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Národní cvičení
Cyber Czech
Ve dnech 16. a 17. října proběhlo
v Brně národní kyberbezpečnostní
cvičení Cyber Czech. Pravidelně jej
pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
(NÚKIB) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI). Nově
vytvořený scénář cvičení se zaměřuje
na obranu záchranářských systémů.
„V rámci cvičení došlo k řadě změn,
kromě příběhu se měnily také některé
technologie, my jsme například oproti
předchozím cvičením využili nové útočné postupy,“ říká Ivo Nutár z přípravného týmu MUNI. Koordinátor cvičení
Jakub Čegan dodává, že novinek bylo
více: „Účastníci se tentokrát během cvičení ocitli na nějakou dobu bez elektřiny,
nasimulovali jsme jim její výpadek a bylo zapotřebí spuštění
VÍCE
motorového generátoru.“
na str. 2
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BUDI boxy pro optické rozvaděče
BUDI boxy (v překladu
BUilding DIstribution
boxes) byly vyvinuty pro použití při výstavbě sítí FTTH
jako centrální distribuční
bod pro vnitřní i venkovní
aplikace.
Nástěnné boxy jsou vyráběny
ve třech základních provedeních, a to jako provařovací/patchovací boxy, čistě
provařovací anebo jako boxy
pro PON řešení s předkonektorovanými splittery.
Základní čtyři velikosti
boxů umožňují široký výběr
pro konkrétní použití. Velikosti boxů jsou označeny
písmeny: box s kapacitou 36 svárů BUDI-2S, s kapacitou 96 svárů BUDI-1S, s kapacitou 168 svárů
BUDI-S a s největší kapacitou 216 svárů BUDI-M.
BUDI boxy mohou být použity jak pro vnitřní,
tak pro vnější aplikace. Jsou UV stabilní a jsou
vyrobeny z oheň retardujících materiálů se stupněm
krytí IP56. Odolnost vůči mechanickému nárazu
je IK08. Boxy je možné doplnit podle použití, kdy

do společných prostor je box možné dovybavit
zámkem.
BUDI boxy v sobě spojují několik hlavních výhod.
Jako hlavní předností použití těchto boxů můžeme
uvést: nezávislost na typu použitého kabelu, možnost
vytvoření průběhu nepřerušených
bufferů a dokonce i vláken, pevná fixace
tahového prvku, případně pláště kabelu VÍCE
na str. 6
a možnost terminování patchcordů.

Kybernetická válka 2.0: Útoky na hardware
V posledních týdnech rozvířila
debatu, nejen v kyberbezpečnostních kruzích, zpráva o tom,
že více než 30 amerických
společností bylo zasaženo
kybernetickým útokem
z Číny.
Tyto útoky spočívaly v tom,
že na serverové základní desky od společnosti
Supermicro, které tyto
společnosti používaly
ve svých serverech, byl
přidaný v procesu výroby
miniaturní čip, který
reagoval na pokyny z internetu
a mohl být následně zneužit na
manipulaci v napadnutém serveru.

Podle článku, který se zabýval
tímto problémem, k přidání čipu
došlo v procesu výroby u některých

Mezi napadenými společnostmi byli jmenováni i giganti Apple
a Amazon. Jejich reakce na sebe
však nedala dlouho čekat
a do pár hodin společnosti
útok poměrně silně popřely v oficiálních tiskových
vyjádřeních. K článku se
vyjádřila i samotná společnost Supermicro, která útok
rezolutně popřela, ale ani to
však nezabránilo pádu
jejích akcií o polovinu.
Chladné nezůstalo ani
čínské ministerstvo zahraničních věcí,
které též odmítlo jakoukoli čínskou účast VÍCE
na str. 3
na tomto útoku.

Foto: Pixabay
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subdodavatelů společnosti Supermicro v Číně a celý proces byl řízen
čínskými ozbrojenými silami.

Trendy a průzkumy

EDITORIAL

V

ážené čtenářky
a čtenáři,
v tomto čísle se
budeme věnovat
trendům a průzkumům v mnoha
oblastech. Již
Winston Leonard
Spencer-Churchill řekl: „Nevěřím
žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval“. Otázkou, zda to řekl anebo
to jenom o něm údajně prohlašoval
německý ministr propagandy Joseph
Goebbels, se zde nebudeme zabývat.
Ale je fakt, že trendy a průzkumy či
chcete-li statistiky, jsou základem
dnešního světového obchodu jako
takového. Proto jsme se rozhodli toto
číslo časopisu co nejvíce tematicky
zaměřit tímto směrem.
Blockchainové technologie, digitalizace průmyslu označovaná jako
průmysl 4.0, IoT & Smart Cities,
virtuální realita a řada dalších technologií založených na ICT, již řadu let
hýbe technologickým rozvojem celého
světa. V každé z těchto technologií
hraje prim ICT a jeho role v těchto
oblastech je nezastupitelná.
Trochu reality v českých poměrech ale
nezaškodí, a tak jeden průzkum zde
představím. I když jsme, co se týče
ICT jednou z nejpokrokovějších zemí
světa, tak zjištění že v České republice
jen každá devátá firma ze sta (!) má
tým pro řešení otázek digitální transformace a čtvrtina se vůbec nezabývá
tím, jak technologie mění jejich byznys, je pro mne velkým zklamáním!
Ačkoli ve zbylé části CEE regionu je
tomu přesně naopak. A když jsem
objevil průzkum, že skoro čtyři firmy
z deseti čekají při své cestě k digitální
transformaci na to, co udělá jejich
konkurence, nevěřím vlastním očím
a ani uším.
Petr Smolník, šéfredaktor

Národní cvičení Cyber Czech
Letošního cvičení
se zúčastnilo dvacet
ze
čtyři obránců. Byli
str. 1
vybráni napříč
orgány veřejné správy, jejichž
činnost souvisí se záchranářskými
systémy. Útočné i podpůrné týmy
byly tvořeny experty z NÚKIB
a MUNI. Obránci se ocitli v rolích
členů IT týmu řešícího krizovou
situaci způsobenou kyberútoky
na záchranářské systémy. Kromě
řešení technických problémů je
cvičení doplněno o právní, manažerské a komunikační úkoly.
Dokončení

Smyslem cvičení Cyber Czech
je školit týmy obránců, každý
z nich je vystaven totožné situaci,
avšak způsob řešení volí podle své
strategie, znalostí a schopností. Za
jednotlivé úkony získávají týmy
obránců body. Cílem není zvítězit,
ale načerpat potřebné znalosti
a schopnosti pro řešení podobných
situací, kterým mohou reálně čelit.
Cvičení se realizuje ve virtuálním

prostředí Kybernetického polygonu, které vyvíjí
kyberbezpečnostní tým
CSIRT-MU.
Bezpečnostní cvičení
Cyber Czech
V České republice je Cyber
Czech jediným pravidelným kyberbezpečnostním
cvičením svého druhu.
Kombinace technických
a netechnických prostředků vytváří
komplexní realistickou situaci pro
nácvik obrany vůči kyberútokům.
Cvičení probíhá ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB)
v prostředí Kybernetického polygonu (KYPO).
Smysl projektu
S rostoucí závislostí společnosti
na informačních technologiích
se úměrně zvyšuje nutnost tyto
technologie chránit. Většina států
situaci reflektuje a snaží se aktivně

zajišťovat svoji kyberbezpečnost.
Proto například vláda České republiky v roce 2014 schválila zákon
o kybernetické bezpečnosti a ze
stejného důvodu se CSIRT-MU
podílí na realizaci bezpečnostního
cvičení Cyber Czech.
Cílem cvičení je připravit bezpečnostní pracovníky na práci pod
tlakem probíhajícího útoku. Cvičení tak přispívá k efektivnějšímu řešení bezpečnostních incidentů.

Foto: Redakce

Hlavní téma

GISS: 82 % firem netuší, zda jejich metody odhalování bezpečnostních incidentů vůbec fungují
PRŮZKUM: Globální průzkum
EY o informační bezpečnosti
(Global Information Security
Survey, GISS) dokládá, že zájem
společností o problematiku
kybernetické bezpečnosti sílí.
Většina organizací však neví, zda
jejich přístup k odhalování bezpečnostních nedostatků funguje.
Nejzávažnějším hrozbám stále
vévodí nedbalý nebo nevědomý
přístup zaměstnanců a zastaralé
bezpečnostní kontroly.
Pouze 8 % respondentů považuje
vlastní mechanizmy za dostatečné
a celých 78 %, resp. 65 % zástupců větších a menších podniků se
pak domnívá, že nástroje pro boj
s kybernetickými hrozbami využívané jejich podnikem současným
nárokům nevyhovují. 87 % organizací má na zajištění požadované
úrovně ochrany k dispozici omezený
rozpočet, přičemž u 55 % zúčastněných firem nejsou daná bezpečnostní opatření nedílnou součástí
rozvojové strategie podniku a kroků
k jejímu naplňování. Překvapivé je,
že v tomto ohledu zaostávají spíše
větší podniky, zatímco menší jsou
důslednější. Odhodlání navýšit
výdaje na kybernetickou bezpečnost

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

převažuje u větších společností,
v letošním roce navýší finance 63 %
z nich a příští rok 67 %, u malých
společností pak 50 %, resp. 66 %
v příštím roce.

Většina společností (77 %) se
aktuálně snaží působnost běžně
uplatňovaných opatření rozšířit
za pomoci pokročilých technologií, kupříkladu umělé inteligence,
robotické automatizace procesů či
analytických nástrojů. Hodlají tak
zkvalitnit základní bezpečnostní
rámec, a navíc hledají způsoby, jak
bezpečnostní architekturu pozměnit, aby efektivněji podporovala
samotný chod podniku.
„Základy bezpečnostní hygieny
bychom si měli neustále připomínat.
Je nutné mít na zřeteli, že pravidelné aktualizace systému a aplikací

a neustálá identifikace a náprava
zranitelností organizace jsou nejlepší
prevencí před rozsáhlými škodami,“
uvádí Petr Plecháček, Associate
Partner, oddělení kybernetické
bezpečnosti EY v České
republice.
Všechny zúčastněné
organizace se dle vlastního vyjádření nacházejí
v určité fází digitální
transformace a navyšují výdaje na zavádění
moderních technologií.
Tyto investice nejnověji
směřují zejména do využívání cloud computingu
(52 %), analytických nástrojů pro
potlačování kybernetických hrozeb
(38 %) a mobilních zařízení (33 %).
Účastníci průzkumu připouštějí,
že by se patrně k zintenzivnění bezpečnostních opatření, resp. navýšení
rozpočtu na kybernetickou bezpečnost vůbec neodhodlali, pokud by
sami nebyli velmi vážnému narušení
bezpečnosti či incidentu vystaveni.
Aktuálnímu žebříčku nejzávažnějších hrozeb vévodí
nedbalý či nevědomý
přístup zaměstnanců.

Foto: Pixabay
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medií operačního systému během
tranzitu americkými tajnými
službami anebo útoky z minulého
roku NotPetya, které začaly jako
napadnutí softwarových aktualizací ukrajinského softwaru MeDoc.
Hardwaru se však doposud
takové útoky vyhýbaly. I když se

Jakmile v průběhu výroby dojde
k modifikaci hardwaru, je velmi
pravděpodobné, že způsobí nesrovnalosti v běhu zařízení, které
se projeví v logovacích záznamech
zařízení. Ještě lepším mechanizmem detekce těchto útoků je
monitorování síťové komunikace

Foto: Pixabay

Následně se s odmítavými komenze
táři prezentovaly
str. 1
i další společnosti
a kyberbezpečnostní experti. Tato
vyjádření uklidnila situaci a ve
většině odborné veřejnosti vládne
konsenzus, že útok nebyl skutečný
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Pět hlavních cílů
informační
koncepce ČR

Kybernetická válka 2.0: Útoky na hardware
Dokončení

Hlavní téma

Vláda schválila Informační koncepci České republiky, což je nový
strategický dokument určující
rozvoj e-Governmentu.
Schválená informační koncepce
stanovuje pětici hlavních cílů v oblasti
e-Governmentu a řízení služeb veřejné správy:
• uživatelsky přívětivé a efektivní
on-line služby pro občany a firmy,
• digitálně přívětivá legislativa,
• rozvoj prostředí podporujícího
digitální technologie v oblasti
e-Governmentu,
• zvýšení kapacit a kompetencí
zaměstnanců ve veřejné správě,
• efektivní a centrálně koordinované
ict veřejné správy.
Co jednotlivé hlavní cíle znamenají?

a šlo jen o nepodloženou senzaci.
Navzdory tomu, že popisovaný
útok skutečně fakticky nenastal,
tato senzace aspoň na pár dní
rozběhla diskusi o bezpečnosti
hardwaru.
Supply-chain útoky vůči softwaru nejsou ničím novým. Nejznámějšími příklady těchto útoků je
například nahrazení instalačních

objevovaly zprávy o zejména čínských mobilních a IoT zařízeních,
obsahujících špionážní software už
z výroby, šlo stále jen o software na
zařízeních, které se dají jednoduše
zakázat a nevyužívat je. Ale jak
lze zakázat servery v datacentrech
nebo v cloudu? Důsledky by byly
obrovské. Dobrou zprávou je, že
tyto útoky nejsou neodhalitelné.

napadnutého zařízení, ve kterém
se projeví komunikace podvrhnutého čipu s útočníkem.
Dávid Kosť, Lead SOC Analyst,
AXENTA a.s.

Přívětivé cíle
Obsahem cíle je realizace konkrétních
služeb e-Governmentu pro všechny
skupiny veřejnosti, mimo jiné v souvislosti s přijatým nařízením o zřízení
jednotné digitální brány.
Přívětivá legislativa
Zlepšení oblasti služeb e-Governmentu je podmíněno odpovídající
legislativou – stávající i nově přijímanou. Kvalitní legislativní proces je
základem jak pro přijímání nových
právních norem, tak novelizaci těch
stávajících.

Orwell by se divil?

Systém, který je v Číně
budován cca tři roky, kontroluje chování lidí a firem
v celé řadě oblastí (viz přiložený obrázek). To se týká
i takových prohřešků jako
jízda s prošlou jízdenkou,
kouření ve vlaku apod.
Zaměstnavatelé, kteří se
dopustili finančních přestupků, nezaplatili sociální
pojištění apod. stejně jako
lidé, kteří odmítají platit
pokuty, budou rovněž čelit řadě omezení. Tyto kroky
jsou v souladu s plánem čínského prezidenta na vybudování systému Social Creditu založeného na principu
„jednou nedůvěryhodný, navždy omezený“.
To znamená, že čínská vláda s využitím informačních technologií posuzuje důvěryhodnost a loajalitu
každého občana a firmy. Data pocházejí jak z vlastních účtů lidí, tak z jejich činnosti na sítích. Vláda
Listopad 2018

získává úplný sociální profil, včetně umístění, přátel,
zdravotních záznamů, pojištění, soukromých zpráv,
finanční situace, hraní her, informací z inteligentních
budov, preferovaných novin, historie nákupů, schůzek
a dalšího chování. Nízké skóre může znamenat zákaz
cestování, vyloučení ze školy (zde se uplatňuje skóre
rodičů), změnu sociálního statusu atd. Naopak
výhodou vysokého skóre je
snadnější přístup k úvěrům a pracovním místům
a priorita při byrokratické
administrativě. Výška
skóre má dokonce vliv na
rychlost internetového připojení, přístup k sociálním
sítím. Tento systém už nese
svoje plody, v existenci
black listů, na základě
kterých milionům Číňanů
odepřeny nákupy letenek a podobně.
Firmy, které mají nízké skóre mohou mít omezený
nebo plně znemožněný přístup k veřejným zakázkám,
zvýšené daně, omezený
přístup na trhy, omezenou státní podporu.
Ing. Aleš Špidla,
prezident ČIMIB

Rozvoj prostředí
Cílem opatření je ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty
vytvořit prostředí, podporující českou
společnost v digitální transformaci.

Foto: Archiv Aleše Špidly

Podle nového čínského systému Social Creditu
(China’s Social Credit System) budou důvěryhodní
podnikatelé a jednotlivci odměňováni, zatímco ti,
kteří se dopouštějí společenských nepřístojností,
jako je podvod, šíření nepravdivých informací apod.
budou mít ztížený přístup k celé řadě služeb.

Zvýšení kapacit a kompetencí
V návaznosti na rozšiřování pravomocí a zodpovědností pracovníků
při transformaci úřadů jsou zvýšení
úrovně kompetencí (způsobilostí), celková kapacita a její efektivní
využití, zejména u zaměstnanců ICT
ve státním sektoru, klíčovou prioritou
IKČR.
Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy
Do působnosti plnění tohoto
významného cíle patří zejména celkové řízení realizace IKČR a celková
centrální koordinace
rozvoje oblasti e-Governmentu.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Výběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS

Co dělat s normami?

Za prvé v ČR nejsou normy závazné – dosavadní závaznost norem ČSN byla ukončena k 31. 12.
1999 novelizací Zákona 22/1997
– O technických požadavcích na
výrobky. který řeší právní úpravu
technické normalizace v ČR. Závaznost norem se nyní „vynucuje“
tím, že je na normu odkázáno
v příslušném právním předpisu.
Přímo aplikovatelná jsou evropská
nařízení. Ostatní požadavky
uvedené v právu EU (Směrnice,
Doporučení, Stanoviska) jsou
v ČR závazná až po zapracování do Národní legislativy. Dále

platí, že národní legislativy může
odkazovat jen na národní normy.
Na druhou stranu platí, že normy
vydané v evropské unii jako EN
(European Norem) některou
k tomu určenou organizací (ETSI,
CE CENELEC, ISO) musejí být
kooptovány mezi české národní
normy.
V rámci IT branže se proto můžeme potkat s dokumenty, jejichž
dodržování je přímo vynutitelné zákonem, nebo
mají v zákoně oporu.

Dávejte pozor na malware GhostDNS

UPS pod dohledem i z mobilu

Malware GhostDNS již infikoval
přes sto tisíc zařízení a cílí na 70
různých typů směrovačů.

Průzkumy ukazují, že výpadky
napájení jsou ve firmách poměrně
časté a setkalo se s nimi až 90 %
oslovených podniků. Průměrná
délka prostoje činí 22 hodin za
jeden incident, přičemž 80 % firem počítá s maximální tolerancí
prostoje v rozmezí do tří hodin.

Bezpečnostní experti z Qihoo
360 NetLab odhalili probíhající
hackerskou kampaň, která využívá
malware GhostDNS. Útočníci již
ovládli více než 100 000 domácích
směrovačů, škodlivý kód umožňuje upravovat nastavení DNS a přesměrovat uživatele na phishingové
weby.
V období od 21. do 27. září
kampaň GhostDNS ohrozila více
než 100 000 směrovačů, z nichž
většina (87,8 %) se nachází v Brazílii.
GhostDNS nám připomíná nechvalně známý škodlivý software
DNSChanger, který se stal známým díky jeho schopnosti měnit
nastavení DNS na infikovaném
zařízení.
GhostDNS skenuje IP adresy,
které používají směrovače a používají slabé nebo žádné heslo, a poté
je napadne a změní nastavení DNS
na „nepoctivý“ server DNS provozovaný útočníky.

„Stejně jako klasický dnschanger,
tato kampaň se snaží uhodnout
heslo na straně web autentizace
routeru nebo obejít autentizaci
přes dnscfg.cgi, pak změní výchozí
DNS adresu routeru na Rogue DNS
serveru prostřednictvím příslušného
DNS konfigurační rozhraní,“ čteme
v analýze publikované odborníky. „Ale tato kampaň je větší,
našli jsme tři související programy
DNSChanger, které nazýváme
Shell DNSChanger, Js DNSChanger
a PyPhp DNSChanger podle jejich
programovacích jazyků.“
GhostDNS
Podle dostupných zjištění malware
GhostDNS má modulární strukturu složenou z následujících čtyř
komponent:
1)		 Modul DNSChanger.
2)		Modul webového administrátora.
3)		Rogue DNS modul.
4)		 Webový modul
phishingu.

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

Novinkou v oblasti nepřerušitelných zdrojů napájení v řadě produktů Smart-UPS je
technologie SmartConnect, umožňující uživatelům
vzdálené zobrazení
informací o jejich
UPS prostřednictvím zabezpečeného
webového prostředí.
S ohledem na parametry řady APC by
Schneider Electric
Smart-UPS najde zařízení využití
hlavně mezi zákazníky z malých
a středních firem, které se chtějí
efektivněji chránit před výpadky napájení, poklesem napětí,
napěťovými špičkami, podpětím
a přepětím.

Zdroj: Redakce

Přestože mnoho uživatelů stále
nezálohuje, povědomí veřejnosti
o potřebě ochrany dat roste, když
se počet uživatelů zálohujících svá
PC zvýšil oproti loňskému průzkumu o 2,8 procentního bodu.
Na druhou stranu se meziročně
zvýšil o téměř čtyři procentní body počet domácností,
které zažily ztrátu důležitých dat.
26,4 % uživatelů by bylo ochotno
za odblokování
dat zašifrovaných
ransmowarem
zaplatit.

Než se na ně podíváme, je
nutné si uvědomit současný
právní status. To, co se v IT
branži bere jako normy ve
slova smyslu standardizačních opatření má jistou váhu.
A váha vychází ze současného
právního uspořádání. Mimo právní
uspořádání je ale nutné brát v úvahu technologii a bohužel také politiku. Proč vlastně politiku? Protože,
dle slov jistého pána, gentlemani si
nečtou cizí dopisy. Ale v současnosti je gentlemanů poskrovnu.
Žijeme v České republice, ta je
součástí Evropské unie. Zajímají
nás především místní zákony, až
teprve poté normy nebo různá
doporučení. Při zjednodušení se
tak dostáváme přibližně k následujícímu pořadí:
1) Nařízení Evropské unie
2) Zákony
3) Vyhlášky
4) Oborové normy
5) Doporučení

Nastavení zařízení SmartConnect-UPS je snadné a nevyžaduje
žádný další hardware ani software.
V současné době existuje několik řad z kategorie Smart-UPS
podporující SmartConnect. Tyto
řady jsou označeny prefixem SMT
a SMC a následně doplněny postfixem C, například SMC1000IC,
SMT2200IC.
Funkce APC SmartConnect
umožňuje
zobrazit stav UPS
pomocí zabezpečeného webového
prohlížeče. Toto
rozhraní vzdálené správy umožní
mimo jiné automatické oznámení,
aktualizaci firmware
nebo pokročilou
podporu. Data jsou
v CRM, takže pokud zavoláte na
hot-line, ta ví, kdo jste, a může
rychle a operativně jednat
a pomoci.

Foto: APC by Schneider Electric

Nejčastějšími příčinami ztráty
dat je lidská chyba, selhání
hardwaru a nákaza malwarem,
zjistil Acronis v globálním
průzkumu chování domácích
uživatelů při ochraně dat. Průzkum realizovaný mezi uživateli
USA, Evropy a Asie ukázal, že
osobní počítač si zálohuje stále
méně než polovina uživatelů.

Jan Dušátko

54 % uživatelů
nezálohuje svůj
počítač

Normy jsou v IT zmiňovány
vlevo i vpravo. Ale jak se s nimi
vlastně rozumně vypořádat? Co
znamenají a hlavně, jaký mají
dopad na firmy?
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Mějte svá důležitá data neustále při sobě

5 nejčastějších útoků
na malé firmy

USB Flash Disk datAshur Pro
USB 3.0 je zárukou vysoké rychlosti dat až 116 MB/s pro čtení
a 43 MB/s pro zápis. Jakmile
ale disk obnažíte a vyjmete ho
z krycího pouzdra, zjistíte, že
bude asi umět díky vestavěné
klávesnici daleko víc, než zvládne obyčejný flash disk USB.

V dnešním digitálním světě už čelí
riziku útoku každý podnik bez
ohledu na jeho velikost. I když malá
rodinná firma nemusí pro kyberzločince představovat zlatý důl, právě ty
se stále častěji dostávají do jejich hledáčku a často slouží jako odrazový
můstek k rozsáhlejším kampaním.

probíhá z vestavěné klávesnice,
takže vlastně není ani možné
získat přístup k šifrovaným datům.
Po deseti špatných pokusech vyhodnotí zařízení pokusy o odemčení jako útok hrubou silou.
Co je však nejsilnější zbraní
tohoto disku, je to, že data na
něm šifrovaná vyhovují tvrdým
americkým i armádním normám,
splňuje šifrování AES 256 a splňuje

certifikáty FIPS 140-2 Level 3
(US), FIPS PUB 197, NATO
Restricted Level a NLNCSA. To
znamená především pro orgány
státní správu jistotu v tom, že data
jsou zabezpečena krytováním na
vojenské úrovni. K tomu zařízení
umožňuje – pro zvýšení bezpečnosti dat – nést v sobě dvě hesla.
Jedno administrátorské a druhé
uživatelské.
Co je ale velmi šikovné, ale pro
uživatele možná trochu komplikované, je to, že USB Flash
Disk neumožní uložit oblíbené
kombinace čísel, po sobě jdoucích
(890123456, atd.) a to ani vzestupně ani sestupně. Stejně tak je tomu
i s opakujícími se číselnými kódy
typu 1111111, a tak dále. Uživatel
musí definovat heslo o minimální
délce sedmi číslic, maximální
délka je 15 číslic. Díky tomu, že na
klávesách najdete i písmena, lze
heslo zadat slovem.

Jaké nejčastější hrozby se v souvislosti s malými či středními firmami
objevují?
1. Phishing
Kyberzločinec vás kontaktuje
e-mailem, telefonicky nebo textovou
zprávou a vydává se jinou osobu se
zdánlivě legitimním požadavkem, přičemž se snaží vylákat citlivé informace, např. osobní údaje, čísla kreditních
karet nebo hesla s cílem získat přístup
k důležitým účtům, odcizit identitu
a obohatit se.

Foto: Istorage

Disk iStorage datAshur Pro USB
3.0 totiž nabízí možnost kryptování ukládaných souborů. Jeho
použití je velmi snadné díky
klávesnici, na které jsou velmi
dobře čitelné číslice a písmena
ve stylu telefonů s klávesnicí
a znak zámku. Aktivita disku je
signalizována prostřednictvím
tří LED diod, červené, zelené
a modré. Ty informují o tom, že
je disk „zamčený“, „odemčený“
a že je zasunut v portu USB, případně, že probíhá výměna dat.
Zadávat PIN nebo jej měnit lze
ale jen tehdy, pokud disk není
zasunutý v portu USB, z toho
důvodu disk obsahuje vestavěnou baterii.

Disk je vybaven kromě paměťového čipu s obslužným softwarem,
starajícím se o šifrování ukládaných dat a jejich dešifrování při
čtení. Obrovskou výhodou pak je
i to, že obsluha USB Flash Disku

2. Falšování e-mailů s požadavkem
na převod peněz
Technika zvaná „E-mail spoofing“
spočívá v pozměnění hlavičky e-mailové zprávy tak, aby vypadala jako
od jiného než skutečného odesílatele.
Útočník může předstírat, že se e-mail
posílá někdo, koho znáte, takže zprávu
otevřete a zachováte se podle jejího
obsahu.

Cyber Defense Magazine oceňoval
V kategorii Nejlepší firma v oblasti prevence ztráty
dat zvítězila společnost Kingston Digital, která
je výrobcem flash pamětí a dceřinou společností
Kingston Technology Company.

Listopad 2018

o Editor’s Choice Bring Your Own Device (BYOD)
(Doporučení redakce v kategorii BYOD, Přineste si
do práce svoje vlastní zařízení).
o Best Product Security Hardware (Nejlepší produkt
v kategorii Bezpečnostní hardware).
SSD disk UV500 s 256bitovým AES hardwarovým
šifrováním a podporou standardu TCG Opal 2.0
získal tři další ocenění:
o Most Innovative Data Loss Prevention (Inovativní
řešení prevence ztráty dat).
o Most Innovative Encryption (Inoativní šifrování
dat).
o Next Gen Security Hardware (Nejmodernější bezpečnostní hardware).

Foto: Kingston Technology Company

Společnost tak potvrdila svoji pozici průkopníka
v tomto oboru. Kromě toho v dalších kategoriích
soutěže Cyber Defense 2018 Global Awards zvítězily
také její šifrované USB flash disky IronKey D300 a SSD
disky UV500. Tato ocenění uděluje časopis Cyber
Defense Magazine, celosvětově známý inovátorům na
poli kybernetické bezpečnosti a ochrany informací.
Společnost Kingston byla s šesti získanými cenami nejúspěšnější z více než 3000 společností, které letos měly
nominace na ocenění v oblasti zabezpečení dat.
Společnost Kingston Technology vyhrála v kategorii Hot Company Data Loss Prevention (Nejlepší firma v oblasti prevence ztráty dat) a její šifrovaný USB
flash disk IronKey D300 obdržel následující ocenění:

3. Vyděračský software
Útočník při tomto druhu útoku
pomocí vyděračského softwaru zašifruje data oběti a požaduje výkupné.
Obvykle se jedná o platbu v některé
z kryptoměn. Po obdržení peněz zašle
oběti potřebný dešifrovací klíč.
4. Útoky přes aktualizace
Nová a rostoucí hrozba, která ukazuje,
jaké schopnosti kyberútočníci získali.
Útoky proti dodavatelskému řetězci
jsou druhem trvalé pokročilé hrozby,
která napadá mechanismus aktualizace softwaru. Útočník využívá distribuci legitimního softwaru jako média
pro přenos svého škodlivého kódu.
5. Užívání mobilních zařízení mimo
podnikovou síť
Co se stane, když překročíte obrannou
linii podnikového firewallu a připojíte
se k otevřené Wi-Fi síti? Informace,
které vaše zařízení odesílá a přijímá,
nejsou šifrované. Kdokoli je dokáže
zachytávat. Hrozí také, že se uživatel
připojí k podstrčenému přístupovému
bodu.

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

Sítě a telekomunikace

Nokia rozšiřuje
portfolio FastMile
Nokia uvádí na trh nové produkty s pevným bezdrátovým
připojením, které operátorům
pomáhají urychlit nasazení v ultraširokopásmovém připojení
a poskytnout lidem větší šířku
pásma před nasazením 5G.

Výběr novinek z komunitního webu NETGURU NETWORK NEWS

BUDI boxy pro optické rozvaděče
BUDI boxy využívají všech výhod
ze
použití systému
str. 1
FIST, tj. jednotného
systému, který je používán v rozvaděčích, spojkách i boxech. Boxy
Dokončení

Rozšířené portfolio zahrnuje
nové venkovní přijímače FastMile
s vysokým ziskem a vnitřní brány,
které se snadno instalují a zákazníkům zkvalitňují zážitek z ultraširokopásmového připojení.
U sítí 4G lze dosáhnout nejvyšších rychlostí v řádech několika stovek megabitů za sekundu.
Zařízení Nokia FastMile bude
řídit tyto rychlosti do oblastí
s venkovními přijímači s velmi
vysokým ziskem, které zlepší
čtyřikrát až pětkrát spektrální
účinnost oproti
použití výkonných
vnitřních antén.

Místo toho aliance zavedla jednociferné klasifikace, počínaje „Wi-Fi 6“, což
je nové označení pro produkty a sítě,
které podporují technologii Wi-Fi

založenou na technologii 802.11ax.
Aliance doufá, že Wi-Fi 6 poskytne
uživatelům snadno srozumitelné
označení pro technologii Wi-Fi podporovanou jejich zařízením a používanou při připojení zařízení k sítím
Wi-Fi.
„Už po téměř dvě desetiletí museli
uživatelé Wi-Fi prohledat technické
konvence pojmenování, aby zjistili, zda

zích kabelů. Velkou výhodou
je, že v den pořízení boxu není
nutné ho koupit zcela vybavený,
ale veškeré příslušenství lze postupně dokupovat dle potřeby
a možností boxu.
Autor: Ladislav Kliment,
Raycom s.r.o.

Wi-Fi Alliance opouští značení 802.11
Wi-Fi Alliance zjednodušila názvy
standardů Wi-Fi tím, že zrušila
komplexní kódové schéma, jako je
například 802.11.

Raycom jsou plně kompatibilní se
SOSA kazetami, které jsou dodávány v mnoha variantách včetně
možnosti uložení pasivních prvků,
možnost uložení jak krimpovacích
ochran, tak teplem smrštitelných.
Při použití pro vnitřní
aplikace je možnost
rozšíření vstupu optického kabelu i ze strany
nebo shora boxu. Do
boxu lze vstoupit buď
pomocí segmentových průchodek, které
umožňují instalaci
nepřerušeného kabelu
nebo klasických PG
průchodek. Díky těmto
průchodkám je možné
uložit několik průcho-

Foto: Commscope
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jejich zařízení podporují nejnovější
Wi-Fi,“ řekl Edgar Figueroa, prezident
a generální ředitel společnosti Wi-Fi
Alliance.
Nový systém pojmenování identifikuje generace Wi-Fi v číselném
pořadí, které odpovídá zásadnímu
pokroku v oblasti Wi-Fi. Názvy
generací mohou dodavatelé produktů
použít k identifikaci nejnovějších technologií Wi-Fi, které
zařízení podporuje, dodavateli
operačních systémů k identifikaci připojení Wi-Fi mezi
zařízením a sítí, a poskytovateli
služeb k určení možností Wi-Fi
sítě svým zákazníkům.
Wi-Fi Alliance uvedla, že tato
nová terminologie může být
také použita k odlišení předchozích generací, jako je například
802.11n nebo 802.11ac. Číselná sekvence zahrnuje Wi-Fi 6 a také Wi-Fi 5
pro identifikaci zařízení podporujících
technologii 802.11ac a Wi-Fi 4 pro
identifikaci zařízení
podporujících technologii 802.11n.

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

Zemřel průkopník optického vlákna

Profesor Charles Kuen Kao,
fyzik, který získal Nobelovu
cenu a který pomohl vynálezu
optických kabelů, zemřel v Hong
Kongu ve věku 84 let, oznámila Nadace Charlesa Kaa pro
Alzheimerovou chorobu, kterou
Kao založil v roce 2010 se svojí
ženou.
Známý jako „kmotr broadbandu“
a „otec vláknové optiky“ Kao je
nejlépe známý svou prácí kombinující skleněná vlákna a lasery
pro přenos informací v šedesátých
letech. Jeho průkopnický výzkum,
který vedl k vytvoření optických
kabelů, které propojují většinu
internetu, probíhaly v Harlow, ve
Velké Británii. V roce 1970 Kao

pomohl založit nové oddělení
elektroniky na Čínské univerzitě
v Hong Kongu (CUHK). V roce
2009 získal Kao Nobelovu cenu
za fyziku spolu s vynálezci první
úspěšné zobrazovací technologie používající digitální snímač
Willardem Boylem a Georgem
Smithem.
Za svou práci získal také titul
rytíře, čestný titul z Princetonu,
a řadu dalších ocenění např. IEEE
Alexander Graham Bell Medal
(1985), Faraday Medal (1989),
Prince Philip Medal (1996), Asian
of the Century
(1999) a mnoho
dalších.
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Klíčové vlastnosti nového
mesh systému Orbi:
• Třípásmový Wi-Fi systém
s čtyřstreamovým 5GHz
bezdrátovým kanálem mezi
routerem a satelitem.

Slezská univerzita, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné pořádá 5. ročník konference
OpenSource řešení v sítích 2018
s podtitulem Otevřeno pro lidi.

• Router Orbi (AC3000) se
čtyřjádrovým procesorem,
šesti interními anténami,
čtyřmi gigabitovými ethernetovými porty a jedním USB
portem.
• Satelit Orbi Voice (AC2200)
se čtyřmi interními anténami,
čtyřmi mikrofony, audiosystémem Harman Kardon,
hlasovým asistentem Amazon
Alexa a dvěma gigabitovými
ethernetovými porty.
• Technologie
MU-MIMO pro
plynulé streamování dat.

Konference se bude konat 15. listopadu 2018 v aule Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.
Konference je určena zejména široké odborné i neodborné veřejnosti
a jejím cílem je propagace svobodného softwaru a jeho možností
v sítích. Součástí jsou i praktické
ukázky některých řešení a možnost
vyzkoušet si konfiguraci služeb či
softwaru.
Foto: Plantronics

Orbi Voice, stejně jako další
produkty řady Netgear Orbi,
nabízí vysoce kvalitní a stabilní bezdrátové připojení
napříč celou domácností i jejím
okolím, bez nutnosti řešit slabší
signál či mrtvé zóny. Speciální
třípásmová technologie Wi-Fi
vytváří mezi satelitem a dalšími
přístroji Orbi speciální bezdrátový komunikační kanál, který
v kombinaci s routerem zajišťuje
maximální rychlost připojení až
3 Gb/s (1733 + 866 + 400 Mb/s)
bez ohledu na počet připojených zařízení a špičkové pokrytí
signálem Wi-Fi v rozsahu až
186 m2.
Oproti ostatním zařízením je
Orbi Voice vybaven také prémiovým audio systémem značky
Harman Kardon s předním 9cm
wooferem a 2,5cm tweeterem,
které ze satelitu dělají vysoce
kvalitní reproduktor poskytující
čistý a plný zvuk. Audio systém je

dále doplněn o čtyři zabudované mikrofony s funkcí
vzdáleného rozeznání
hlasu a plně integrovaného
asistenta Amazon Alexa,
umožňujícího hlasem
ovládat oblíbené hudební
služby a zařízení IoT, zjišťovat aktuální informace
o počasí a dopravních
situacích na silnicích,
nastavovat alarm, a řadu
dalších užitečných aktivit
typických pro dnešní
chytrou domácnost.
Orbi Voice je kompatibilní se
všemi současnými poskytovateli
internetu. Snadnou konfiguraci, nastavení a správu zařízení
i bezdrátové sítě zajišťuje mobilní
aplikace Orbi, jež je zdarma
dostupná na platformách Google
Play a iTunes. Aplikace zároveň
slouží jako nástroj pro ovládání
audio systému a služby rodičovské kontroly Circle.

Co bude znamenat nástup 5G sítí pro byznys?
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Bezpečnostní hrozby související s 5G
Zpráva firmy ThreatMetrix o bezpečnostních hrozbách souvisejících s 5G uvádí, že během prvního
čtvrtletí roku 2018 zažila Evropa 80 milionů kybernetických útoků, což je o 30 % více než v předchozím roce. 5G nabídne vyšší rychlost než technologie
4G a LTE, ale vedlejším produktem bude zvětšení
napadnutelného prostoru.
Podle výzkumu společnosti Toshiba považuje
bezpečnost dat za klíčovou investiční prioritu téměř
polovina (48 procent) vedoucích IT pracovníků, a to zejména pokud jde o správu
dat generovaných s rostoucím využíváním
technologií M2M a IoT.

Foto: Toshiba

S výhledem na nástup 5G dochází k vášnivým debatám nejen o tom, kdy se tato síť dočká reálného
komerčního provozu, ale také o jejích konkrétních
přínosech pro podniky.
S předpokládaným základem půl miliardy uživatelů
do roku 2022 se očekává výrazný nárůst rychlosti
5G, což přinese možnosti řízení a využití mobilních
dat na nové úrovni. Jaký bude mít 5G vliv na podnikání 5G vyvolává očekávání v různých odvětvích.
Výzkum společnosti Ericsson o vlivu 5G v deseti
klíčových sektorech – včetně výroby, zdravotnictví,
energetiky a inženýrských sítí – odhalil, že 78 %
respondentů předpokládá rozvoj možností, které
budou moci nabízet svým zákazníkům. Je zřejmé,
že 5G představuje pro podniky příležitost zlepšit
digitální toky, stávající operace i infrastrukturu.
5G bude hrát pro organizace důležitou roli v oblasti posílení mobilní práce a umožní zaměstnancům pracovat rychleji, efektivněji a produktivněji
na vzdálených místech, ať již doma nebo v sídlech
klientů. V době IoT nesmí být však považována tato
technologie sama o sobě za spásnou, protože se zvýšenou rychlostí přenosu dat je třeba zlepšit i jejich
správu. Vzhledem ke stále chytřejším a vyspělejším
počítačovým hrozbám vyvstává současně výzva
spolehlivého zabezpečení citlivých podnikatelských
informací.
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Konference:
OpenSource řešení
v sítích

Mesh s reproduktory a s Amazon Alexa
Bezdrátový mesh systém je
postaven na satelitu Orbi Voice
a kombinuje funkce výkonného
Wi-Fi extenderu, prémiového reproduktoru i hlasového
asistenta.

Sítě a telekomunikace

Konferenci připravuje a pořádá
Ústav informačních technologií
a Katedra informatiky a matematiky SU OPF v Karviné.
Účast na konferenci ORS je
zdarma.
Hlavním
přednášejícím
konference bude
Bob Mann, světově respektovaný
Chief Information Security
Officer (CISO),
který návštěvníky ohromí svými obrovskými
zkušenostmi z oblasti počítačové
bezpečnosti. Má za sebou kariéru, kdy pracoval mj. pro armádu
i vládní organizace jako bezpečnostní specialista. Působil rovněž
mj. ve společnostech Ernst &
& Young, DHL, Nokia a Ofgem.
V současné době provozuje svou
vlastní kybernetickou bezpečnostní
praxi se specializací na všechny aspekty řízení informační bezpečnosti
se zaměřením na rostoucí poptávku
po pomoci při porozumění požadavkům GDPR na ochranu dat.

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

Průzkumy & trendy

Necháváme si
ujet vlak?
České firmy podceňují nástup
digitalizace, jak zjistil průzkum Microsoftu.
Osm z deseti podniků vidí
v nástupu nových technologií prostor pro růst, ale jen
polovina (51 %) má strategii,
jak příležitost využít. Jen 9 %
českých firem vytvořila tým pro
digitální transformaci a čtvrtina
se nezabývá tím, jak technologie
mění jejich byznys. V regionu
CEE je to přesně naopak.
Jen jeden z deseti (12 %)
českých respondentů vnímá
firmu jako tahouna změn (23 %
v regionu CEE). Nejvíce tlaku
očekávají čeští manažeři od stávající konkurence z oboru (39 %
oproti 30 % v CEE) či příbuzného odvětví (14 %, 11 % v CEE).
Jen 8 % se obává nových hráčů
(17 % v CEE).
Firemní kultura představuje všude brzdu digitální
transformace.
Největší obava je
z bezpečnostních
incidentů.
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V kancelářích budeme poroučet
robotům
Nové technologie za dvacet let
zcela změní styl kancelářské
práce. Rutinu převezmou roboti
a lidé se budou moci věnovat
kreativním činnostem. Pomocí
sdílené techniky spolu budou
komunikovat na dálku, ale velmi
důležitý zůstane i nadále osobní
kontakt, shodli se účastníci
diskusního setkání Institutu pro
veřejnou diskusi (IVD) na téma
Kancelář budoucnosti, projektu
společnosti Canon.
„Digitalizace a robotizace jsou mnohem efektivnější. Novým trendem
bude sdílení informací a kreativita,“
řekl Ladislav Paleček, generální
ředitel společnosti Canon CZ, partnera projektu Kancelář budoucnosti. Digitalizace rutinních procesů se
dotkla i Markéta Markesová, manažerka společnosti DB Schenker
ČR, která si od roku 2012 nechává
od Canonu zpracovávat faktury:
„V minulosti vyřizovalo faktury 15
lidí. Díky počítačovému vytěžení
a archivaci dokumentů zpracujeme
milion faktur ročně.“

Lenka Čábelová, manažerka komunikace a společenské
odpovědnosti firmy Microsoft
ČR, se zaměřila na to, jak nové
technologie mění způsob práce.
Názor, že budoucnost mnohdy považujeme za mnohem
revolučnější, než bývá skutečnost, zastává Lukáš Kovanda,
hlavní ekonom Czech Fund. Petr
Hnilička, produktový specialista
Canon pro kancelářská zařízení
a dokumentové skenery, soudí,
že digitalizace by měla přinést

zaměstnancům pohodlnější
a spokojenější život, aby se jim
v kancelářích chtělo pracovat.
Digitalizace se netýká jen soukromých firem, ale také státní
správy. Stát již má k dispozici
řadu klíčových technologií a dvě
zásadní – portál veřejné správy
a datové schránky.

Výdaje na IT porostou o 3,2 procenta

Češi stále méně rádi dojíždějí

Celosvětové výdaje na IT by
podle nejnovějších odhadů
analytiků společnosti Gartner
měly v příštím roce dosáhnout
úrovně 3,8 bilionu dolarů, což
představuje nárůst o 3,2 % oproti
výdajům očekávaným pro letošní
rok (3,7 bilionu dolarů).

PRŮZKUM: S délkou dojíždění
do práce je nespokojených 30 %
Čechů, což je o sedm procentních
bodů více než loni. S rostoucím
počtem pracovních
nabídek také klesá
ochota Čechů ke
stěhování za prací.

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

Dvě třetiny Čechů by
ke stěhování nepřiměla ani zajímavější
práce, ani vyšší mzda.
Vyplývá to z průzkumu kandidátských
preferencí personální agentury
Grafton Recruitment.
Dlouhé cestování do práce
dokáže vyvážit jen výraznější
navýšení mzdy. Například nabídka
zaměstnání s dobou dojezdu 60
minut bude pro většinu lidí stejně
atraktivní, jako nabídka vzdálená
30 minut jen v případě, že nabízená
mzda bude alespoň o pětinu vyšší.
Aktuální situace na trhu práce
nenahrává ani ochotě Čechů stěhovat se za prací. Podle průzkumu
se za prací již někdy stěhovalo
31 % respondentů, největší podíl

na této skupině tvoří vysokoškoláci. Jako nejčastější důvody pro
stěhování za prací uváděli lepší
mzdu a zajímavost práce. Co se

Graf: Grafton Recritment

Nejrychleji poroste segment
podnikového software – o 8,3 %,
což je dáno růstem modelu SaaS
(Software as a Service, software
jeko služba) prakticky ve všech
subsegmentech, zejména pak v oblasti CRM, jež má úzkou vazbu na
zlepšování zákaznické zkušenosti.
Software poskytovaný jako služba
z cloudu poroste o 22 %, tradiční
licenční modely softwaru porostou
pouze o 6 %. Vedle CRM či ERP,
na něž tradičně připadá největší
část firemních výdajů, bude velký
zájem také o bezpečnost a ochranu
soukromí – v příštích 12 měsících
je bude nasazovat bezmála 90 %
CIO.
Letos je očekáván růst segmentu
systémů datových center o 6 %
coby dozvuk rozsáhlých investic

a růstu na trhu serverů, v roce
2019 se trh serverů vrátí k poklesu
a celá oblast systémů datových center tak poroste jen o 1,6 %. Vedle
podnikového software tak hlavním
tahounem trhu budou IT služby,
které by měly při růstu o 4,7 %
překonat hranici bilionu dolarů. To
je ale méně než letos – jde o první
náznak snahy o optimalizaci
a konsolidaci výdajů na IT služby,
kterou podle průzkumů výzkumné
společnosti Gartner plánuje 46 %
organizací.
Celosvětové výdaje na koncová
zařízení – PC, tablety a mobilní
telefony, by měly v příštím roce
růst o 2,4 %. Poptávka po PC je
stále poměrně silná mezi firmami,
zejména s ohledem na upgrade
a přechod na Windows 10 (tento
trend přetrvá až do roku 2020). Situaci ale může ovlivnit nedostatek
procesorů Intel, který patrně přetrvá i po většinu příštího roku a bude
také příležitostí pro
AMD.

Ilustrace: Štěpán Mareš
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týká vzdálenosti, v 57 % případů
se respondenti stěhovali do jiného
kraje v rámci České republiky, ve
31 % případech do zahraničí. Dvě
třetiny Čechů by ovšem k přestěhování nepřiměla ani zajímavější
nabídka zaměstnání anebo lepší
mzdové podmínky.
I když zhruba 40 % Čechů
proklamuje zájem přestěhovat
se za prací do
zahraničí, realita
je jiná.

Listopad 2018
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Foto: Philips

Nová verze GFI MailEssentials
21.4 pro zabezpečení poštovních serverů obsahuje vylepšení
možností využívání řešení na
více serverech a tím poskytuje
efektivnější ochranu e-mailové
infrastruktuře malých a středně
velkých firem (SMB) i větších
společností.

Tuzemská státní správa,
ale i komerční sektor přichází na to, že s výraznou
slevou může zcela legálně
nabýt licence k operačním
systémům, kancelářským
balíkům, serverovým
produktům a dalšímu softwaru. Trh s druhotnými
licencemi firmám ušetří
až 70 % výdajů za pořízení
softwaru.
Nový trh se začal
formovat v roce 2012 na základě
nařízení Soudního dvoru Evropské
unie (dříve Evropského soudního
dvoru). Ten rozhodl, že druhotná
licence softwaru je běžná legální
licence, která už někdy mohla
být použita, nebo byla součástí
hardwaru, se kterým používána
není. Obchodování s takovým
softwarem se však řídí striktními
Listopad 2018

pravidly, jak je stanovil Soudní
dvůr Evropské Unie (SDEU). „Nákup a prodej softwarových licencí
není žádný výmysl, podpultový

prodej či vyspekulovaný podnikatelský tah. Mnoho zakoupených licencí
zůstává nevyužitých, což je škoda,“
vysvětluje Patrik Sodoma, Sales
Director for Czech Republic ze
společnosti SoftwarePro, a dodává:
„Zároveň, pokud se firma rozhodne,
že software nepotřebuje, má právo
ho dále prodat, protože se koupí
stal jejím majetkem. Žádný výrobce

takovému prodeji podle SDEU
nemůže bránit.“ SoftwarePro navíc
upozorňuje, že všechny multilicence nabízené k druhotnému prodeji
musí pocházet výhradně ze
zemí Evropské unie, což se
ne vždy na tuzemském trhu
děje. „Stanoveného nařízení
se držíme a mezi subjekty
obchodujícími s druhotnými
licencemi jsme aktuálně
jediní, kteří dodávají druhotné licence do státní správy
a současně provádí jejich
výkup, zahrnující kompletní
dokumentaci historie licencí,“ zdůrazňuje Sodoma.
Tento druh byznysu má
původ v Německu, kde
podle posledních zveřejněných
informací z průzkumu největšího
prodejce, společnosti UsedSoft, trh
s druhotnými softwarovými licencemi dosahuje ročního obratu více
než 90 milionů eur.
Ročně přitom roste
o desítky procent.

Foto: Pixabay

Druhotné SW licence přinášejí obří úspory
Ještě před šesti lety tento trh neexistoval a dnes v rámci Evropské
unie výrazným způsobem šetří
výdaje za nákup softwaru. Česko
není pozadu.

Novinkami jsou možnost upravovat šablony upozornění z GFI
MailEssentials, synchronizace
nastavení bezpečnosti v multi-serverovém nasazení a synchronizace šablon v multi-serverovém
nasazení. Obsahuje i aktualizace
antispamových a antivirových
jader. Současná verze řešení GFI
MailEssentials se spoléhá na
antivirová jádra Avira, Bitdefender,
Kaspersky, Cyren a Sophos.
„Elektronická pošta je v sítích
malých a středních firem vstupní
branou pro virové a ransomwarové útoky,“ řekl Zdeněk Bínek
zodpovědný za prodej řešení GFI
Software v České republice a na
Slovensku. „Podle našeho průzkumu jsou viry a spamy největším
problémem při zajištění provozní
kontinuity e-mailové infrastruktury pro 77 % českých a slovenských
IT administrátorů. Zabezpečení
elektronické pošty již na úrovni
poštovního serveru umožňuje odfiltrovat drtivou většinu nevyžádané či
infikované pošty.“
GFI MailEssentials je řešení zajišťující bezpečnost elektronické pošty
zahrnující antispamové funkce, až
pět antivirových jader a skener pro
Zero day zranitelnosti. Obsahuje
pokročilé filtrování obsahu pro
příchozí, odchozí a interní e-maily
na informace typu čísla platebních
karet, jak v těle e-mailu tak v jeho
přílohách, a tím předcházet únikům
citlivých dat.

Zdroj: GFI

Nové technologie umožňují vyvěsit aktuální nabídku
hned poté, co se změní nabídka, základem všeho
je prodej na úrovni. Ostatně, kdybyste si měli dnes
vybrat, zda nakoupíte v prodejně, kde vám přijde vše
ušmudlané nebo v nové krásné prosvětlené prodejně,
vsázíme se, že byste zvolili tu druhou variantu.
Obsah digitálního zobrazování nabídky zažívá už
několik let svůj rozkvět, a tak například i jeden z největších výrobců monitorů na světě, společnost MMD
vyrábí pro značku Philips špičkové profesionální
panely i velkých úhlopříček.

Je zřejmé, že si do své prodejny nebo butiku
můžete vybrat z velké nabídky těchto panelů, jejichž
úhlopříčka začíná na 10 palcích a končí zatím na 98
palcích. Velkou výhodou těchto panelů je možnost
jejich provozu. Ten může být autonomní a přehrávat nahranou sekvenci obrázků, umístěných
na flash USB disku. Další možností pohonu
reklam nebo sdělení na takových panelech je
prezentace, kterou spustíte z počítače ve vaší
prodejně nebo butiku. Existuje ale i možnost spustit prezentaci na dálku. Panely jsou
připojeny do sítě, kde pak probíhá centrální výměna nabídky na dálku. To je velmi
efektivní řešení, protože na dálku lze měnit
operativně cenovou nabídku tak, jak je třeba.
Třeba v okamžiku, kdy nějaký řetězec vyhlásí
slevu na určité zboží, je možné operativně vystavit aktuální nabídku, třeba od 10.00 hodin.
A všude, po celém městě, kraji, zemi, u obřích
nadnárodních řetězců to může být třeba po
celé EU.
Z kdysi reklamních míst se staly informační body,
Point of Information, protože signage panely spolehlivě informují nejen o cenách a nabídce, ale mohou
třeba upozornit na to, že se blíží zavření prodejny
nebo propagovat na konci prodejní dobu hity na
další den. Mohou být třeba i nositelem marketingové
kampaně.
To, o čem jsme
psali, splňují panely
společnosti Philips.
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Inovace řešení
GFI MailEssentials

Digital signage je správná cesta k zákazníkovi
Pokud si vzpomínáte na potemnělé prodejny, ve
kterých bývaly na černých tabulích vypsány aktuální nabídky nebo jste je mohli vidět na vytištěných
plakátech, tak takové prezentaci zboží je dnes už
většinou konec.

Hardware & Software

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

Internet věcí - IoT

Výběr novinek z komunitního webu IOT NETWORK NEWS

Detektor
promění mobil
v laboratoř
V Londýně byl představen
průkopnický infračervený detektor Hertzstück, díky němuž
se chytré telefony mohou brzy
proměnit v přenosné kapesní
laboratoře. Předvedený prototyp miniaturního spektrometru
uživatelům například umožní
určit obsah tuku v tvarohovém
sýru.
Tento inovativní snímač blízkého
infračerveného záření o vlnových
délkách 1–3 μm vyvinul start-up
trinamiX, který roku 2015
založili výzkumní pracovníci
společnosti BASF v německém
Ludwigshafenu. Patentované
zapouzdření funkční polovodičové vrstvy v tenkém filmu je velmi
stabilní a chrání senzor před vlivy
okolí, například před vodou nebo
kyslíkem. Díky této miniaturizaci se může Hertzstück v blízké
době instalovat jako senzorový
čip na základní
desce chytrého
telefonu.

Smart Campus v Plzni je líhní IoT
Západočeská univerzita v Plzni
a ČD – Telematika spolupracují
v celkem šesti oblastech. Jde
především o vývoj a budování
plzeňského Smart Campusu,
vývoj a testování technologických
řešení v rámci konceptu Smart
City a Internetu věcí (IoT).

Další oblastí spolupráce je vývoj
a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření
a diagnostika mechanických
a elektronických systémů, ale i vývoj a testování hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění
výsledků do praxe.
ČD – Telematika ve spolupráci s firmou SUPTel aktuálně
instalovala na parkovišti v areálu
Západočeské univerzity v Plzni
(ZČU) celkem deset parkovacích
senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené
elektronikou, která detekuje
obsazenost daného místa, ale také
další provozní údaje, mimo jiné
stav vložené baterie. Rádiová část
jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo
přijelo, či z něj odjelo. Senzor
je zapuštěn do země a může být
zakryt příslušným povrchem tak,

aby nenarušoval celistvost plochy.
Vložená baterie má garantovanou
životnost 5 let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita
především pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí
uplatnění například u provozovatelů městských systémů parkování.
Spolupráce ČD – Telematiky
s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU, ale zahrnuje
významnou část české akademické
obce. Zajišťuje totiž pro organizaci
CESNET – sdružení vysokých škol
a Akademie věd České republiky
rozvíjející národní e-infrastrukturu – optickou infrastrukturu.
V praxi to znamená, že vysoké
školy, které jsou ve sdružení

CESNET, stejně tak jako Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou
sítí pracovišť a společná pracoviště
AV a členských vysokých škol
využívá služeb ČD – Telematiky,
jakožto vlastníka druhé největší
optické sítě, která je klíčovou
infrastrukturou státu.
Idea projektu Smart Campus je
zmenšený model města, živá laboratoř (Living Testbed), umožňující
testování nejmodernějších smart
a IoT technologií ve zmenšeném
měřítku pro důkladné odzkoušení
předpilotního provozu
pro finální nasazení do
měst, krajů atd.

Digitalizace služeb pro řízení budov

Volkswagen vybral Microsoft
Azure pro vytvoření Volkswagen
Automotive Cloud s možností
připojení k internetu.

Zatímco v zahraničí se společnosti skupiny Bureau Veritas nejvíce
daří ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a potravinářství,
v Česku sází na pokročilé technologie a nové digitální nástroje,
které nacházejí uplatnění napříč
všemi průmyslovými
segmenty a slouží například pro řízení budov,
kontrolu stavu střešních
konstrukcí nebo ochranu zaměstnanců.

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

„V Česku se nebojíme
inovací a rozhodli jsme se
zapojit do naší inspekční práce nejmodernější digitální
technologie. Jde například o drony
s pokročilým kamerovým viděním,
které slouží například ke kontrolám
a vizuálním průzkumům zboží či
zemědělských komodit ve skladech,
dále odhalují nejrůznější vady
v konstrukcích průmyslových hal
a přinášejí cenná data pro lepší
řízení rizik ve firmách,“ říká Jakub
Kejval, generální ředitel společnosti
Bureau Veritas. Na českém trhu
vnímá poptávku po integrovaném

řešení v oblasti v oblasti testování,
inspekcí i certifikací. „Firmy mají
zájem o komplexní služby, proto
u nás necháváme digitalizaci proniknout i do Facility managementu,
což přináší snadnější řízení procesů
v budovách – od energetického ma-

Foto: Bureau Veritas

Společnost Volkswagen spolupracuje
a Microsoftem, aby zákazníkům
umožnila využívat digitální služby
v připojených vozidlech. Společné
řešení – Volkswagen Automotive
Cloud – funguje na cloudovém systému Microsoft Azure, což zákazníkům umožňuje přístup ke klíčovým
službám a možností přepínat se mezi
službami v automobilu a domácími
službami.
Výrobce využil pomoc platformy
Azure, aby nabídl služby s mimořádnou hodnotou, jako je například

schopnost pokračovat ve streamování hudby z domova při nasednutí do vozu, nebo přistupovat ke
konferenčnímu hovoru při cestě do
práce.
„Skupina Volkswagen investuje do
elektrických a autonomních technologií,“
uvedl Heiko Huettel,
vedoucí připojeného
vozu skupiny Volkswagen. „Volkswagen
urychluje vývoj ekosystému se svým vlastním
know-how v oblasti
softwaru a silou externích partnerů.
Předpokládáme, že se automobil rozvíjí v centrální rozbočovač v internetu věcí, což zákazníkům umožní vzít
svůj svět do svých vozidel.“
Volkswagen Automotive Cloud
bude postaven na vrcholu Azure
vedle platformy IoT Edge, která
integruje sadu služeb společnosti
Microsoft.

Foto: Volkswagen

Volkswagen má svůj Automotive Cloud

Foto: Západočeská univerzita v Plzni
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nagementu, přes správu nemovitého
majetku, hloubkové kontroly až
po analýzy jeho technického stavu.
Digitalizace hraje roli také v hlídání
bezpečnosti potravin,“ popisuje
Jakub Kejval.
V zahraničí mají největší dynamiku služby testování, inspekcí
a certifikací v oblasti SmartWorld
a v automotive.

Listopad 2018

Výběr novinek z komunitního webu IOT NETWORK NEWS

Projekt iHub používá chytrý
systém, který vyhodnocuje,
kdy je efektivní použít vozidlo
poháněné naftou a kdy
elektřinou. Pro tento účel
spolupracuje DB Schenker se
společností Framo, saským
výrobcem elektrických kamionů,
výrobcem softwaru PTV z Karlsruhe, Fraunhoferovým institutem pro
dopravní a infrastrukturní systémy
IVI z Drážďan a Institutem pro
post-fosilní logistiku z Münsteru.
Financování poskytuje Spolkové
Listopad 2018

ministerstvo hospodářství a energetiky.
Elektromobilita představuje
zvláštní logistickou výzvu zejména
pro sběrné zásilky, protože ty
potřebují rychlé, přesné a spoleh-

livé dodání. Vozy na elektřinu se
musí pravidelně dobíjet. Všichni
poskytovatelé logistických služeb,
kteří je chtějí do svého vozového
parku zahrnout, potřebují chytré
řídící systémy umožňující dynamické plánování cest. Ten přidělí

přepravní příkaz elektromobilu
jen tehdy, pokud dokáže vozidlo
fungovat stejně spolehlivě jako
jeho dieselový protějšek. Tento typ
řízení vozového parku bude mít na
starosti vyvíjený systém iHub.
S ohledem na to, že vozidla
na elektřinu mají omezený
dojezd, vybral DB Schenker
pro testovací provoz iHubu
svou pobočku v Berlíně, která
je blízko centra města. V rámci
projektu využije tři elektrické
kamiony s celkovou přípustnou hmotností až 18 tun.
Na jejich jízdu bude dohlížet
speciální software, který vypočítá tu nejefektivnější trasu
a předejde zbytečným dobíjením. Pro maximálně efektivní
využití samotné baterie budou její
provozní data sledována on-line
a jejich vyhodnocení
pak umožní doporučit
další konkrétní postupy.

Foto: Siemens

Efektivní správa vozového parku s pomocí iHub
V Berlíně byl spuštěn projekt,
který zkoumá potenciál a přednosti využívání elektrických
vozidel v rámci vozového parku
logistických firem. Přestože se
dnes v logistických centrech
běžně využívají elektrické
vysokozdvižné a paletové
vozíky, přepravu na delší
vzdálenosti zatím většina
přepravců elektrickými
vozidly nezajišťuje.

Slovenská firma Sensoneo, která se
letos zařadila mezi nejlepší projekty
v soutěži Vodafone Nápad roku,
nově působí ve Spojených státech
a Spojených arabských emirátech.
V obou zemích se také aktivně podílí
na rozvoji infrastruktury pro internet věcí. Ve Spojených arabských
emirátech spolupracuje s čínskou
firmou Huawei a v Americe testuje
NB-IoT síť přímo ve spolupráci
s ústředím společnosti T-Mobile

jako jeden z prvních vendorů
vůbec. Sensoneo v současnosti
působí ve 22 státech.
„Naše zařízení jsou nyní
stoprocentně připravena zapojit se
do NB-IoT sítě, jež bude zanedlouho
pravděpodobně celosvětově nejvyužívanější připojení pro internet věcí.
Věříme, že poté se naše čidla stanou
ještě přístupnější pro velkou skupinu
dalších zákazníků,“ říká Martin Basila, zakladatel a ředitel společnosti
Sensoneo.

Zdroj: Sensoneo

autem a telefonujete – telefon
se připojuje z jedné buňky na
další bez zásahu uživatele. Wi-Fi
roaming je podobný, jen se jedná
o datové připojení. S mobilním
zařízením tak lze pochodovat ze
sklepa do obýváku, a nahoru do
ložnice – a není třeba starat se
o to, ke kterému přístupovému
bodu je zařízení připojeno.
Deco M9 Plus se chová jako inteligentní propojovací uzel (hub)
celého domu a dokáže všechna
zařízení zobrazit v jedné snadno
ovladatelné aplikaci. Také lze
nastavit interakce mezi zařízeními

Popelnice a odpadkové koše,
které sdělují svou zaplněnost přes
internet věcí, najdete už na pěti
světových kontinentech.

Foto: TP-Link

Tři oddělená Wi-Fi
pásma poskytují rychlé
a stabilní připojení
všem zařízením v jakékoli místnosti. Šířku
pásem neubírají bezdrátová spojení mezi
jednotlivými jednotkami Deco, protože jsou
zajištěna jiným způsobem. Díky rychlosti se
standardem AC2200
můžete na zadrhávání
a zpožďování komunikace zapomenout. Deco M9 Plus používá
pro bezdrátový provoz hned dvě
pásma 5 GHz (867 + 867 Mbit/s),
a k tomu ještě pásmo 2,4 GHz
(400 Mbit/s), aby ve chvíli, kdy
je v síti silný provoz, bylo možné
stále poskytovat rychlost více než
1000 Mbit/s pro gigabitová zařízení připojovaná kabelem.
Ohromnou výhodou v domácím prostředí je Wi-Fi roaming,
který umožňuje hladký přechod mezi jednotlivými zónami
pokrytí. Princip je obdobný jako
u mobilních telefonů, kdy jedete

s rozhraním ZigBee, Bluetooth
a Wi-Fi díky propojení s IFTTT.
Jsou podporována chytrá
zařízení TP-Link, GE, Kwikset
a dalších předních
značek. Uživatelé tak mohou
využít velký rozsah
interakcí mezi
různými chytrými
žárovkami, zámky,
kamerami a dalšími
zařízeními. Deco je
také kompatibilní
s hlasovým ovládáním Amazon Alexa.
Po vybalení
jednotky Deco si
uživatel nainstaluje aplikaci do
mobilu, a pak jednoduše postupuje podle pokynů na displeji. Deco
se o vše ostatní postará a Wi-Fi
síť je nastavená a funkční během
chvilky.
Součástí Deco M9 Plus je také
bezpečnostní balík TP-Link
HomeCare, který zaručuje, že
všechna zařízení v síti budou
chráněna, přičemž o aktuální stav
databáze hrozeb
se stará společnost
Trend Micro.
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Čidla hlídají
množství odpadu
v popelnicích

Konec mrtvým Wi-Fi zónám v budovách
Mesh Wi-Fi systém Deco M9 Plus pracuje ve třech pásmech, dosahuje rychlosti až 2134 Mbit/s a používá dvě jednotky k pokrytí Wi-Fi
signálem jakékoliv domácnosti od bytu přes bungalov až po patrové
moderní chytré domy.

Smart Cities

Za tímto účelem testovala
Sensoneo svá zařízení napříč USA.
Na základě dat získaných z instalovaných senzorů chce jednotlivým
městům a obcím umožnit efektivně určit frekvenci sběru odpadu,
optimalizovat trasy sběrných vozidel
i mít pod kontrolou jejich zatížení.
Například pro slovenskou Nitru je
díky Sensoneo svoz odpadu o 30 %
levnější. V centru bulharské Sofie se
zase podařilo snížit
množství nepořádku v ulicích.

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

Datová centra

Výběr novinek z komunitního webu DATA CENTER NETWORK NEWS

Dell EMC lídrem
v prodejích serverů
a storage
Vedení české pobočky společnosti Dell EMC v prostorách
zrenovovaného ukázkového
a zážitkového centra Dell EMC
Customer Experience Centre
v Praze oznámilo pozitivní
výsledky za 2. čtvrtletí 2018.
Podle IDC se Dell EMC Česká
republika stala lídrem trhu
v prodejích serverů s podílem
40,6 % a zároveň lídrem trhu
v oblasti storage s podílem ve
výši 35,3 %.
V prodejích serverů společnost Dell EMC předčila podle
zveřejněných dat společnosti
IDC svého nejbližšího konkurenta společnost HPE o cca 9 %
a v prodejích storage o více než
11 %. V oblasti
prodeje serverů
rostla meziročně
o 93,2 %.

Francie sníží daň z elektřiny pro
datová centra
Operátoři francouzských datových center se radují, sníží se
jim provozní náklady, protože
vláda zavádí snížení daně ze
spotřeby elektrické energie.
Ve svém projevu v sídle Dassault
Systèmes ve Vélizy-Villacoublay
předseda vlády Édouard Philippe řekl, že daň z intérieure sur la
consommation finale d’électricité – nebo TICFE – bude snížena
z 22,5 €/MWh na 12 €/MWh,
aby se do země dostalo více
investic do datových center.
Datová centra jsou proslulá
energeticky náročnými, přičemž elektřina představuje velký podíl jejich provozních nákladů. Mimo
to, předseda vlády řekl, že „… opatření nezvýší
spotřebu energie v průmyslu,“ jako výměnou za slevu,
francouzští operátoři datových center se v příštích
pěti letech zavázali ke zlepšení energetické účinnosti
o 15 procent.
V tomto případě je toto opatření součástí širšího
úsilí francouzské vlády o rozvoj digitální ekonomiky
země, neboť francouzská obchodní bilance zboží se
v posledních letech zhoršila a podle předsedy vlády je
jedinou zemí EU, kde se počet robotů na pracovníka
mezi roky 2012 a 2015 skutečně snížil.

Philippe trval na tom, že „… zvyšování automatizace, modernizace [společnosti] neznamená, že by
ubylo práce: znamená to získat efektivitu, manévrovat
marže, zlepšit pracovní podmínky a umožnit pracovníkům lépe se zaměřit na požadavky zákazníků.“
Další opatření bude zahrnovat 40procentní slevu
na veškeré digitální zařízení zakoupené v období mezi
lednem příštího roku a prosincem 2020, což Philippe
řekl, že by mohlo představovat 11procentní
úsporu investic do počítačových výrobních
systémů, jako jsou 3D tiskárny, stejně jako
software a senzory.

Foto: Pixabay
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Na konferenci Transform 2.0
oznámila společnost Lenovo společně s technologickým leaderem
v oblasti inteligentních transformací, společností NetApp, globální partnerství. Spolupráce má
přinést inovativní technologie
a zjednodušené prostředí, které
pomohou zákazníkům modernizovat IT systémy a urychlí tak
jejich digitální transformaci.
Společně vzniká největší sortiment nových serverových úložišť
značky Lenovo, které kombinují
nejdůležitější řešení správy dat
společnosti NetApp s oceňovanou
infrastrukturou ThinkSystem od
Lenova. Nové produkty budou
využívat základní softwarovou
technologii od společnosti NetApp
a budou vyráběny společností Lenovo, která podle Gartneru patří
mezi top 5 nejlepších technologických společností.
Navíc společnosti Lenovo a NetApp oznámily založení společné
firmy v Číně, která bude dodávat
produkty pro ukládání dat a řešení
pro správu dat, jež jsou lokalizo-

vána a přizpůsobena
tak, aby splňovala
specializované požadavky Číny. Očekává
se, že společnost začne fungovat od jara
roku 2019, vše však
závisí na lokálních
povoleních.
„Lenovo se zavázalo
řídit nový projekt
IT – Inteligentní transformace – prostřednictvím rozšiřující
se nabídky datových
center zaměřených na
zákazníky,“ řekl Yang
Yuanqing, předseda představenstva
a generální ředitel
společnosti Lenovo. „Společnost
Lenovo se zavázala k organickému i anorganickému růstu, aby
uspokojila potřeby našich zákazníků a udržovala nejsilnější globální
partnerství v průmyslu datových
center.“
„V dnešní globální ekonomice
zákazníci požadují nové přístupy
k IT infrastrukturám, které pod-

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

porují jejich digitální transformaci; prostřednictvím partnerství
nabídnou společnosti Lenovo
a NetApp komplexní portfolio
produktů, řešení a služeb, které
zatím nejsou na trhu dostupné,“
uvedl generální ředitel společnosti NetApp George Kurian.
„Kombinací našich komplementárních sil v inovaci zaměřené

na zákazníky vytvoří společnost
Lenovo a NetApp nový standard
pro urychlení úspěšné transformace našich zákazníků.“
Z partnerství již vyšly první projekty – Lenovo ThinkSystem DE a DM, které
budou již brzy k dispozici.

Foto: Lenovo/Netapp

Lenovo a NetApp budou pokračovat dál společně!

Listopad 2018

Výběr novinek z komunitního webu CLOUD & BACKUP NETWORK NEWS

Mega poskytovatel cloudových služeb

nerské ekosystémy a společnost
Computacentre se stává jednou
z prvních firem nabízejících službu Microsoft Managed Desktop
(MMD), která nabízí zákazníkům možnost, aby společnost
Microsoft spravovala
zařízení zaměstnanců
zákazníka.

Listopad 2018

příslušného tlačítka. Průběh a fáze
kopírování zobrazují barevné
diody. Dion 1 nabízí rozhraní USB
3.0 a je kompatibilní s USB 3.1

a USB 2.0. Přenosové rychlosti
u tohoto modelu dosahují hodnot
5 Gb/s. Dion 2 s rozhraním USB
3.1 Gen 2 je dodáván i s kabelem

pro redukci na USB C a je zpětně
kompatibilní s USB 3.0 a 2.0.
Tento model nabízí přenosové
rychlosti až 10 Gb/s.
Externí dokovací stanice Evolveo Dion zajistí rychlé a spolehlivé
klonování disků například v případě upgradování počítače a výměně
HDD disku za disk SSD. Prostřednictvím klonování lze také zajistit
poměrně spolehlivou, rychlou
a jednoduchou archivaci kompletních dat na druhý disk.
Je zřejmé, že tato dvě nová
zařízení usnadní práci správcům firemních flotil počéízačů,
protože kolonování i kopie
disku se provádí automaticky
bez nutnosti nějak ovlivňovat
a sledovat proces vytváření
nového disku nebo přenášení
souborů na něj.
Své využití ale určitě nalezne
i u těch, kteří provozují správu počítačů
jako své hobby.

Foto: Evolveo

Ten, kdo potřebuje občas při výměně disku v počítači přenést (zrcadlit) obsah původního disku na jiný (při jejich klonování), má ulehčenou práci. Pokud mají totiž oba disky – původní a nový – stejnou
velikost (nebo nový má vyšší kapacitu, než měl původní), není třeba
složitého propojování obou disků a zaměstnávání počítače.

Služba je podporována širokou
škálou portfolia kamer mydlink od společnosti D-Link
a nabízí bezpečný způsob
ukládání videozáznamů
z domácnosti nebo kanceláře
vždy, když je zjištěn podezřelý
pohyb nebo zvuk. Majitelé
účtu mohou snadno a rychle
sdílet videa s rodinou a přáteli.
Záznamy jsou uchovávány
zdarma po dobu 24 hodin
s možností upgradovat na je-

den z cenově výhodných
placených plánů, které
prodlužují dobu uložení
na 30 dnů a podporují až
deset připojených kamer.
Aplikace mydlink, která
je zdarma ke stažení z hlavních obchodů s aplikacemi,
umožňuje z libovolného místa
na světě nahrávat přímo do
cloudu, prohlížet uložená
videa nebo v reálném čase
sledovat, co se právě nahrává.
Služba mydlink Cloud Recording dává uživatelům úplnou
kontrolu nad tím, co a kdy se
nahrává, a dokáže spolupracovat s virtuálními pomocníky
Amazon Alexa a Google Assistant nebo využívat programovací platformu IFTTT (If This
Then That).
Konfigurace služby mydlink
Cloud Recording je snadná.
Uživatelé mohou pomocí
aplikace přidávat svoje domácí
a kancelářská zařízení, nastavovat automatické operace,
zapínat a vypínat zařízení
nebo aktivovat režimy ochrany
soukromí i na několika zařízeních současně
jedním klepnutím na příslušné tlačítko.
Foto: D-Link

desktopové aplikace Microsoft
Windows, a umožňuje zákazníkům
zakoupit virtuální desktop připravený Citrix přes Azure.
Kromě nabídky DaaS Citrix uvedla, že spolupráce bude
zajišťovat integraci technologií
v rámci svých síťových a analytických služeb.
Společnost Microsoft rozšiřuje
v posledních měsících své part-

Zdroj: Citrix

Nová služba mydlink Cloud
Recording poskytuje zákazníkům bezpečné místo pro
nahrávání, ukládání a sdílení
záběrů pořízených doma
nebo v kanceláři.

Dokovací stanice pro
klonování disků a archivaci dat

Vše snadno vyřeší dokovací
stanice, do které se vloží oba disky
a na povel – stiskem tlačítka – se
přenese bitový obraz z původního
disku na nový disk. Bez složitého
propojování datových i napájecích
kabelů, jak jsme byli mnohdy
zvyklí. Samozřejmostí je pak i možnost kopírování souborů z jednoho
disku na druhý – to třeba tehdy,
pokud chceme data z původního
disku archivovat na jiný.
Dvě novinky značky Evolveo
nabízejí snadné a rychlé klonování
SATA disků HDD i SSD ve formátech 2,5 palce i 3,5 palce. Stanice
lze využít dokonce i jako externí
disk při připojení k počítači nebo
samostatný duplikátor disků bez
nutnosti připojení k počítači.
Klonování začne automaticky po vložení disků a stisknutí
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Nahrávejte
videa do cloudu

Společnost Citrix se stala
poskytovatelem služeb
cloud computingu společnosti Microsoft Direct
a nabízí tak uživatelům
možnost zakoupit si
produkty Citrix spolu
s licencemi společnosti
Microsoft 365 a Azure.
Společnost uvedla, že partnerství by také pomohlo
zákazníkům snížit počet
transakcí, které byly požadovány v rámci nákupu,
a urychlit proces zavádění.
Podle společnosti Citrix
obě společnosti uznávají,
že přechod na cloud může
být pro zákazníky složitý
a mnozí potřebují odborné pokyny, které jim pomohou naplánovat a provést jejich migraci.
Kombinovaná řešení Citrix
a Microsoft budou k dispozici také
prostřednictvím poradců řešení
společnosti Citrix a poskytovatelů služeb obou firem. Prvním
společným produktem bude služba
Desktop-as-a-Service (DaaS), která
je k dispozici jako součást virtuální

Cloud & Backup

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

Výběr novinek z rozcestníku ICT NETWORK NEWS

Finanční ředitelé hrají
hlavní roli v řízení
digitálních investic
PRŮZKUM: 76 % CFO souhlasí
s tím, že se jejich role bude postupem času měnit a více než na finanční znalosti se budou muset zaměřit
na pokročilé dovednosti v oblasti
digitalizace, analýzy dat a podpory
spolupráce.
Finanční ředitelé (CFO) hrají klíčovou roli v řízení digitální disrupce
v rámci firem, jak zjistil nový výzkum
společnosti Accenture. Dnešní
finanční ředitelé už zastávají více než
jen svou finanční funkci. Stávají se
důležitými hráči v řízení celopodnikových digitálních investic a ovlivňují
jejich ekonomické přínosy a dopady.
Zpráva z výzkumu zjistila, že práce
finančních ředitelů se už neomezuje
jen na tradiční finanční funkce, ale
přesouvá se do oblastí, které mají širší
dopady na celou organizaci. Více než
osm z deseti CFO (81 %) vidí jako
jednu ze svých hlavních funkcí identifikaci nových hodnot a zaměření na
tuto oblast. Tři čtvrtiny (77 %) z nich
uvádějí, že do jejich kompetence patří
řízení transformace v rámci byznysu.
Finanční ředitelé se stávají hnací
silou digitální agendy organizace,
přičemž 77 % z nich usiluje o zlepšení výkonnosti přijetím digitálních
technologií. Stejných 77 % zkoumá,
jak mohou být disruptivní technologie přínosem pro jejich organizaci
a ekosystém byznysu. CFO díky
automatizaci plní
své úkoly rychleji
a lépe.

Kamery a GDPR
Kamery jsou dnes všude kolem nás. Mají různý účel, technické provedení a sledují rozdílné věci. Mnoho z nás se zabývalo, v jakém vztahu
jsou funkční kamerové systémy a GDPR. V článku se nebudeme věnovat kamerovým systémům, které spravuje ať už státní nebo městská
policie ani systémům (mají výjimku ze zákona), a které si instalují
fyzické osoby na své nemovitosti. I když i na ně časem dojde.
V úvodu je třeba připomenout, co to je GDPR.
Je to právní předpis,
takříkajíc update rozšiřující stávající legislativu
pohledem a regulací na
nové technologie. Nařízení je připraveno tak, že
myslí i na technologie budoucí,
je tedy hodně nadčasové. Ovšem
z pohledu kamerového, tak jak
popsal technologii červích děr
A. C. Clarke ve Svitu vzdálených
dní, bylo by Nařízení na takovou
technologii krátké.
Důležitým zákonem, který
nám zasahuje do kamerových
systémů ve společnostech je
zákon č. 262/2006 Sb. (naposledy
aktualizovaný zákonem 148/2017
Sb. s účinností od 1. 2. 2018), ale
tím se v tomto krátkém článku
zabývat nebudeme. Nicméně nařízení 2016/679 má za cíl chránit
práva a svobody fyzických osob
v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Co to opravdu znamená, je na samostatný
článek.
Kdy se tedy snímek z kamery
stává osobním údajem? Tehdy,
když můžeme jednoznačně ke
snímku přiřadit (identifikovat)
určitou fyzickou osobu.
Automaticky si tím můžeme vyloučit všechny kamerové

Pak bude třeba posuzovat kdo má
k záznamu přístup a jak dlouho
se záznam uchovává. Kamerový
záznam, totiž může být zpracováním biometrických údajů, které
nám spadají do tzv. kategorie

systémy, které nejsou ovládány
a spravovány dálkově a jsou
bez záznamu. Většinou se jedná
o pohledy na výrobu, sklad či
prodejnu pomocí CCTV s monitorem, na který hledí pověřená
osoba. Tato osoba vyhodnocuje,
zda se před kamerou neděje něco
mimořádného.
Něco jiného nastane, pokud
tyto kamery začneme nahrávat.

Praktické tipy, jak financovat start-up

Zajděte do banky
I když v úspěch a budoucí finanční profit vašeho
produktu věříte, ale nemůžete jej bankovnímu
úředníkovi přesvědčivě deklarovat, můžete být
se žádostí odmítnuti. Nebo vám peníze půjčí,
ale zdaleka ne dostatečnou částku pro váš rozvoj
a expanzi. V tom případě se vyplatí zkusit jinou
banku. Nebojte se zaklepat po odmítnutí ani
u čtvrté či páté, třeba právě zde budete konečně
úspěšní.
Získejte peníze z davu
Určitě jste již zaznamenali termín „crowdfunding“.
Funguje na jednoduchém principu, kdy se na

57 % Čechů
chce více peněz

nějaký projekt skládá po menších částkách větší
počet lidí. Ti se pak stávají prvními zákazníky
projektu, za svůj příspěvek dostanou odměnu,
nejčastěji daný produkt či službu. Pokud jste přesvědčeni o úspěchu, zkuste projekty Kickstarter,
HitHit či Startovač.
Sežeňte si investora
Investorů a business angels není mnoho a pečlivě
si vybírají, kam své prostředky vloží. Dalším rizikem je to, že musíte obětovat část své firmy.
Zkuste tokenizaci
Jde se o zcela nový formát, který ostrý start teprve
čeká. V principu tokenizace vychází
z digitalizace finančních prostředků.
Její předzvěstí je již využívané ICO,
první veřejná nabídka digitálních
mincí.

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

PRŮZKUM: Ke změně práce Čechy v době stále
rekordně nízké nezaměstnanosti a relativně
nižším platům ve srovnání se západní Evropou
nejvíce motivuje výše platu. Moderní benefity
jsou pro ně stále druhořadé.

Foto: ČSOB

Možná jste právě jedním ze zakladatelů či manažerů nadějného start-upu a aktuálně řešíte,
kde sehnat finanční prostředky pro další rozvoj.
Zde pro vás máme čtyři tipy.

zvláštních údajů, laicky citlivých
údajů.
Hned se dostaneme k několika
otázkám – co sledujeme, proč to
sledujeme a jak dlouho budeme
ukládat záznam. Neméně důležitou otázkou je, kdo
a jak má k záznamu
přístup.

Foto: Pixabay

Právo a finance

Petr Gondek
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O změně práce aktuálně uvažuje 57 % českých zaměstnanců, říká aktuální průzkum agentury Rondo
Data. Nejvíce lidem vadí nízký plat (23,5 %),
dojíždění (12,5 %) a stereotyp (11,5 %). Naopak ke
změně by je přimělo zejména vyšší finanční ohodnocení (56,5 %).
„O změně práce aktuálně uvažuje na 60 %
zaměstnanců a v horizontu týdnů
se jich chystá změnit zaměstnavatele až 13 %,“ říká Tomáš Kučera,
jednatel Rondo Data.
Listopad 2018

Výběr novinek z komunitního webu CRYPTO WORLD NETWORK NEWS

Dell vzhlíží k Blockchainu

Zdroj: Dell EMC

Gupta tvrdí, že poptávka je obzvláště silná z odvětví
IT a bankovnictví, finančních služeb a pojišťovnictví (BFSI) a vlády. Dodal, že zájem o blockchain je
ovlivněn především vládou státu, vedle sektoru BFSI.
V létě indický stát Telangana oznámil, že podepíše
několik memorand
o porozumění (MoU),
aby nakonec zavedli
technologii mezi vládní služby.

RippleNet je celosvětový platební
systém postavený na technologii
blockchainu a umožňuje nahradit nákladné a pomalé systémy
mezinárodních plateb. Startup
Amore Finance, který bude po-

Foto: RippleNet

Jiří Kobelka (Cleverlance), Brad Garlinghouse (Ripple), Ondrej Spodniak (Amore Finance).

skytovat bankovní služby, se jako
vůbec první v České republice
zapojil do této sítě a umožní
tak svým klientům využívat
služby okamžitých a levných
mezinárodních plateb s nulovou
chybovostí. Procesem onboar-

dingu provázela Amore Finance
česká IT technologická firma
Cleverlance, dodavatel inovací pro banky
a finanční instituce.

Počátkem týdne byla na nově
vytvořené platformě Erste
Group společností ASFINAG
úspěšně provedena emise
Schuldscheindarlehen („SSD“)
ve výši 20 mililionů eur. Mezi
investory, kteří upsali inovativní
emisi, byly rakouské pojišťovny
Wiener Städtische Versicherung
a DONAU Versicherung, a rovněž regionální rakouská banka
Hypo Vorarlberg. S využitím
Listopad 2018

blockchain technologie, která
emitentům i investorům nabízí
vyšší efektivitu, větší transparentnost a nižší míru provozních
rizik, tato platforma slibuje, že
Schuldscheindarlehen a podobné produkty kapitálového trhu
budou dostupnější a nakládání
s nimi efektivnější pro korporátní emitenty i institucionální
investory.
Emisi nástroje dluhového
financování ve výši 20 mil. eur
provedla v pondělí společnost
ASFINAG – stavitel a provozovatel silnic a dálnic v Rakousku –
v rámci prvního použití digitální
emisní platformy, kterou Erste

Group vytvořila za pomoci Hyperledger Fabric nabízené nadací
Linux pro podnikové blockchain
platformy. Celý pracovní postup
použitý při emisi Schuldscheindarlehen probíhal na blockchain
platformě Erste Group fungující
na základě povolení, a to bez
paralelního využití tradičního
procesu, při němž se používá
papírová dokumentace a fyzické
podpisy. Namísto toho společnosti ASFINAG a Erste Group
provedly proces emise
(distribuce, přidělení
a podpis) digitálně.

Foto: Redakce

Erste Group spustila první blockchain platformu
Erste Group a společnost ASFINAG provedly první plně digitální emisi nástroje dluhového
financování v Evropě s použitím blockchain platformy.

Zažíváme finanční blockchainovou evoluci. A máme ji na dosah,
protože právě Česká republika
je jejím centrem. Již 29. a 30.
listopadu se v Praze uskuteční
první mezinárodní krypto-bankovní konference – XIXOIO First
Crypto Banking Conference in
the World, která představí tuto
zásadní událost a dává každému
příležitost stát se její součástí.

Mezi mluvčími budou nejen
známé osobnosti tuzemské
a světové bankovní scény, ale
i uznávaní lídři kryptokomunity.
Mezi nově oznámená jména patří například Alex Tapscott, Christoph Mussenbrock, Nikolay Rozhok,
John Winkler, Karel Fillner, Lukáš
Kovanda, Pavel Kysilka nebo Mojmír Hampl. Diskutovat se budou
zejména témata související s propojením klasického bankovnictví
a FinTechu a představena bude také
horká novinka – takzvaná tokenizace (nástroj pro firmy, díky kterému
získají kapitál z blockchainu).
XIXOIO First Crypto Banking
Conference in the World proběhne
29. a 30. listopadu v Empire Hall
Slovanského domu na pražských
Příkopech.
Hlavními tématy této jedinečné
konference budou
• Krypto: Budoucnost nebo smrt
bankovnictví?
• Tokenizace firem: Jak funguje
a jak zásadně ovlivní financování
podniků a společností.
• Krypto komunita, banky, regulátoři, podnikatelé: jak musí spolupracovat, aby pokryli potřeby
trhu.
• Technologie blockchain z pohledu banky: nejde jenom o bezpečnost.
• Legální, účetní a daňové aspekty,
regulace podnikání postavených
na blockchainu.

Zdroj. XIXOIO

Amore Finance se připojila k síti RippleNet
Český fintech startup Amore
Finance se zapojil do celosvětové
sítě pro rychlé platby RippleNet
od společnosti Ripple. Technologie sítě umožňuje okamžité
mezinárodní platby a zásadně
snižuje jejich náklady i chybovost. Amore Finance připojení
do sítě RippleNet řešila ve spolupráci s českou technologickou
společností Cleverlance.
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První mezinárodní
krypto-bankovní
konference

Technologický gigant Dell EMC Technologies
plánuje zůstat lídrem na indickém trhu serverů
zavedením produktů pro blockchain.
Společnost Dell identifikovala blockchain, umělou
inteligenci (AI), analýzu dat a cloud-compliance
jako klíčové funkce, které firma bude tlačit dopředu.
Podle Economic Times India dosáhla společnost Dell
v prvním čtvrtletí roku 2018 nejvyššího celkového
tržního podílu indického trhu serverů a to 28,3 %, což
je nárůst z 19,4 % v předchozím čtvrtletí.
Manish Gupta, vedoucí ředitel a generální ředitel
společnosti Infrastructure Solutions Group společnosti Dell EMC India, uvádí, že: „Klienti, s nimiž
pracujeme, se snaží využívat tyto technologie, a proto
přinášíme servery, které jim umožní optimalizovat tradiční pracovní zátěž i investovat do nových věkových
pracovních úkolů, jako je cloud, umělá inteligence,
analytika a blockchain.“
Servery a síťový byznys společnosti Dell údajně
dosáhly tržby ve výši 5,1 miliardy dolarů ve 2. čtvrtletí
roku 2018, což je o 34 procent více než předchozí rok.

Crypto World

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

Výběr novinek z komunitního webu SOCIAL MEDIA NETWORK NEWS

V porovnání se světem jsou při
používání Instagramu stejně jako
v mnoha dalších oblastech Češi
lehce konzervativnější. Neznamená
to ale, že bychom výrazně zaostávali. Čeští uživatelé se rychle učí,
světovými profily se inspirují a mají
velmi dobře našlápnuto.
Češi mají méně sledujících
Zásadním rozdílem mezi nejúspěšnějšími českými a světovými
profily je pochopitelně počet
sledujících. Aktuálně nejvíce
sledujících na českém Instagramu
má fotbalista Petr Čech, kterého
nyní sleduje přes 1,7 milionu
uživatelů.
Je tak jediný z české scény, kdo
zatím překročil milionovou hranici. Další úspěšné české profily
se pak pohybují v číslech přes půl
milionu sledujících. Úspěšné jsou
také například profily s krásnými
fotografiemi krajiny a podobně,
zde se ale nejedná o influencery

v pravém slova smyslu. Světově
nejsledovanějším profilem na
Instagramu je překvapivě profil
samotného Instagramu, který má
256 milionů sledujících.
Následuje zpěvačka a herečka
Selena Gomez se 144 miliony sledujících, pak fotbalista Christiano
Ronaldo a zpěvačky Ariana Grande
a Kim Kardashian, která má podobně jako Beyoncé kolem 118 milionů
sledujících.
Od počtu sledujících se pak odvíjí placená spolupráce, která je u nás
s ohledem na nižší počty sledujících
samozřejmě méně výdělečná.

„V našem malém rybníčku
najdeme jen pár lidí, kterým se
takovým způsobem daří úspěšně
vydělávat. Nemyslím si
ale, že by se jen a pouze
Instagramem u nás
někdo živil. Je to vždy
spíše doplněk k něčemu
dalšímu,“ říká Matěj
Kretík, majitel talentové
agentury Bookin Agency
a producent, s tím, že co
se týče konkrétních čísel,
tak ti s více než 100 tisíci
sledujícími to mají zpravidla jednodušší. „Nejúspěšnější instagrameři
v Česku si mohou za jednu publikovanou fotku přijít až na desítky tisíc
korun, průměrně si ale myslím, že
jde o jednotky tisíc za fotku.“
Nejlepší spolupráce je nenucená
a oboustranně výhodná
Klasickou formou spolupráce
značky a instagramera je product
placement, kdy instagramer za
jistou úplatu umisťuje produkty
značky do svých příspěvků. Nemusí
se však jednat o prvoplánovou
reklamu. Ideální je, když je spolu-

Máme 10x víc influencerů než Slovensko

To je téma, kterým se zabývá až
polovina influencerů. Více než
třetina (35 %) se věnuje životnímu stylu a 27 % se zaměřuje také
na cestování. Čtvrtina pak sdílí
obsahy, které se týkají jídla. Hry,
díky nimž se proslavila celá řada
influencerů, jsou až na konci žebříčku (0,8 %).
„V Česku a Slovensku je influencer marketing teprve v začátcích

a zájem o něj velmi rychle roste.
V Lafluence jsme se proto rozhodli
připravit studii, která pomůže marketérům i influencerům se v této
oblasti lépe zorientovat a která by
i na toto téma rozproudila diskuzi.
Všichni, kdo se influencer marketingem zabývají, se mohou do
studie zapojit
a čerpat z ní na
study.lafluence.
com,“ říká Peter
Varga, CEO
Lafluence.
Zhruba polovina influencerů
(tj. okolo 1070)
má mezi 10 až 20
tisíci fanoušků.
Se vzrůstající
fanouškovskou
základnou pak ale číslo rapidně
klesá. Mezi 20 a 30 tisíci sledujících
má už pouze bezmála 330 influencerů. Těch nejpopulárnějších, tedy
influencerů s více než 100 tisíci
fanoušky, v Česku a Slovensku
napočítáme něco
přes 120.

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

Tři čtvrtiny lidí upřednostní mobil
před osobním kontaktem
PRŮZKUM: Díky chytrému
telefonu s internetem můžeme být neustále ve spojení
s desítkami přátel. Pro spoustu
lidí ale také mobil představuje
nástroj, díky němuž se mohou
v různých společenských
situacích vyhnout kontaktu
s ostatními.

Zdroj: Lafluence

PRŮZKUM: Platforma Lafluence pro efektivní influencer
marketing monitoruje v Česku
a Slovensku přes 2100 influencerů. Bezmála 90 % z nich působí
v Česku a v naprosté většině jsou
to ženy. Nejčastěji se zaměřují na
módu a krásu.

práce nějakým způsobem výhodná
(nejen finančně) pro obě strany,
například, když se jedná o produkt,
který instagramer běžně využíval i před začátkem spolupráce.
Propracovanost těchto spoluprací
je samozřejmě lepší ve světovém
měřítku, i u nás však již spousta
instagramerů a značek ví, jak na to.
Zaměříme-li se obecně na obsah
českého Instagramu, tak už je u nás
velmi podobný tomu světovému.
Jednoduše řečeno, každý se rád
pochlubí. Stále jsou populární
fotky jídla, lidé se chlubí zdravými
pochoutkami, ale také velkými
šťavnatými hamburgery. Neomrzí
ani fashion fotky, kde lidé ukazují
své módní kreace. Frčí také fotky
z posiloven, kde si dámy i pánové
zvěčňují svá vypracovaná těla. Lidé
se rádi chlubí také cestováním a přidávají fotky z různých koutů světa.
Dlouhodobě jsou na Instagramu
nejúspěšnější fotky ze života celebrit
a hashtagy #love, #fashion, #art nebo #travel a to
na českém i světovém
Instagramu.

Nejnovější průzkum tento aktuální
trend lidského chování potvrdil –
tři čtvrtiny lidí (75 %) se přiznaly,
že používají svá zařízení k předstírání zaneprázdněnosti, když
s někým nechtějí mluvit.
Představte si, že v baru čekáte na
svého partnera. Co budete dělat?
Zapředete hovor s někým, koho
vidíte poprvé? Nebo vytáhnete
z kapsy mobil a budete projíždět
různé stránky a sociální sítě, než
přijde vaše druhá polovička? Je
vám příjemnější konverzovat nebo
jen navazovat oční kontakt s cizími
lidmi, nebo raději hledíte do zářícího displeje?
Ve většině případů platí druhá
situace. Daleko jednodušší, než
navázat nezávaznou společenskou
komunikaci je sáhnout po mobilu

a předstírat zaneprázdněnost. Průzkum zjistil, že 72 % lidí se takto
ve společnosti chová v situacích,
kdy neví, co dělat. Mobil ke svému
rozptýlení používáme i ve chvílích,
kdy se nesnažíme stranit kolektivu.
46 % lidí brouzdáním v mobilu
každý den jednoduše zabíjí čas
a 44 % slouží jako každodenní
rozptýlení.
Po mobilu ovšem nesaháme
pouze v případech, kdy cítíme potřebu rozptýlení, ale i v situacích,
kdy musíme vyřešit určitý úkol,
ale nechceme navazovat kontakt
s ostatními lidmi. Typickou situací
by mohlo být zeptání se kolemjdoucích na cestu
nebo telefonické
objednání taxi.
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Foto: Kaspersky Labs

Instagram je sociální síť zaměřená na sdílení fotografií. Uživatelé se
zde často snaží ukázat svůj život v tom nejlepším světle a upravují si
fotografie pomocí nejrůznějších filtrů a dalších vychytávek.

Zdroj: Instagram

Instagram: Jak si stojíme ve srovnání se světem
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Kdo se posunul kam
Stanislav Hájek
EMEA channel
marketing planning
and budget lead

Jakub Vítek
marketingový ředitel Dell EMC pro
Českou republiku

Stanislav Hájek (44)
působí ve společnosti
Dell EMC Česká republika přes
dvanáct let. Do firmy nastoupil
jako produktový manažer pro mobilní řešení a postupně pracoval ve
funkcích Channel Marketing Manager a Country Marketing Manager
pro trhy v ČR, Slovensku či Finsku.
Poslední dva roky řídil marketingové aktivity Dell EMC v České
republice pro koncové zákazníky
i partnerský prodej.
Nyní se bude věnovat plánování
marketingových aktivit a rozpočtům programů partnerského
(channel) prodeje na úrovni
regionu EMEA (Evropa, Blízký
východ a Afrika). Stanislav Hájek
je absolventem České zemědělské
univerzity v Praze, má tři děti,
a kromě běžných zájmů jako jsou
třeba pěší turistika a cyklistika, má
rád také extrémní podmínky, které
si užívá například při výškovém
kácení stromů.

Jakub Vítek (39)
nastoupil do funkce
marketingového ředitele pro Českou
republiku. Ve funkci nahrazuje dlouholetého ředitele lokálního marketingového týmu Dell (a posléze Dell
EMC) Stanislava Hájka.
Jakub Vítek bude mít na starosti
řízení všech marketingových a komunikačních aktivit tuzemské pobočky
Dell EMC v České republice a bude
úzce spolupracovat s obchodním týmem a týmem pro partnerský prodej.
Jakub Vítek se pohybuje v oblasti
marketingu více než deset let a pracoval pro firmy z různých segmentů.
Před svým příchodem do české
pobočky Dell EMC, pracoval téměř
dva roky ve společnosti IBM Česká
republika, kde měl na starosti marketingové aktivity pro region střední
a východní Evropy, včetně digitálních
komunikací a online mediálních
kampaní. Předtím působil přes pět let
v marketingu a komunikaci Komerční banky.

Programátor do herního studia
Grip Digital
Praha

Novým členem představenstva a ředitelem divize firemního a investičního bankovnictví UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia se stal
Slavomír Beňa. V bance působí od
června 2018 na pozici ředitele firemní klientely. Předtím měl ve Vídni
na starosti řízení vztahů skupiny
UniCredit s finančními institucemi
ve střední a východní Evropě.
Slavomír Beňa pracuje ve skupině
UniCredit již 22 let. Mezinárodní
kariéru zahájil na Slovensku v roce
2001, kde získal zkušenosti v oblasti
řízení finančních trhů a controllingu. Následně působil na pozici ředitele řízení finančních trhů v HVB
Bank v Srbsku a v Černé Hoře,
o čtyři roky později se přesunul do
Slovinska, kde působil jako ředitel
řízení finančních trhů. V roce 2010
se stal ve skupině UniCredit ve Vídni
regionálním ředitelem pro vztahy
s finančními institucemi.

Tipy pro nábor:
1) Důležitý je už první krok,
kterým je jasné zadání pro
hledání nového člověka.
Personalista potřebuje
zcela přesně vědět, koho
hledá, co má žádaný člověk
přesně umět.
2) Firma musí být směrem
k uchazečům co nejvíce
transparentní, jinak přijde
o její důvěru. Týká se to například následného kontaktu po výběrovém řízení,
kdy je nutné mluvit i s neúspěšnými kandidáty.
3) S tím souvisí i výběr zkušené personální agentury,
která bude firmu reprezentovat navenek.
4) Personalista by se měl soustředit na kandidátovy
zkušenosti z předchozích míst.
5) Nevyhnutelné je využití informačních systémů pro
řízení náboru a jejich následné využití. S pomocí
Listopad 2018

dat je možné efektivně spravovat údaje o pozicích,
uchazečích i o proběhlých pohovorech. Na druhou
stranu nelze zapomínat ani na osobní schůzku
s uchazečem.
6) Personální oddělení by mělo umět probudit
aktivitu zaměstnanců při hledání nových kolegů.
Spokojený pracovník dovede přilákat do firmy
nové lidi.
7) Je důležité nezapomínat na práci s talenty neboli
na tak zvaný talent pooling. Umožňuje udržovat si
povědomí o zajímavých
talentovaných lidech
z dřívějších pohovorů
i jiných setkání.
8) Hledání pracovníků
na sociálních sítích
neznamená jen využití
sítě LinkedIn. Zajímavé
informace lze získat také
z Facebooku, Twitteru
nebo Instagramu.
9) Personalisté by se měli
zaměřit i na opomíjené
skupiny na trhu práce a skládat týmy ze všech
věkových skupin. Lidé kolem šedesátky mohou
přinést do firem zkušenosti a jiný úhel pohledu.
10) Podstatná je podpora vzdělávání pracovníků a příprava na nástupnictví. Když se
blíží odchod do důchodu, je třeba včas
připravit nástupce.

Hardware Technik DC
VS Hosting
Praha
Game Artist
Gamee
Praha
Front-end Developer
Apploud Digital
Praha
Unity 3D programátor
About Fun
Praha
Programátor do herního studia
GripDigital
Praha
Obchodník s eventy
Vltava Labe Media
Praha
C# programátor – umělá
inteligence, počítačové vidění
a biometrie
Quantasoft
Praha
Product Manager
UENI
Praha
Business developer
Pixelmate
Praha

Foto: Archiv redakce

„Personalisté to dnes nemají lehké, čelí nejen nedostatku
ale také velké fluktuaci pracovníků. Proto je nutné při
hledání nových zaměstnanců pracovat se všemi možnými nástroji,“ říká Tomáš Surka, managing partner
v personálně-poradenské společnosti Devire.

17

TOP JOBS

Slavomír Beňa
člen představenstva a ředitel divize UniCredit Bank
Czech Republic
and Slovakia

10 tipů z praxe pro nábor zaměstnanců
Česko má nejnižší nezaměstnanost ve své novodobé historii i v rámci EU. Pro firmy působící
v tuzemsku to znamená, že musí o své pracovníky
bojovat.

HR & JOBS

Lead front-end developer
Yottly
Praha
Front-end Developer
Robot ICT
Praha

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

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

Event World
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TOP EVENTS
Být LEAN je IN – Ostrava
SC&C Partner
6. 11. 2018
Retail in Detail/Show Me the
Money
Blueevents
7. 11. 2018
Festival dětské psychologie
Institut psychologie s.r.o.
10. 11. 2018
Java Days 2018
Gopas
12.–13. 11. 2018
Dell Technologies Forum 2018
Dell Technologies
13. 11. 2018
PRO-ENERGY CON 2018
ENERGY-HUB s.r.o.
15.–16. 11. 2018
OpenSource řešení v sítích
2018 – Otevřeno pro lidi
Slezská univerzita v Opavě
15. 11. 2018
3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
AMBULANTNÍ PÉČE
We Make Media s.r.o.
15. 11. 2018
Lidský kapitál 2018
Blueevents
21. 11. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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Výstava a konference
Future Forces Forum 2018
Ve dnech 15. až 19. října proběhla významná akce zaměřená na proexportní možnosti českého průmyslu, vědy a výzkumu v oblasti vojenské
techniky a obrany. Součástí této obrovské akce byla zajímavá vystoupení
prestižních účastníků, ale i prezentace možností jednotlivých výrobců.
Návštěvníci akce mohli vidět živé
ukázky špičkových technologií, mezi
které se samozřejmě dnes už počítá
i bezpečnost kybernetická, neboť
počet kybernetických útoků neustále
roste a je třeba tento trend bedlivě
sledovat a na špičkové úrovni se jím
zabývat. I proto byla problematiky
kybernetické bezpečnosti a kybernetické ochrany státu součástí Fóra,
které se konalo v rámci celého projektu na výstavišti PVA v Letňanech.
Účastníci si zde mohli vyzkoušet a osahat vystavenou techniku,
a součástí prezentací techniky byly
i jednání na stáncích vystavovatelů.
Všechny zúčastněné překvapil obrovský zájem nejen odborné veřejnosti,
ale i běžných návštěvníků, kteří se
přišli seznámit s novinkami, jež jsou
na trhu právě dostupné. A nebylo
jich málo. Výstavu, jejíž význam stále
roste, rovněž navštívily i oficiální
ministerské delegace a bezpečnostní
experti.

Konference:
Retail in Detail/
/Show Me the Money
Znáte dobře svou cílovou skupinu?
A neopomíjíte jiné, které skrývají
další růstový potenciál? Pokud
tomu tak není, pak nemůžete chybět na konferenci Retail in Detail/
Show Me the Money, pořádanou
společností Blue Events 7. listopadu 2018.
Náš retailový trh roste díky explozi
na straně poptávky. Často ale nejde
o růst podložený žádoucí ziskovostí.
Přitom na našem trhu stále existují zajímavé příležitosti, v nichž se skrývají
peníze. Masový přístup je už přežitý,
personalizace na úrovni jednotlivce
však představuje stále do velké míry
nedosažitelnou metu. Vybraní řečníci
konference vidí klíč k úspěchu v práci
s komunitami. Konference představí
čtyři velké tržní výklenky a na daty
podložených příkladech odhalí, jak
s nimi pracovat.

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

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

Listopad 2018
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Konference:
Gopas Java Days 2018
Když před dvěma roky Počítačové škola GOPAS přišla s novou konferencí,
zaměřenou na programovací jazyk Java a vše, co s ním souvisí, byl to startovní výstřel. Nikdo tehdy nevěděl, jak tato konference bude úspěšná.
Ale hned první a pak i druhý ročník
dokázal, že Gopas mířil správným
směrem, a tak se ve dnech 12. a 13.
listopadu 2018 v multikině Premiere
Cinemas v Praze-Hostivaři budeme
moci vidět už na třetím ročníku této
konference.
JavaDays 2018 je česká konference s nejvýznamnějšími českými
a slovenskými osobnostmi Javy.
Konference si získala už spoustu
příznivců a je určena Java vývojářům,
programátorům a všem, co se o Javu
a související technologie zajímají.
Těšit se tak můžete na nejznámější
odborníky a experty na Javu, přičemž
přednášky budou probíhat v českém
i slovenském jazyce.
Na účastníky čeká 16 přednášejících, kteří vás postupně provedou
všemi novinkami, týkajícími se Javy
– a to v celkem 18 přednáškách. To,
co by vás mohlo naladit do pozitivna,
je sekce Ask The Expert, kde už její
název napovídá, o co tu půjde. Můžete zde získat informace od odborníků

na vámi vyřčená témata. A samozřejmě, když jsme u lákání, pak je
zcela jasné, že i jednotliví partneři
této konference si pro vás připravují
soutěže, které budou součástí jejich
partnerských stánků.
A jaká budou nosná témata už
třetího ročníku této konference?
I na to už známě odpověď, budou to
především novinky, řešení a možnosti
kolem Java 9, Microservices, ORM,
NoSQL, frameworky, Java Module
System, Spring Boot, Event Sourcing,
SubstrateVM, REST, GRAPHQL
a Node.js, ITIL, API management
a další.
Myslíme si, že expertům na Javu
není třeba dále nic vysvětlovat a už
nyní se mohou těšit na připravené
přednášky a workshopy.

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

Konference Lidský kapitál 2018: Chovejme se Konference:
k zaměstnancům jako k zákazníkům
Kybernetická bezpečnost státu 2018
Po loňském úspěšném prvním setkání na toto téma se 21. 11. 2018 konference zaměří na to, že zaměstnanci jsou (minimálně) stejně důležití jako
zákazníci, a tak je třeba s nimi i pracovat.
Lidský kapitál 2018 je konference
určená majitelům, ředitelům, HR
manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem je třeba přistupovat jako k cennému aktivu firmu,
a nejen jako ke zdrojům, které se
těží a po čase vyčerpají.
České i slovenské firmy aktuálně
čelí nedostatku lidí, jejich vysoké
fluktuaci, nízké motivaci a dalším
„neduhům“, se kterými si neví rady
a ztrácí orientaci v tom, co je příčinou a co důsledkem. Vše umocňuje rychlé tempo ekonomiky,
a tím i zvýšená konkurence mezi
firmami. O lidi je boj. O to větší
škodou je promarněný potenciál
práce s nimi.
Většina manažerů v současné
situaci sahá po nástroji, který je
jednoduchý. A také drahý a sám
o sobě málo účinný. Mzdy rostou
závratným tempem a s nimi při
našem extrémním daňovém
a odvodovém zatížení explodují
i celkové náklady firem (a institucí). Kýžené efekty se však nedoListopad 2018

stavují, ba naopak – fluktuace dále
roste, angažovanost zaměstnanců
zůstává nízká, nůžky mezi růstem
mezd a produktivity práce se dále
otevírají.
Iniciátoři pravidelných výročních
konferencí Lidský kapitál z Blue
Events při formulování smyslu této
odborné události přišli před dvěma
roky s výzvou přestat nazývat lidi,
kteří v našich firmách pracují, „lidskými zdroji“. Znamenalo to mimo
jiné ukončit projekt konferencí HR
Management, který měl za sebou
deset úspěšných ročníků. To umožnilo zahájit zcela nový typ konferencí, založených na myšlence, že
lidé nejsou jen „zdroje“, ale cenný
majetek – kapitál, který firma má
a záleží na majitelích a managementu, co s ním podnikne.

Konference se bude konat 27. listopadu 2018 pod záštitou ředitele
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pana
Dušana Navrátila a spolupořádá ji
Cevro Institut v Jungmannově ulici
28/17, Praha 1.
Témata, kterým se bude konference
věnovat jsou:
• Zkušenosti s GDPR – strasti a slasti
implementace
• Novela Zákona a vyhlášky o KB –
co je nového?
• Nástroje pro datový audit
• Nástroje pro zpracování alertů
o neautorizovaných přístupech
k citlivým údajům
• Digitální služba
• Eidas – co bude dál?
Pro členy ČIMIBu je konference
přístupná zdarma.

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

Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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Monitor Momentum nejen pro konzole

Nabíječka s Power Delivery do auta

Philips Momentum 436M6VBPAB je prvním monitorem z řady Philips
Momentum. Tento model je určen především pro konzolové hráče a nabízí UltraClear 4K UHD rozlišení pro dokonalou přesnost na obrovském
43palcovém displeji.

Šikovná nabíječka do auta s rychlonabíjením Power Delivery
a výstupem USB-C.

což zaručuje rychlé hraní bez sekání. K tomu si připočtěte pohlcující
Ambiglow podsvícení a vylepšené
audio s DTS Sound. Ale to není
všechno: Momentum 436M6VBPAB je také prvním displejem na
světě, který dosáhl nového VESA

Nabíječka Avacom CarPRO
s podporou technologie Power
Delivery umožňuje velmi rychlé
nabíjení zařízení připojených
prostřednictvím konektoru
USB-C. Nabíječka CarPRO je
schopna nabíjet připojené zařízení
výkonem až 27 W. Je vybavena

chytrou elektronikou se smart
čipem, která rozpozná připojené
zařízení a automaticky zvolí vhodný nabíjecí režim. Nabíjení technologií Power Delivery nabíječka
signalizuje zeleným podsvícením
USB-C konektoru. V případě, že
není možné použít maximální
nabíjecí výkon, nabíječka to dává
vědět modrým svitem propojo-

vacího USB-C konektoru na
výstupu do kabelu. Zmíněná
elektronika tedy ovládá, zda se
na výstupu nabíječky se objeví
napětí 5 V s výstupním proudem až 3 A, nebo při povolení
režimu Power Delivery je to
9 V/3 A nebo 12 V/2,25 A.
Nabíječka Avacom CarPRO je
vhodná především pro mobilní
telefony Apple iPhone XS Max,
iPhone XS, iPhone XR, iPhone
X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, které
mají podporu technologie Power
Delivery. Pro nabíjení se používá
kabel s konektorem USB-C, zakončený na druhém konci zástrčkou
Lightning.
Foto: Avacom

DisplayHDR 1000 standardu, zajišťujícího živé barvy s kvalitnějším
jasem a hlubokým kontrastem, jeho
maximální jas totiž dosahuje právě
hodnoty 1000 cd/m2.
Nejnovější displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear
4K UHD (3840 × 2160). Nezáleží
na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní
obraz pro řešení CAD, používáte 3D
grafické aplikace nebo jste finanční
expert zpracovávající rozsáhlé tabulky. Obrazovka DisplayHDR 1000
s certifikací VESA přináší naprosto
odlišný vizuální zážitek. Odkrývá
plnější paletu bohatých nových
barev, což přináší vizuální zážitky,
které upoutají vaše smysly. Hraní
her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem.

Elegantní herní trojice X-Gamer

Vše pro focení na zádech

O herní klávesnici a myši pro udatné i začínající hráče s obrazovkou před
obličejem už víte. Ale ještě možná nevíte to, že řada X-Gamers obsahuje
i náhlavní headset.

Elegantní fotobatoh Backpack
Eiger disponuje vnitřními
rozměry 25x15x41 cm
a jeho hmotnost je
únosných 1250 gramů.

Herní klávesnice, myš i sluchátka
jsou vyladěny pro maximální požitek
ze hry. Jde o top produkty herních
periferií dostupné jak pro začínající
hráče, tak i pro ty náročnější. Produkty jsou na trh uváděny za velmi
slušné ceny a v elegantním hávu.

Foto: AT Computers

Herní podsvícená sluchátka
ohromí prostorovým zvukem
Virtual Surround 7.1, generovaným 40mm reproduktory a kovovou konstrukcí. Uvítají je nejen
hráči vyžadující precizní zvuk,
pohodlí a odolnost při používání,
ale i příznivci prostorového zvuku
při sledování filmů. Na 2,2metrovém
USB kabelu je umístěn hardwarový
ekvalizér s možností volby zvukového režimu a ovládání podsvícení.

Vyladěná voděodolná klávesnice
má podsvícené mechanické spínače
určené pro hraní. Ty se vyznačují
optimalizovaným ovládacím bodem
a vysokou odolností.
Herní myš charakterizuje ultra
detailní rozlišení až 7000 DPI, RGB
podsvícení, optický senzor s vysokou přesností a garantovaná výdrž
10 milionů kliknutí. Součástí balení
je herní podložka.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Společnost Braun jej
uvádí na trh v naprosto
neotřelém béžovém Canvas provedení. Najdete
v něm dostatek místa pro
zrcadlovku s rozsáhlým
příslušenstvím a k tomu do něj
ještě můžete vměstnat do vnitřní
kapsy notebook nebo tablet
s úhlopříčkou do 11 palců. Batoh
přichází v robustním provedení
s možností otevření zipu v přední
nebo v horní části batohu. To je
velmi prozřetelné řešení, protože
abyste si mohli vyndat fotoaparát
třeba ve vlaku nebo na sedačce,
není třeba hledat podložku, na
kterou by bylo třeba batoh nejprve
položit a poté rozevřít, jak tomu
bývá u některých jiných batohů,
ale vše potřebné vyjmete otevřeným otvorem pěkně shora.
Přední dvě kapsy se zipem
využijete pro uložení dokumentů
a drobného příslušenství. Zadní

strana batohu je mohutně
a kvalitně polstrovaná – a to
včetně popruhů, takže přenášení fotografické techniky
nebude utrpením, ale přípravou
na pořízení skvělých snímků, které
se vám jistě podaří při pohybu
krajinou nebo městy pořídit.
Spodní popruh kolem těla slouží
při turistice k upevnění batohu
do stabilní polohy, aby se vám na
zádech nepohyboval. Tento popruh
je ale možné odepnout, což nebývá
zcela obvyklé.
Foto: Braun

Foto: Philips

Dále pak nový monitor Philips
Momentum přichází s Quantum
Dot technologii pro větší barevnou přesnost, adaptivní podporu
synchronizace, 4 ms GtG dobu
odezvy, minimálními input lagy,
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