti
Zakládající inženýři americké 
internetové společnosti Google 
dlouho snili o zázracích, které by 
mohly fungovat pro dobro lidstva, 
pokud by jim bylo dovoleno posta-
vit město na zelené louce. 

Larry Page, Sergey Brin a Eric 
Schmidt rádi mluvili o „… všech těch 
věcech, co by se daly udělat, kdyby 
nám někdo dal město a volnou ruku 
v něm,“ konkrétně konstatoval Eric 
Schmidt. A nyní se dohodli s kanad-
ským Torontem.

Kanadská vláda a městské úřady 
Toronta zveřejnily dohodu, na 
jejímž základě získá Sidewalk Labs, 
společnost Googlu pro městský 
rozvoj, šanci realizovat svou vizi na 
břehu jezera Ontario. Schmidt stál 

po boku kanadského premiéra Jus-
tina Trudeaua, když oznamoval, že 
východní oblast Toronta podél vody 
se stane vzorem pro města na celém 
světě, napsal zpravodajský server 
The Times.

Nejde sice o celé město, ale městští 
plánovači jsou i tak spokojení. Mají 
možnost vybudovat celou čtvrť od 
základů a podle vlastních představ 
a návrhů.

Společnost Sidewalk Labs, která 
sídlí v New Yorku a vede ji Daniel 
Doctoroff, svého času zástupce sta-
rosty Michaela Bloomberga, načrtla 
možné nápady ve 200stránkovém 
návrhu.

Pokud se body dokumentu 
vyplní, pak ve městě nebudou 
žádná soukromá auta. Autonom-
ní vozidla promění „každý roh v 
autobusovou zastávku“. Ulice budou 
naplánovány s ohledem na potřeby 
chodců a cyklistů. Každý semafor je 
dokáže rozpoznat, jakmile se přiblíží 
– a zároveň budou moci semafory
sledovat intenzitu hluku a znečištění 
vzduchu. Odpadkové koše a popel-
nice na ulici vyšlou signál, jakmile 
budou potřebovat 
vysypat. 

Měníme 
budovy na 

místa, kde mají 
lidé pohodlí a jsou 
schopni pracovat 

produktivně.
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Další verze nejlepšího OS pro NAS je už k dispozici
Beta verze systému Synology 
DiskStation Manager (DSM) 6.2 
se objevila ve verzi beta včetně 
několika balíčků. 

Zve uživatele produktů Synology, 
aby vyzkoušeli nejnovější software 
a stali se tak součásti procesu 
vývoje této v mnohém inovované 
verze. Mezi klíčové nové funkce 
systému DSM ve verzi 6.2 patří:

Výjimečné technologie 
úložiště zvyšující efektivitu
• Storage Manager: předsta-

vujeme novou komponentu 
Správce úložiště, Storage Pool, 
který uživatelům nabízí vysokou 
konzistentnost dat a pohodlnou 
správu úložiště. 

• iSCSI Manager: přepracova-
ný nástroj určený pro správu 
služby iSCSI nabízející nový 
typ jednotky LUN s vylepšenou 
technologií pořizování snímků 
založenou na souborovém 
systému Btrfs umožňujícím po-
řizování snímků v řádu sekund 
bez ohledu na velikost jednotky 
LUN.

Maximalizace dostupnosti slu-
žeb pomocí spolehlivých plánů 
přepnutí služeb při selhání
• Synology High Availability: 

Nové mechanismy umožňují 
díky vylepšenému uživatelské-
mu prostředí nastavit a spustit 
technologii SHA do 10 minut. 

Kompletní ochrana zabezpeče-
ní při přihlášení i při připojení
• Security Advisor: Nástroj 

Security Advisor dokáže pomocí 
inteligentních metod rozeznat 

neobvyklé přihlášení a dokonce 
dokáže i analyzovat umístění 
útočníka. 

• Úroveň profilu TLS/SSL: Výběr 
úrovně profilu TLS/SSL umož-
ňuje nastavení vlastního profilu 
připojení pro jednotlivé síťové 
služby. 

Optimalizovaná komunikace 
a bezproblémová spolupráce
• Chat a Calendar: Služba Chat 

uvádí dlouho očekávanou desk-
topovou aplikaci pro systémy 

Windows, MacOS a Linux. 
Kromě chatování nabízí i funkce 
jako jsou ankety, roboti, komu-
nikaci ve vláknech a integrace 
videokonferenčních aplikací tře-
tích stran. Služba Calendar nyní 
umožňuje připojovat k událos-
tem soubory a centralizovat tak 
všechny relevantní informace, 
a rovněž umožňuje číslování 
týdnů a používání klávesových 
zkratek ke snadnému zobrazení 
kalendářů.

Dostupnost DSM 6.2 Beta 
Jak vidno, společnost Synology 
svůj mnohokrát oceněný operační 
systém pro NAS, především pro 
svou intuitivnost a šíři návazných 
dodávaných aplikací, neustále 
vylepšuje. To je vidět i na nové 
připravované finální verzi, která 
byla právě uvolněna k testování. 
Beta verze systému Synology DSM 
6.2 je nyní zdarma pro uživatele 
DiskStation, 
RackStation 
a FlashStation.
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Výdaje na IT by 
měly růst
Analytici Gartner v regionu 
EMEA v roce 2018 dosáhnou 
výše bilionu dolarů, což před-
stavuje meziroční růst o 4,9 %. 
Jednalo by se tak o výrazné 
oživení oproti letošnímu roku, 
pro který odhady uvádějí růst 
jen 1,6 %.

Předpověď souvisí s tím, že 
podniky ve velké míře omezují 
výdaje na vlastnictví IT hardware 
a zvyšují výdaje za jeho využí-
vání formou služby. Očekává se, 
že u nejpomalejších trhů, tedy 
datových center, zařízení a ko-
munikačních služeb, které budou 
v roce 2017 klesat o tři nebo víc 
procent, nedosáhnou, navzdory 
obratu k  růstu, 
výsledky v  roce 
2018 úrovně roku 
2016.

Pro poskytovatele cloudových 
služeb

Data Cloud je jednotná platfor-
ma pro všechny současné a bu-
doucí cloudové služby určená 
pro poskytovatele služeb.

Integrací Acronis Data Cloud po-
skytovatelé služeb získají okamžitý 
přístup ke všem dostupným řeše-
ním bez nutnosti složité integrace 
každé služby zvlášť:
• Acronis Backup Cloud: 

globálně nejvyužívanější řešení 
typu „backup-as-a-service“ pro 
poskytovatele služeb. Acro-
nis Backup Cloud podporuje 
více než 20 datových zdrojů, 
dokáže blokovat ransomware 
díky Acronis Active Protection, 
umožňuje zálohovat odkudkoliv 
a obnovovat dle konkrétních 
požadavků, a dokáže certifi-
kovat data díky blockchainové 
technologii Acronis Notary. Po-
pularita těchto služeb vzrostla 
o 100 % co do obratu a o 400 % 
co do objemu dat uložených 
v Acronis Cloud (září 2017).

• Acronis Disaster Recovery 
Cloud (Partner Review): 

samoobslužné řešení postave-
né na Acronis Backup Cloud 
umožňující poskytovatelům slu-
žeb rychle obnovit kritické IT 
systémy, aplikace a data svých 
zákazníků s využití cloudové 
infrastruktury Acronis.

• Acronis Files Cloud: podni-
kové řešení pro synchronizaci 
a sdílení souborů, které zjed-
nodušuje správu sdílených dat 
při splnění těch nejpřísnějších 
bezpečnostních požadavků na 
moderní podnikání. Eliminuje 
rizika spojená s využíváním ve-
řejných úložišť souborů tím, že 
dává poskytovateli služeb kon-

trolu nad umístěním datového 
úložiště. Řeší současné potřeby 
organizací na zabezpečený 
přístup k souborům, jejich syn-
chronizaci a sdílení – segment, 
který aktuálně demonstruje 
200% meziroční nárůst obratu.

Acronis Data Cloud tak přináší 
sdílenou správ a snadnou integra-
ci do nejpopulárnějších automati-
začních systémů.
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http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/4579-vydaje-na-it-v-emea-porostou-v-roce-2018-o-4-9-a-prekroci-hranici-1-bilionu-dolaru
http://vseodatacentrech.cz/2017/10/12/acronis-data-cloud-platforma-pro-poskytovatele-sluzeb/
http://vseodatacentrech.cz/2017/11/11/diskstation-manager-6-2-je-tu/
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Osobní cloud především na doma 

Jak účinně předcházet ztrátě dat? 

Společnost WD se rozhodla 
podstatně zjednodušit přístup 
k úložištím pro běžné uživatele. 
Výsledkem je recenzovaný My 
Cloud Home Duo, které spo-
lečnost představuje jako osobní 
cloudové úložiště. 

Připojením zařízení My Cloud 
Home (Duo) do domácí sítě a po 
zadání adresy mycloud.com/hello 
do webového prohlížeče se na 
obrazovce objeví uvítací obrazov-
ka, ve které potvrdíte, že zařízení, 
které bylo nalezeno, je skutečně 
to, které jste připojili. Zařízení se 
zobrazí i s jednoznačným identi-
fikačním kódem, který lze nalézt 
i na přiloženém návodu k rychlé 
instalaci i nalepené na spodku My 

Cloud Home Duo. Potvrzení, lze 
provádět nejen z webového prohlí-
žeče, ale i z mobilního telefonu. 
Poté si zaregistrujete zařízení svou 
e-mailovou adresou a vytvořením 
hesla. Tím vám na váš e-mail 
budou chodit všechny důležité 
informace týkající se činnosti této 
jednotky. 

Po vyzvání si musíte nainsta-
lovat dva základní programy. My 
Cloud Home Duo, který se posta-
rá o zavedení úložiště do systému 
počítače. Dále pak utilitu WD 
Discovery, pomocí které po zadání 
e-mailu a vašeho hesla se připojuje 
zařízení do sítě a nabízí i seznam 
dalších utilit, které se vám budou 
při provozování tohoto zařízení 
hodit. Jsou to utility pro ovládání 
úložiště, zálohování, i pro nastave-
ní aktivní bezpečnosti – například 
ochrana ukládaných dat pomocí 
šifrování. V nabídce je i program 
Acronis True Image, který před-
stavuje účinnou zálohovací utilitu 
i ochranu proti ransomwaru. 

Současně s tím si můžete nechat 
do svého mobilního telefonu nain-
stalovat aplikaci My Cloud, která 
pracuje s připojeným úložištěm 
odkudkoli. 

Úložiště My Cloud Home je 
k dispozici ve dvou odlišných 
provedeních. My Cloud Home 
obsahuje jeden disk s kapacita-
mi 2, 3, 4, 6 a 8 TB. Dodává se 
i dvoudisková verze s označením 
Duo v kapacitách 4, 8, 12 a 16 TB. 
Tyto dvoudiskové verze jsou do-
dávány v konfiguraci WD Mirror 
Mode, dostupná kapacita je tedy 
poloviční oproti právě uvedeným 
kapacitám, protože obsah se zrca-
dlí na oba disky. 

Na disku může každý uživatel 
vytvářet ve své soukromé zóně 
(chráněné jeho e-mailovou adre-
sou a heslem) další adresáře, do 
nich ukládat data a vše pak vidí 
z Průzkumníka Windows nebo 
přes webové rozhraní či aplikaci 
My Cloud z mobilního zařízení 
(může to být i Apple s iOS). Sa-
mozřejmě, že zařízení je viditel-
né (podobně jako NAS) i přes 
síťové připojení, kde je k dispozici 
společný prostor pro všechny 
uživatele s adresářem Public.

Cena za záchranu dat z nečitelného pevného disku 
není malá a výsledek není nikdy stoprocentně 
jistý. Přesto řada uživatelů zálohuje až ve chvíli, 
kdy o své cenné soubory přijde. Ať už se na proces 
pravidelného zálohování teprve chystáte nebo ho 
už aplikujete, nejspíše máte alespoň některé sou-
bory jen na jednom pevném disku v počítači nebo 
notebooku. 

Poslouchejte svůj disk
Pokud máte data uložena na klasickém pevném dis-
ku, je pravděpodobné, že příznaky zhoršené kondice 
disku poznáte při práci. Může se jednat zvýšenou 
hlučnost při zápisu či čtení dat, cvakání, které jste dří-
ve neslyšeli, nebo znatelné zpomalení práce (to může 
mít i jiné příčiny). 

Aktivně pravidelně kontrolujte
Nejmenším problémem je, když je zpomalení zapří-
činěno tím, že jednotlivé soubory nejsou na disku 
uloženy v souvislém sledu dat, ale na mnoha různých 
místech. Tento stav je nazýván fragmentace a týká 
se pouze tradičních točivých pevných disků (HDD). 
Pokud máte svá data uložena na disku SSD, na tento 
problém zapomeňte. Nejnovější verze operačních 
systémů Windows a Mac OC už totiž nepotřebují 
disk ručně defragmentovat, nástroje na průběžnou 
nápravu tohoto jevu se spouští automaticky na 
pozadí. 

Virové nebezpečí
Samostatnou kapitolou jsou viry, které mohou vaše 
data zcela zničit nebo zakódovat. Vůči této hrozbě 
lze doporučit jediné – mějte aktivní a průběžně ak-
tualizovaný antivirový software a neotvírejte e-maily, 
především přílohy e-mailů od neznámých osob nebo 
s podezřelými názvy. Tímto způsobem se kybernetičtí 
cizopasníci šíří nejčastěji. Útočníci jsou ale ve formu-
laci zpráv někdy velice vynalézaví, takže i zkušenému 
uživateli se může stát, že otevře přílohu, která se tváří 
například jako faktura 
za nedoplatek služby, 
kterou používá. V tu 
chvíli by měl zasáhnout 
právě antivirus.

Řešení pro 
poskytování 
aplikací

Nové řešení poskytuje firmám 
zajímavou platformu pro po-
skytování aplikací založenou 
na technologii Cloud Foundry 
a nejrozšířenějším konceptu 
pro správu kontejnerů Kuber-
netes, jejichž jedinečný způsob 
propojení umožňuje vývo-
jářům a lidem z IT provozu 
lépe využívat obě technologie 
s cílem urychlovat poskytová-
ní aplikací a zvyšovat agilitu 
firem.

Společnost SUSE tak pomáhá 
podnikům urychlovat tvorbu 
nových aplikací díky rostoucí-
mu portfoliu řešení založených 
na standardních open source 
technologiích. SUSE spustila 
platformu SUSE Cloud Appli-
cation Platform jako nejnovější 
přírůstek do tohoto portfolia. 

SUSE Cloud Application 
Platform je moderní platformou 
pro poskytování aplikací, kterou 
používají vývojové a operační 
týmy pro optimalizaci správy 
životního cyklu tradičních a no-
vých aplikací nativně určených 
pro provoz v cloudu. Kombinace 
špičkových technologií Cloud 
Foundry a Kubernetes usnadňu-
je v DevOps integraci procesů 
za účelem urychlovat inovace, 
zlepšovat schopnost IT reagovat 
a maximalizovat návratnost in-
vestic. Podniky mohou využívat 
jak vysoce výkonnou technolo-
gii Cloud Foundry, tak nanejvýš 
flexibilní infrastrukturu pro 
distribuci aplikací Kubernetes, 
aby vyhověly široké škále apli-
kačních architektur a procesů 
distribuce aplikací.

Kromě dalších možností SUSE 
Cloud Application Platform zjed-
nodušuje správu Cloud Foundry 
díky přístupu, jenž využívá 
Kubernetes pro 
správu kontejne-
rové verze – SUSE 
Cloud Foundry. 

Více článků si můžete přečíst na www.zalohujte-chytre.cz
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http://zalohujte-chytre.cz/2017/11/04/osobni-cloud-wd-my-cloud-home-recenze/
http://zalohujte-chytre.cz/2017/10/31/jak-predchazet-ztrate-dat-kontrolujte-a-zalohujte-disk/
http://zalohujte-chytre.cz/2017/11/10/cloud-application-platform-urychluje-devops-a-it-transformaci/
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Konec lístkům s hesly pod klávenicí

Aby se 
zaměstnancům 
pracovalo lépe 

Sticky Password je nástroj, se 
kterým už nikdy nezapomenete 
své další heslo. Bezpečně je pro 
vás ukládá a automaticky vypl-
ňuje ve vašem oblíbeném prohlí-
žeči. Lístečkům s hesly uložený-

mi pod klávesnicí 
nebo nálepkami 
na monitoru, 
přístupnými ka-
ždému, je jednou 
pro vždy konec. 

Zajímavá aplikace 
navíc dokáže 
vyplňovat regis-
trační formuláře 
a spravovat textové 

poznámky. Kromě hlavního hesla 
lze ke zvýšení ochrany dat použít 
dvoufaktorovou autentizaci. 
Díky synchronizaci jsou data 
vždy aktuální a to zcela na všech 
zařízeních. Nově bude možné 

jednoduše a bezpečně sdílet 
hesla i s rodinnými příslušníky či 
členy spolupracujícího týmu ve 
firmě. V rámci sdílení pak zcela 
bez jakýchkoli problémů půjde 
poskytnout plná práva k naklá-
dání se sdílenou položkou, nebo 
je naopak omezit dle potřeby na 
nezbytné minimum.
 Správce hesel se spoustou 
užitečných funkcí je dostupný pro 
zařízení pracujícími s nejběžnější-
mi operačními systémy Micro-
soft Windows, 
Android, macOS 
a iOS.

Konkurence na trhu práce je 
dnes taková, že se firmy přetahu-
jí o každého šikovného jedince. 
Jak v tomto souboji ale zvítězit 
a čím zajímavým přitáhnout 
nové lidi? 

Třeba tím, že vytvoříte komfortní 
pracovní prostředí, v němž se za-
městnanci budou cítit jako doma. 
Pomoci k tomu mohou i produkty, 
které jsou v hledáčku specialistů 
na interiérový design pracovního 
prostředí. 
 Jak prokázala nedávná 
studie společnosti Camb-
ridge Sound Management 
(CSM), akustické podně-
ty – zejména řeč – jsou 
tím, co lidi při práci ruší 
nejvíce. Na rušení hovory 
spolupracovníků si podle 
CSM stěžuje třetina lidí 
pracujících v administrati-
vě. „Hluku se v otevřených 
prostorách nevyhneme, 
šíří se jako vlna ve všech 
směrech, ale můžeme mu 
do cesty postavit překážky, a tím ho 
významně redukovat,“ říká Daniel 
Verlooven, ambasador belgické 
značky BuzziSpace, která je lídrem 
v oblasti akustických prvků pro 
kancelářské prostory. Její produkty 
ze speciální zvukově-izolační tex-
tilie BuzziFelt připomínající plsť, 
jež je vyrobená výhradně z recy-
klovaných plastových lahví, jsou 

nejen funkční, ale 
také elegantní. 
„Příkladem může 
být nejnovější 
BuzziPleat připo-
mínající květinu 
či slunce. Tím, že se při ručním šití 
pravidelně vrství více látky na sebe, 
se pohlcování hluku násobí,“ vy-
světluje Jan Bastař, jednatel cre8. 
BuzziPleat je k dispozici v něko-
lika barvách a umístěn může být 
vertikálně i horizontálně.

 Na správném pracovišti by 
vždy měla být možnost vyřídit si v 
případě potřeby soukromý hovor 
či promluvit si mezi čtyřma očima. 
Ostatně – podle výše zmíněného 
průzkumu – si důvěrné informace 
v open space nechtě vyslechne až 
53 procent lidí. Se zvonícími telefo-
ny lidé nezřídka zamíří do zasedací 
místnosti – prostě proto, že nic 

jiného není tu k dispozici. Ideálním 
řešením jsou ale budky určené pro 
jednoho či dva uživatele. 
 Ergonomických židlí a kan-
celářský křesel je celá řada, ale 
nejlepší může být jen jedna. A to 
je Aeron Chair od značky Herman 

Miller. Na trh byla uvedena 
už v roce 1994 a od té doby 
se jí po celém světě prodalo 
více než sedm milionů kusů. 
Letos navíc prošla důklad-
ným redesignem – reaguje 
tak na nejnovější poznatky 
o zdravém sezení. 
 Kanceláře se dnes stále 
častěji budují jako více zó-
nové a jednou z nezbytných 
součástí jsou i místa pro rela-
xaci. Pro někoho je to prostor 
na cvičení, pro jiného terasa 
s úžasným výhledem a pro 

třetího třeba stolní fotbálek. Jednu 
věc ale ocení všichni – a to je ale 
možnost posedět si v pohodlném 
sofa se šálkem čaje či kávy. I to je 
totiž možnost, 
jak načerpat sílu 
a uvolnit se pro 
další práci.

Nenechte si 
koukat do 
monitoru
Visual hacking neboli proces 
odezírání soukromých informací 
z obrazovky je jedním z nejjedno-
dušších způsobů, jak získat citlivá 
firemní data. Úspěšnost této kla-
sické metody z „předhackerského 
období“ je až 91 %. 

V dubnu 2016 přijal Evropský par-
lament spolu s Radou EU Obecné 
nařízení EU 2016/679 o ochraně 
osobních údajů (neboli GDPR – Ge-
neral Data Protection Regulation), 
v účinnost vejde 25. května 2018. 
Toto nařízení představuje moderní 
právní rámec pro ochranu dat, zava-
dí mnohem přísnější pravidla a také 

vysoké pokuty za jejich porušení. 
Spousta firem sice investuje miliony 
korun do softwarové ochrany počí-
tačových sítí, ale podle nových naří-
zení nebude důležitá jen softwarová, 
ale i fyzická ochrana dat. Do této 
oblasti spadá i prevence rizik spo-
jených s visual hackingem. Součástí 
řešení komplexní ochrany osobních 
údajů by proto mělo být i pořízení 
privátních filtrů pro obrazovky, jako 
efektivní zábrana před nechtěnými 
pohledy.
 Ochrana dat před vizuálními 
hackery je v rukou a možnostech 
každého uživatele, ideální volbou 
jsou privátní filtry. Jsou založené 
na patentované optické technologii 
MicroLouvre, díky níž omezují 
zorný úhel celé obrazovky a blokují 
pohled z obou stran počítače. Pri-
vátní filtry jsou flexibilní, odolné a je 
jednoduché je opakovaně umístit na 
obrazovku monitoru, notebooku, 
tabletu či mobilu. Při pohledu 
z boku na obrazovku začíná obraz 
už od úhlu 30 stupňů černat a obsah 
obrazovky se tím pádem stává 
pro zvědavé pohledy neviditelný. 
Druhou možností je zlatý filtr, který 
hackerovi ukáže jen 
jeho vlastní odraz.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz
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Ochranné fólie existují na monitory, 
notebooky i na mobily a tablety. 
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http://kankry.cz/2017/11/07/nekouka-vam-nekdo-do-monitoru/
http://kankry.cz/2017/10/30/aby-se-vasim-zamestnancum-pracovalo-lepe/
http://kankry.cz/2017/10/15/spravce-hesel-sticky-password/
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Banky zavádějí nejnovější technologie

MS Power BI: Jak správně vybrat KPI 

Technologie budou hnací silou 
příští vlny transformace finanč-
ního odvětví. Pro banky již není 
otázkou, zda mají investovat do 
technologií, ale jak rychle do nich 
dokážou investovat. 

V Evropě si mobilní zařízení Na 
dotaz ohledně klíčových cílů 
v tříletém a pětiletém horizontu 
účastníci průzkumu společnos-
ti VMware uváděli „integraci 
digitálních a fyzických kanálů“, 
respektive „získání pozice digitál-
ního lídra“.

Hlavní zjištění z průzkumu:
• Přes 50 % bank s aktivy ve výši

100 miliard dolarů nebo více
očekávají, že do pěti let ko-

merčně nasadí se technologie: 
mobilní aplikace, API/otevřené 
bankovnictví, umělá inteligence 
(AI), rozšířená realita, biomet-
rické ověřování a blockchain.

• 78 % respondentů se domní-
vá, že hlasové bankovnictví
s využitím umělé inteligence
má transformační potenciál pro
retailové bankovnictví a třetina
vidí jejich potenciál i v komerč-
ním bankovnictví.

• 67 % dotázaných bank s aktivy
nad 100 miliard dolarů už
implementuje blockchain.

Překážky implementace:
• Integrace nových technologií do

stávajících platforem a moderni-
zaci tradičních systémů (46 %).

• Z bankéřů, kteří tvrdí, že starší 
technologie mají výrazný vliv na 
jejich schopnost zavádět nové 
produkty, polovina uvádí, že je-
jich banka provádí modernizaci 
datového centra (48 %) a realizu-
je cloudové projekty 
(52 %), aby tento 
problém vyřešila.

Na první věci na, které záleží, je 
rozhodně to, jako jaký maté postoj 
k výkonnosti.

Skupiny KPI tvoříme vždycky 
směrem zákazníkům 
1. Zákaznické PPM (Parts per

milion) znamená, kolik
NOK dílů na milion
dodaných. Měří
se tím zákaznic-
ká spokojenost
z pohledu kvality
a naše „quality
performance“.

2. Zákaznické MPM (Missed
per milion) znamená, kolik
špatně dodaných (záměny dílů,
jejich neodeslání atd.) dílů
na milion dodaných. Měří se
tím zákaznická spokojenost
z pohledu včasnosti dodávek
a naše „production & logistic
performance“.

Skupina jsou 
KPI, které 
považujeme za 
výkonové
3. MOD cost. 
Každé středisko 
má rozpočet 
v penězích na 
přímé lidi. Na 
denní bázi sle-
dujeme, zda je 
středisko v cíli 

či nikoliv. Pokud ne, pak víme, 
že dle velikosti odchylky bude 
mít vliv na splnění finančních 
cílů firmy. Z toho plyne, že 
hlavně můžeme ihned reagovat 
a případně „offsetovat“ tyto 
negativní odchylky.

4. SCRAP cost. Každé
středisko má rozpočet

v penězích na zmet-
ky. Na denní bázi 
sledujeme, zda je 
středisko v cíli či ni-
koliv. Pokud ne, pak 

víme, že dle velikosti 
odchylky bude mít vliv 

na splnění finančních cílů 
firmy. Z toho plyne, že můžeme 
i hned reagovat a případně 
„offsetovat“ tyto negativní 
odchylky.

5. MFC (Manufacturing ) cost.
Každé středisko má rozpočet
v penězích na objednávání
potřebných věcí (opravy, ND,

zlepšování prostředí atd.). Na 
denní bázi sledujeme, zda je 
středisko v cíli či nikoliv. Pokud 
ne, pak víme, že dle velikosti 
odchylky bude mít vliv na 
splnění finančních cílů firmy. 
A tak můžeme hned reagovat 
a případně „offsetovat“ tyto 
negativní odchylky.

Rozhodně bych se držela následují-
cího postupu napříč celou firmou: 
Vytvoř -->Měř-->Vyhodnoť-->Po-
suň se.

Pokud se jedná například o firmu, 
která prodává reality, tak na to pů-
jdeme zdravým selským rozumem, 
a to zvlášť na pilíř nebo úroveň ma-
kléře, pobočky, popřípadě regionu.

KPI obchodní sítě, KPI = Key 
Performance Indicators (klíčové 
ukazatele výkonnosti)

V regionech sledovat klíčové 
ukazatele: 
• Obraty (produkce)
• Rezervace
• Nabídky (aktivní)
• Nové náběry
• Poptávky
• Makléři
• Noví makléři

PayPal a Master-
card globálně roz-
šiřují spolupráci
Společnosti PayPal a Mastercard 
oznámily rozšíření svého dlou-
holetého partnerství, které nyní 
zahrnuje Evropu (včetně České 
republiky), Kanadu, Latinskou 
Ameriku, Karibik, Střední východ 
a Afriku.

Poskytuje tak zákazníkům větší vý-
běr, optimalizuje zkušenosti spotře-
bitelů a činí z Mastercard zřetelnou 
možnost platby v rámci účtu PayPal 

na celém světě. S ohledem na přidání 
uvedených trhů a na nedávné rozší-
ření partnerství v USA a oblasti Asie 
a Tichomoří nyní společnosti PayPal 
a Mastercard dosáhly skutečně glo-
bální dohody. 
 Podobně jako dřívější dohody 
i tato globální expanze vytvoří celou 
řadu společných růstových příleži-
tostí, které posunou společnou vizi 
společností PayPal a Mastercard 
směrem k širšímu výběru a flexibilitě 
spotřebitelů z hlediska správy a pře-
vodů peněz. 
• Mastercard se bude prezentovat

jako zřetelná a rovnocenná mož-
nost platby v rámci peněženky
PayPal Wallet. Karty Mastercard
a jejich vystavitelé tak budou pro
spotřebitele snadno identifikova-
telné při provádění transakcí.

• Společnosti PayPal a Mastercard
budou spolupracovat na využití
nových technologií Mastercard
pro platební tok, a poskytnou tak
vyšší hodnotu držitelům karet
Mastercard, finančním institucím
i zákazníkům společnosti PayPal.

• PayPal získá příležitost zvýšit
svou přítomnost na prodejních
místech prostřednictvím využití
služeb tokenizace od společnosti
Mastercard.

• Obchodníkům, kteří zpracovávají
platby prostřednictvím společnos-
ti Braintree, se bude prezentovat
jako možnosti
platby Master-
pass.

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

Vytvoř 
Měř 

Vyhodnoť 
Posuň se
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Minule jsme psali o tom, jak si stanovit KPI a jak je vyhodnocovat v Microsoft Power BI. V tomto článku 
bych vám ráda přiblížila, jak správně si své KPI vybrat v případě, že jste výrobní firma a v případě, že jste 
firma, která prodává nějakou super službu.

Veronika Lencová
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http://ict-nn.com/cs/finance/4551-ms-power-bi-jak-spravne-vybrat-kpi
http://ict-nn.com/cs/finance/4509-banky-zavadi-nejnovejsi-technologie
http://ict-nn.com/cs/finance/4553-paypal-a-mastercard-globalne-rozsiruji-spolupraci
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Ráda bych se s vámi podělila o deset 
praktických rad, které vám pomo-
hou začít nebo radikálně vylepšit 
váš recruitment v online světě.

1. Zaměřte se 
pouze na sociální 
sítě, které jsou 
pro vás relevantní
Nabíráte svářeče? 
Pak vás bude zajímat 
především Facebook. 
Nabíráte programá-
tory? Pak LinkedIn, 

Twitter či Facebook. Grafiky a 
UX/UI specialisty? Zaměřte i na 
Pinterest a Instagram. 

2. Nedělejte ze svých sociál-
ních profilů nástěnky
Většina příspěvků na sociálních 
sítích by měla být „neprodejních“ 
– tzn. že po uchazeči nic nechcete, 
a to ani aby se hlásil na nějakou ur-
čitou pozici. Promujte život ve vaší 
společnosti, úspěchy společnosti, 
odborné příspěvky atp. 

3. Zapojte do strategie nábo-
ru na sociálních sítích i běžné 
zaměstnance a manažery
Sociální obraz společnosti na 
sociálních sítích není tvořen pouze 
firemním profilem, ale především 
osobními profily každého jednot-
livého zaměstnance. Pokud k vám 
jde člověk na pohovor, buďte si jis-
ti, že si vás jednoduše vygoogluje. 

4. Budujte firemní značku 
směrem k potenciálním za-
městnancům
Sociální sítě jsou jedním z nejefek-
tivnějších způsobů, jak budovat 
firemní značku. Vzhledem k si-
tuaci na pracovním trhu, se nedá 
na trhu odlišit pouze pracovní 
nabídkou, ale je potřeba se odlišit 
celkově jako společnost. 

5. Přispívejte radši méně 
často, ale pravidelně
Na LinkedIn nebo Facebook po-
sílejte jen jeden až dva příspěvky 
denně, ale pravidelně. 

6. Sociální sítě již zdaleka 
nejsou jen obrázky a videa
Speciálně na tomto poli exceluje 
Facebook, který přišel s novými 
formáty jako Facebook Canvas, 
což je formát, který kombinuje 
obrázky, panoramatická videa 
a hudbu a zároveň se velmi rychle 
načítá. 

7. Nebojte se oslovovat po-
tenciální zaměstnance přímo
Nejvhodnějším sociálním médiem 
pro přímé vyhledávání a oslovová-
ní je profesní sociální síť LinkedIn, 
která umí filtrovat profily podle 
pozice, společnosti, dovedností, 
lokality i dle klíčových slov.

8. Maximálně personifikujte 
prvotní komunikaci s poten- 
ciálním kandidátem
Někteří odborníci jako specialisté 
z IT dostávají i několik pracovních 
oslovení denně. Pokud chcete 
prorazit v této konkurenci, musí se 
vaše zpráva odlišovat. 

9. Odlište se pomocí videa
60 % lidí preferuje sledování videa 
před čtením textu. 

10. Jděte za hranice sociál-
ních sítí
Sociální sítě jsou speciální struktu-
ry, které jsou součástí digitálního 
světa. Jsou pak ale místa a portály, 
které se pohybují na hraně, úplně 
je neřadíme do světa sociálních 
sítí, ale naše vysněné kandidáty 
tam najít můžeme. Řeč je o Youtu-
be, About.me, Github, Bitbucket, 
Stack Overflow či 
Slideshare.net.

Jak úspěšný jste jako náborář, 
personalista, HR manager? 
Zdá se, že téměř každá profese 
má standardní způsoby měření 
výkonu, své KPI, „klíčové 
ukazatele výkonu“. Z nějakého 
důvodu však nebývá úspěch 
náborářů měřen stejným způ-
sobem. 

Možná, že je to tím, že je tato 
profese stále ve vývoji – a to už 
opravdu dlouho. Není to tak 
dávno, co firmy sbíraly talen-
ty prostou inzercí v tisku či 
vývěskou na dveřích. Úspěch byl 
pak měřen podle toho, kolik lidí 
zaslalo CV. 
 Firmy měří úspěch HR 
různým způsobem. To může být 
matoucí například, když přijde 
nový manažer, který má „jiný 
metr“. Protože role získávání 
talentů nabírá na důležitosti, je 
dobré chápat rozdíly v tom, jak 
se úspěch měří. 

Myslím si, že existují tři základní 
varianty: 
1. Čas jsou peníze!
Čas nutný k zaplnění pozice, 
náklady na získaní uchazeče. 

Moderní vyhledávací systé-
my usnadňují tvorbu reportů 
a generují spoustu dat. Získání 
reportů informujících o době 
trvání zaplnění míst usnadňuje 
kalkulaci krátkodobého vlivu na 
firmu – každý den, kdy je pozice 
otevřená, představuje pro firmu 
určitou ztrátu. 

2. Co emoce? Milujeme je!
Mají vás „rádi“? Toto je překva-
pivě populární měření. Talent 
je v současné době zájmem 
každého zaměstnance a HR cítí 
tlak jej doručit. 

3. Kvalita HR. 
Představuje dlouhodobou hod-
notu, kterou firmě přinášíte. 
Jakou metodu zvolit právě pro 
vaši firmu? 

 Každá z nich může fungovat 
dobře. Problém nastává, když 
se rozhodnete, jak chcete být 
měřeni a nadřízený si zvolí měřit 
váš výkon jinak 
než vy. 

Podnikáte už několik let a máte 
za sebou první pády, oprášení se 
a vstávání na nohy. Co bude s vašim 
podnikáním dál?

Vaší společnosti se daří už nějakou 
dobu, vaše firma má stabilní zázemí, 
v ní máte zaměstnance, na které 
se můžete vždy spolehnout, a tak 
začínáte uvažovat o tom, kam se 
vrhnout dál?  

1. Management
Přemýšlíte o expanzi? Nezapomeňte 
na vyšší a střední management. 

2. Nové trhy
Zamyslete se, co vám daný trh může 
dát a co naopak jemu můžete dát vy. 

3. Zaměstnanci
Klíčový úkol při rozšiřování vaší 
společnosti. 

4. Průzkum trhu
Než se pustíte na nový 
trh, udělejte si nejprve 
jeho průzkum. 

5. Marketing
Komunikace by měla 
jít ruku v ruce s byznys 
strategií. 

6. Oslovení nových partnerů
Ať už outsourcujete jakékoliv služby, 
musí splňovat vaše kvalitativní mě-
řítka a být na ně spolehnutí. 

7. Všude dobře, tak co doma?
Zamyslete se nad konkurenceschop-
ností a vyplňte mezeru na trhu. 

8. Investice
Buďte připravení na investici, kterou 
s sebou tento krok nese. 

9. Inovace 
Musíte nejen držet krok s konkuren-
cí, ale lépe být i o pár kroků napřed. 

10. Sebereflexe 
Schopnost reflexe 
a vůle ke změnám. 

Jak opravdu změříte, že jste dobrý HR? 10 tipů na rozšíření vašeho byznysu

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

Kde hledat, když opravdu nejsou…
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a budoucí zaměstnance, ať už se pohybujete v IT, strojírenství, bankovnictví nebo v marketingu. 
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http://ict-nn.com/cs/marketing/4552-kde-hledat-kdyz-opravdu-nejsou
http://ict-nn.com/cs/marketing/4549-jak-se-meri-hr-jak-zmerite-opravdu-zmerite-ze-jste-dobry
http://ict-nn.com/cs/marketing/4550-deset-tipu-na-rozsireni-vaseho-byznysu
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Altworx 
DB Developer
Brno

Applifting
Kodér
Praha

Gaus Algorithmic 
Big Data Engineer
Praha

Qest
HTML Kodér
Praha

Spinoco
Technical Support
Praha

Slush Pool
JavaScript vývojář pro 
Bitcoinový Pool 
Praha

Netcope Technologies
IT Specialista výroby a nákupu
Brno

Rossum
Javascript vývojář – React
Praha

Etnetera 
Front-End Developer
Praha

NetWings
Linux administrátor
Brno

CZ.nic
Webový kodér
Praha

Jan Vobruba
Výkonný ředitel 
SODAT

Společnost SO-
DAT, která již více 
než 20 let pomáhá 
firmám chránit a analyzovat data, 
změnila svého výkonného ředitele. 
Od října tuto pozici nově zastává 
Jan Vobruba. Zkušenosti získával 
také ve společnostech Ness, Datasys 
a především Kerio Technologies, 
jejíž úspěch by chtěl zopakovat 
i s firmou SODAT. 
 Hlavním úkolem Jana Vobruby 
v nejbližších měsících bude akce-
lerace vývoje a prodejní strategie 
nových produktů. SODAT se dosud 
soustředil především na šifrování 
dat a monitoring chování uživatelů. 
Během posledních měsíců intenziv-
ně pracuje na vývoji nových cyberse-
curity produktů pro rychlou analýzu 
dat o chování uživatelů (UEBA), a to 
s využitím technik machine learnin-
gu a umělé inteligence.
 „Chceme nabídnout středně velkým 
zákazníkům unikátní bezpečnostní 
produkty,“ nastiňuje své první kroky 
Jan Vobruba. 

Zuzana Dubská
Tým Řízení rizik 
společnosti PwC 
ČR 

Jako expertka na 
GDPR vstupuje do 
týmu Řízení rizik 
společnosti PwC právnička Zuzana 
Dubská. Zaměří se přitom na pora-
denství týkající se nového obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Díky svým bohatým zku-
šenostem z této oblasti se tak stane 
klíčovým poradcem při implementa-
ci regulatorních požadavků vyplýva-
jících z evropského nařízení. Mimo 
problematiky ochrany dat se Zuzana 
Dubská dlouhodobě specializuje 
také na oblast compliance v sektoru 
bankovnictví. 
 Zuzana Dubská (roz. Radičová) 
přichází do PwC ČR ze společnosti 
Raifeissen stavební spořitelna, kde 
poslední tři roky působila jako práv-
nička a specialistka na compliance 
a ochranu dat. V minulosti praco-
vala také jako právnička na ÚOOÚ. 
V současnosti je i vedoucí Sekce 
ochrany soukromí České Complian-
ce Asociace.

Lukáš Jelínek
Solution Director 
Dimension Data

Lukáš Jelínek bude 
mít na starosti stra-
tegii rozvoje a imple-
mentace nových služeb do portfolia 
společnosti Dimension Data. Před 
jmenováním do této pozice působil 
deset let v Dimension Data na 
různých pozicích v obchodním 
oddělení. Do roku 2007 pracoval pro 
společnost Cisco Systems, se kterou 
společnost Dimension Data dlouho-
době spolupracuje.
 Nově se Lukáš Jelínek, který 
spolupracoval na projektech jako je 
Internet of Things Initiative nebo 
Blockchain Adoption Program, stane 
součástí top managementu a povede 
osmičlenný tým. Bude zodpovídat za 
development digitálních zákaznic-
kých řešení a adaptaci tzv. globálních 
platformových služeb v České re-
publice. Projektové řízení vystudoval 
na Vysoké škole ekonomie a man-
agementu a v oboru technologií se 
pohybuje již od roku 2004.
 Mezi koníčky Lukáše Jelínka patří 
powerlifting, cestování a technologie.

Kdo se posunul kam
17HR & JOBSwww.ICT-NN.com/jobs

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

Pro koho není vhodný  
homeworking?
Možnost pracovat z domova 
patří mezi nejžádanější benefity 
a množství firem, které home-
working svým zaměstnancům 
umožňují, výrazně narostlo. 

Podle průzkumu společnosti 
Microsoft klesl počet lidí, kteří mu-
sejí být v kanceláři, o celou třetinu. 
Práci z domova nyní již umožnují 
zaměstnavatelé i v oborech, kde 
bychom to nečekali. Práce z domo-
va však nevyhovuje každému. Pro 
koho homeworking není?

Pro ty, kteří na sebe neumějí být 
přísní
Homeworking vyžaduje vysokou 
míru sebekázně. V pohodlí do-
mova je často problém usednout 
k práci a plně se jí věnovat – je 
zde mnoho lákadel, která člověka 
odvádějí od práce a soustředění. 

Pro ty, kteří neumějí efektivně 
komunikovat
Práce z domova prověří také ko-
munikační schopnosti pracovní-

ků. I když moderní technologie 
umožňují téměř živý kontakt, 
lidé pracující z domova by měli 
umět efektivně komunikovat 
a ptát se, být samostatní.

Pro ty, kteří válčí s výpočetní 
technikou
Doma si lidé musejí sami poradit 
s problémy, které na počítači 
každý občas řeší, ale i s nástroji, 
které jim umožňují spolupra-
covat s ostatními – cloudovými 
aplikacemi, nástroji pro on-line 
komunikaci a podobně. 
 „Práce z domova klade vyšší 
požadavky na počítačové doved-
nosti, proto firmám doporučujeme 
proškolení zaměstnanců,“ říká Jan 
Dvořák, výkonný ředitel Počíta-
čové školy Gopas. „V konečném 
důsledku se jim to vyplatí – lidé 
neztrácejí zbytečně čas řešením 
banálních problémů s technikou.“

Pro ty, kteří neumějí plánovat
Při práci z domova často „zasa-
hují“ i ostatní rodinní příslušníci. 

Proto například na dobu, kdy lze 
očekávat aktivní účast dětí, je tře-
ba naplánovat spíše mechanickou 
činnost, která nevyžaduje plné 
soustředění. „Důležité je stanovit 
si denní plán – a to jak časový 
rozvrh, tak náplň práce. Pokud to 
jde, nechávejte si na home office 
spíše činnosti, které vyžadují nižší 
míru spolupráce s kolegy,“ uzavírá 
Jan Dvořák. 
 Ti, kteří jsou zvyklí dělat přes 
čas i ve firmě, se doma asi nebu-
dou chovat jinak – zde je velké 
nebezpečí, že si práci vpustí do 
soukromí ještě zásadněji.

Další pracovní 
nabídky naleznete na  

ICT-NN.com/jobs
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Artin
Telco vývojář
Praha

Anywhere
.NET developer (HPP/IČO)
Praha

http://ict-nn.com/cs/jobs/4532-novym-vykonnym-reditelem-spolecnosti-sodat-se-stal-jan-vobruba
http://ict-nn.com/cs/jobs/4513-lukas-jelinek-nastupuje-na-pozici-solution-director-v-dimension-data
http://ict-nn.com/cs/jobs/4491-novy-specialista-na-gdpr-v-pwc
http://ict-nn.com/cs/jobs/4557-pro-koho-neni-vhodny-homeworking
http://www.ict-nn.com/jobs
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Velmi dobře prostorově uspořádané 
konferenční centrum pražského 
hotelu Clarion pozvalo partnery 
konference, pořádané společností 
Arrow do předsálí konferenčních 
a prezentačních sálů, kde mohli 
už od ranních hodin prezentovat 
své produkty a služby. Konference 
samotná začala přesně o deváté 
hodině, kdy se v hlavních dvou 

přednáškových sálech rozeběhly 
přednáškové maratony. V hlav-
ním sále A se postaral o dobrou 
náladu a spolehlivou informovanost 
hostů Petr Koubský, legenda české 
počítačové žurnalistiky. Ten přivítal 
hosty a postupně pak předával žezlo 
specialistům. Prvními byli ti ze spo-
lečnosti Symantec, kteří podrobně 
rozebrali téma ransomwarových 
útoků WannaCry a Petya a možnosti 
účinné ochrany proti nim. 
 Velmi zajímavou přednášku na 
téma stále více diskutované digitální 
transformace podal posluchačům 
Jan Jiskra, regionální manažer pro 
Českou republiku a Slovenskou 
republiku společnosti NetApp. Roze-
bral podrobně současnou a budoucí 
situaci na trhu, a i zapojení společ-
nosti NetApp do tohoto procesu 
včetně nových trendů na nejbližší 
období. Přiblížil pojem Data Fab-
ric, služby NetApp, která dokáže 
nabídnout odpovídající prostředky 
pro současnou dobu, jež je cestou 

Virtualization Forum 2017: 
Hlavním tématem GDPR
První den měsíce listopadu 2017 byl dnem, kdy se v hotelu Clarion Con-
gress Hotel uskutečnila odborná konference Virtualization Forum 2017. 
Mediálním partnerem konference byl ICT Network News.  

Další akce 
a konference
naleznete na

ICT-NN.com/events

k datovému centru budoucnosti 
provozovanému jako služba. 
 Problematiku GDPR nevynechala 
v prezentaci žádná firma a toto téma 
patřilo i k hojně diskutovaným na 
stáních v předsálí. I na odpoledních 
prezentacích vystavovatelů v jednot-
livých sálech, kde probíhaly firemní 
prezentace (Arrow ECS, Citrix, G2 
server, Chech PointVeeam a VM-
ware), i na stáncích samotných firem.
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Z předsáli konfecence.

Upozornění byla všudypřítomná.

Inovace technologií postupuje 
exponenciálním tempem a posiluje 
novou éru digitální transformace. 
Přesto většina představitelů IT říká, 
že jejich transformační iniciativy 
se teprve rodí nebo se rozvíjejí. 
Dell EMC Forum 2017 je šancí na 
urychlení realizace firemní digitální 
budoucnosti přímým přístupem 
k nejnovějším technologiím a od-
borníkům v této oblasti, což zcela 
jistě urychlí obchodní úspěch.
 Během této akce získáte přehled-
né informace o čtyřech zásadních 
výzvách, kterým čelí dnešní IT 
odborníci:
• Digitální transformace: Využijte

účinný software, IoT a analytiky
ke zlepšení vašeho byznysu.

• Transformace IT: Prozkoumejte
nejnovější platformy, konvergova-
né systémy a cloudové technolo-
gie.

• Transformace pracovní síly: Na-
bídněte lidem technologii, která
odpovídá jejich způsobu práce.

• Transformace za-
bezpečení: Objevte
nové způsoby, jak
čelit neustále se vy-
víjejícím hrozbám.

Nenechte si ujít tuto 
příležitost spojit se 
s kolegy v oboru, 
představiteli Dell 
Technologies a novou 
komunitou společnosti 
Dell EMC v jedi-
nečném prostředí vytvořeném pro 
sdílení znalostí a kolektivní řešení 
problémů.
 Stanislav Hájek, Country Mar-
keting manager Czech Republic, 
Dell EMC, k tomu říká: „Konference 
Dell EMC Forum 2017 je platforma, 
kterou pořádáme jednou do roka 
i v České republice. Jde o roadshow 
konanou v celé Evropě a pokrývající 
nejdůležitější témata, která Dell EMC 
ve všech svých divizích přináší. Bude 
na ní zastoupeno i VMware, týkat se 

Dell EMC Forum 2017:
Uskutečněte svou digitální budoucnost
Dne 14. listopadu 2017 se v PVA Letňany – vchod D – uskuteční Dell 
EMC Forum, zaměřené především na otázky související s problematikou 
digitální budoucnosti. 

bude témat z cloudové oblasti, kde 
se angažují i Pivotel a Virtustream. 
Hlavním pilířem je pro nás však stále 
hardware. Co se týče klientských 
zařízení, bude jim věnován půldenní 
separátní track včetně managemen-

tu, Industry PC a IoT. Vedle toho 
se budeme věnovat i modernizaci 
IT – klasické infrastruktuře, novým 
serverům, ale i konvergované infra-
struktuře a open networkingu.“
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Foto z předchozího ročníku.

http://www.ict-nn.com/events
http://ict-nn.com/cs/events/4531-arrow-virtualization-forum-2017
http://ict-nn.com/cs/events/4443-dell-emc-forum-2017-uskutecnete-svou-digitalni-budoucnost
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=34524
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33086
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=35699&typ=bs&month=11&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33155
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=35691
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=35568
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=34403
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33186
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33182
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Kalendář 
eventů 
AVERIA LTD.:
Nabídka konferencí, školení, 
workshopů a dalších akcí 
je dnes neuvěřitelně široká. 
Udržet si přehled o těch nejdů-
ležitějších je stále obtížnější. 
Jen málokdo má čas procházet 
neustále webové stránky po-
řadatelů nebo pročítat desítky 
e-mailů. Pomoc je ale jedno-
duchá – stačí jediná adresa: 
ict-nn.com/kalendar2.

Neexistuje dnes snad obor, 
kde by bylo možné ignorovat 
nejdůležitější trendy, nejnovější 
poznatky a přestat se vzdělávat. 
I proto neustále roste počet ná-
vštěvníků veletrhů, odborných 
konferencí a různých vzdělá-
vacích workshopů. Problém 
ale je, jak se v nabídce vyznat 
a jak najít ty kvalitní. Není divu, 
neustále procházet nabídky 
organizátorů, případně hledat 
pravidelně na internetu, nemá 
mnoho lidí prostě čas.
 Naštěstí je tu ale pomoc. 
Vydavatelství AVERIA LTD., 
které stojí také za časopisem 
ICT Network News, nabízí 
svůj Event Kalendář. Na jediné 
adrese tak lze snadno získat 
informace do důležitých akcích 
z celé řady oborů. Na rozdíl od 
nabídky pořadatelů, najdou zde 
návštěvníci skutečně kompletní 
informace, které nejsou omeze-
ny jen na jednu firmu, techno-
logii, ale dokonce ani obor. 
 Návštěvníci zde najdou 
informace o akcích z oblasti 
logistiky, strojírenství, zdravot-
nictví, datových center a mnoha 
dalších. Návštěvník si může 
navíc velmi jednoduše filtrovat 
akce z jedné nebo více oblastí, 
které ho zajímají. Na vybranou 
událost se lze navíc přímo 
zaregistrovat. Pokud si chcete 
udržet přehled, stačí jedna adre-
sa: ict-nn.com/kalendar2.
 Tím ale funkčnost Event 
Kalendáře nekončí. Umožňuje 
totiž dát o sobě vědět, a proto 
je možné zde vyplnit pozvánku 
na vámi pořádaný seminář, 
konferenci, akci, prostě událost, 
kterou chcete oslovit zájemce. 

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

Uživatelé a poskytovatelé řešení 
Acronis měli na letošních konferen-
cích možnost se seznámit s nejnověj-
šími verzemi řešení Acronis, včetně 
letos ohlášených řešení Acronis 
Backup 12.5 s ochranou Acronis 
Active Protection, platformy Acronis 
Data Cloud pro poskytovatele slu-
žeb, a řešení pro sdílení dat Acronis 
Access Advanced 8.0. Právě o řešení 
pro sdílení a přístupu k podnikovým 
datům je v poslední době stále větší 
zájem, především z důvodu blížícího 
se termínu platnosti nařízení GDPR.  

Z průzkumu plyne:
V následujících pěti 
letech budou největší 
IT hrozby pocházet 
z ransomwaru (64 %), 
trendu IoT (47 %) 
a sociálních sítí (39 %). 
Z doplňkových funkcí 
v zálohovacím softwa-
ru by uživatelé nejvíce 
ocenili ochranu proti 
ransomwaru (60 %) 

a možnost archivace dat (28 %). 59 % 
firem preferuje zálohování podniko-
vých dat do lokálního úložiště, 8 % 
do cloudu a zbylých 33 % hybridně. 
V budoucích 12 měsících zvažuje 
nasadit 45 % českých podniků řešení 
pro zálohování dat, dále 17 % pro sdí-
lení a synchronizaci dat a 15 % řešení 
pro disaster Recovery.

Acronis Roadshow 2017: Vzrostly obavy 
z ransomwaru a Internet of Things
Acronis provedl na konferencích Acronis Roadshow průzkum, ze kterého 
vyplývá, že české podniky vidí největší nebezpečí pro podniková data 
v ransomwaru (64 % oproti 57 % vloni) a IoT (47 % oproti 29 % vloni). 

Seminář GDPR: 
Intenzivně  
& interaktivně

Dne 13. listopadu 2017 se v Café 
Louvre v Praze 1 uskuteční další ze 
seminářů, zaměřených na GDPR, 
kde vás odborníci na slovo vzatí 
seznámí intenzivně a interaktivní 
formou s nejnovějšími zkušenost-
mi ohledně GDPR.

Začátek semináře si vzala na svá 
bedra jedna z největších evangelistek 
GDPR v naší republice, paní Eva 
Škorničková. Ta vám nejprve vysvět-
lí přístup k řešení GDPR, návaznosti 
a co říkají odpovědi z checklistu, 
pak vás seznámí s tím, jak zmapovat 
současný stav, jak jej evidovat a na 
co nezapomenout, a přiblíží specifi-
ka tohoto nařízení EU formou, jak 
správně postupovat během přípravy 
firmy na nařízení GDPR. Další semi-
nář s tématikou GDPR je připraven 
na 5. prosince 2017.

Zdeněk Bínek
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Call Centra: 
Lidé v technologické 
době

Už 17. ročník konference Call 
centra se koná 22. listopadu 2017 
v Praze.

Letos se tato konference opět bude 
zamýšlet nad otázkou budoucnos-
ti oboru, který je na jedné straně 
hodně ovlivňován technologiemi, 
ale současně je závislý na kvalitní 
lidské práci. Probereme oborové 
trendy, otázky kvality a efektivity 
práce v kontaktních centrech. Také 
však budeme tradičně diskutovat 
práci s personálem call center ve 
všech souvislostech, včetně hledání 
nových operátorů. Také na vás čekají 
případové studie České spořitelny, 
Samsungu nebo slovenské Para-
digmy. A jako bonbónek se můžete 
těšit na povídání Kamily Velkové 
Jetmarové o souvislostech (nejen) 
pracovních úspěchů a štěstí. 

Datová centra pro 
business: 
Co nám nabízejí?

Čtvrtý ročník konference se koná 
23. listopadu 2017 a odpoví na 
často kladené otázky.

Jaké se dnes nabízejí nové možnosti 
při budování datových center? Jaké 
lze v této oblasti pozorovat trendy? 
Na co se při plánování, budování 
a provozování datového centra nebo 
při outsourcingu soustředit?
 Návštěvníci si vyslechnou 
přednášky na témata: Nejvýznam-
nější trendy v datových centrech, 
Monitoring provozu pro spolehlivé 
a bezpečné datové centrum, Servery 
pro datová centra nebo Konvergence 
versus Hyperkonvergence. Přijdou 
i zástupci firmy DAIN a Ministerstva 
kultury České republiky s před-
náškou na téma Czechiana – deset 
milionů gigabajtů dat o kulturním 
dědictví – a kam s nimi.

Zkušenosti s nasaze-
ním systému RPA:
Panelová diskuze

U příležitosti představení prvního 
ryze českého RPA nástroje na trhu 
– UltimateRPA, pořádá společnost 
StringData technologickou snídani 
dne 28. listopadu 2017.

Panelová diskuze se zaměří na téma 
automatizované robotizace, jejích 
přínosů a překážek při implementaci. 
V panelu zasedne Robert Šamánek 
majitel společnosti StringData a vizi-
onář Petr Beneš. Za stranu zákazní-
ků, kteří prošli celým procesem nasa-
zování RPA bude v panelu František 
Mareth ze společnosti Wüstenrot 
Financial Group a Bedřich Krejčí, 
CIO společnosti Sodexo. 
 Při panelové diskuzi budou řešeny 
otázky zajímající firmy, které o nasa-
zení RPA teprve uvažují. Účastníci se 
dozví praktické zkušenosti od těch, 
kteří již sami RPA systém implemen-
tovali.

http://ict-nn.com/cs/events/4523-acronis-roadshow-2017-podniky-maji-vetsi-obavy-z-ransomwaru-a-iot
http://ict-nn.com/cs/events/4442-seminar-gdpr-intenzivne-interaktivne
http://vseodatacentrech.cz/2017/11/08/konference-moderni-datova-centra/
http://www.corporateict.cz/novinky/3757-panelova-diskuze-o-zkusenostech-s-nasazenim-systemu-rpa
http://ict-nn.com/cs/events/4571-call-centra-lide-v-technologicke-dobe
http://ict-nn.com/cs/events/4609-averia-event-kalendar-udrzte-si-prehled


20 Životní styl www.ICT-NN.com/lifestyle ICT NETWORK NEWS

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/lifestyle Listopad 2017

Společnost Dell EMC představila 
headset Dell Visor s technologií 
Windows Mixed Reality. 

Jako hybná síla v segmentu virtuální 
reality vyvinula společnost Dell 
jedno z nejširších portfolií zařízení 
připravených na virtuální realitu – 
zahrnující notebooky, stolní počíta-
če, minipočítače a zařízení typu vše 
v jednom (All-In-One, AIO) – i uce-
lených řešení pro virtuální realitu, 
od jejího vytváření přes využívání až 
po ukládání. 

 V partnerské spolupráci se spo-
lečností Microsoft razí Dell cestu do 
budoucnosti postavené na smíšené 
realitě s elegantním a pohodlným 
headsetem Dell Visor – jedná se 
o první headset značky Dell určený
pro platformu Windows Mixed 
Reality. Kryt displejů se dá snadno 
vyklopit, což usnadňuje přechody do 
virtuální reality a zpět, části přilé-

hající k hlavě a obličeji 
jsou měkce polstrované, 
pásek se dá pomocí 
kolečka dotáhnout 
na pohodlnou délku 
a inteligentní rozložení 
váhy chrání nos a tváře 
před přílišným tlakem. 

Bílý povrch Visoru je odolný a jed-
noduše se čistí. Promyšlený design 
neopomněl ani kabely, které jsou 
vyvedeny na zadní stranu headsetu, 
kde nebrání uživateli v pohybu.
 Headset Dell Visor využívá 
stejnou technologii jako zařízení 
Microsoft HoloLens, včetně sledova-
cích kamer, které nabízejí 360stup-
ňový panoramatický záběr okolí. Pro 
skenování okolí poslouží samotný 

headset, takže není nutné rozmisťo-
vat v místnosti satelitní vysílače. 
 Ovladače Dell Visor poskytují fle-
xibilitu díky šesti stupňům volnosti 
pohybu v trojrozměrném prostoru. 
Uživatelům umožňují kontrolu 
prostřednictvím haptické (hmatové) 
zpětné vazby, joystickového ovládání 
pro palec a tlačítek plně sledovaných 
čidly v náhlavní soupravě. 

Na trhu se objevilo zařízení, které 
dokáže nabíjet telefony i tablety 
společnosti Apple a při tom dokáže 
jejich obsah zálohovat i do své 
vnitřní paměti. 

Toho zařízení na trh uvedla společ-
nost SanDisk, jmenuje se iXpand Base 
a je k dispozici v kapacitách 32, 64, 
128 a 256 GB. Princip jeho činnosti 
je zcela jednoduchý. Toto zařízení 
připojíte k síťovému adaptéru a po-
mocí kabelu lighting, který je součástí 
iXpand Base, jej připojíte ke svému 
telefonu iPhone či tabletu iPad. 
 A abyste nemuseli telefon či tablet 
mít položen neustále v pracovním 
nepořádku na stole, můžete tato 
zařízení položit na nabíjecí stanici 

iXpand Base, která má za tím účelem 
svou horní část přizpůsobenou, aby 
z něj telefon nemohl spadnout. Jinak 
řečeno, horní část iXpand Base je 
vyrobena ze speciálního materiálu, 
měkké gumy, na které položený tele-
fon či tablet neklouže. Tím je právě 
zajištěno, že vám nemůže hned tak 
spadnout na zem. Pokud si základnu 
uložíte na noční stolek, máte pak 
jistotu, že telefon najdete vždy na 
stejném místě. Večer jej připojíte 
k této základně, která jej okamžitě 
začne dobíjet proudem 3 A, takže 
se váš telefon nebo tablet dokážou 
nabít velmi rychle. 
 A navíc, jakmile je telefon či tablet 
připojen, spustí se v telefonu utilita, 
která provede automatické zálohová-
ní na v základně vestavěnou paměť, 
takže telefon máte neustále aktuálně 
zálohovaný. Pomocí této utility si 
vybíráte i to, co chcete z telefonu 
zálohovat. V případě problémů pak 
data můžete obnovit nebo přenést 
do nového zařízení. 

Profesionální hráčská myš 
Logitech G203 Prodigy zaujme 
komfortním klasickým provede-
ním. Její velkou předností je až 8x 
rychlejší komunikaci oproti běž-
ným herním myším. To pro hráče 
znamená okamžitou odezvu. 

Model G203 je vybaven novým 
senzorem s úžasným rozlišením, což 
způsobuje mimořádnou přesnost, 
jedinečnou rychlost snímání a kon-
zistenci. V současné době může tato 
myš nabídnout rozlišení až 8000 dpi, 
které je ale možné přímo během 
hraní přepínat, a tak zvolit zrovna 
potřebné pro danou hru nebo herní 
situaci, maximální rychlost myši je 
300 ips a akcelerace 35 G. 
 Zdvih tlačítek je opatřen pokroči-
lou technologií, která pomocí kovo-
vých pružin pomáhá udržovat obě 
tlačítka myši připravená ke kliknutí. 
Kromě toho snižuje sílu potřebnou 
ke kliknutí a poskytuje okamžitou 
zpětnou vazbu a odezvu. Každé se 
šesti dostupných tlačítek je možné 
si nakonfigurovat a tím zjednodušit 
herní akce. Předvolby je pak možné 
ukládat do integrované paměti, 
kterou je myš vybavena, a tím jsou 

k dispozici, i když myš bude hráč 
používat na jiném počítači. Tím od-
padá jakékoli nastavování parametrů 
při připojení k jinému hernímu 
stroji. Myš si nese všechny potřebné 
údaje o nastavení s sebou. 
 Myš G203 byla stejně jako myš 
Logitech G Pro Gaming Mouse 
inspirována klasickým tvarem 
legendární myši Logitech G100s 
Gaming Mouse. Tato myš, oblíbená 
hráči po celém světě a volba číslo 
jedna pro profesionály týmu eSports, 
disponuje snadno návykovým tva-
rem, který byl pečlivě přepracován 
a optimalizován za účelem zvýšení 
praktičnosti, odolnosti a pohodlí pro 
každodenní používání.

Headset, který přináší pohled  
do budoucnosti

Dobíjejte a zálohujte svůj iPhone Herní myš se špičkovým rozlišením
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http://ict-nn.com/cs/lifestyle/4587-headset-ktery-prinasi-pohled-do-budoucnosti
http://zalohujte-chytre.cz/2017/11/09/zalohujte-svuj-iphone-a-dobijejte-jej-naraz-automaticky/
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/4581-herni-mys-se-spickovym-rozlisenim



