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Nástroje
hyperkonvergované
infrastruktury příští
generace – NetApp HCI
Pokud jde o infrastrukturu, zákazníci mají v současnosti více možností
než kdykoli dříve. Organizace si stále
častěji uvědomují, že potřebují využívat zdroje IT v každém okamžiku
a pro každý projekt tím nejvhodnějším způsobem.
V mnoha případech vyhovuje standardní infrastruktura (úložné systémy, sítě, servery), nicméně většina
lidí souhlasí s tím, že jiné modely IT
– využívání IT jako služby, konvergovaná infrastruktura a softwarově-definované platformy – zaznamenají v blízké budoucnosti rychlý nárůst
podílu na trhu IT infrastruktur.
Novinka letošního roku u společnosti NetApp, HCI, je prvním řešením
konvergované infrastruktury podnikové třídy.
Poskytuje možnosti
cloudové infrastruktury
VÍCE
(spotřebu výpočetních,
na str. 12
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Osobní údaje jako vzácný artikl
Každý z nás na internetu obchoduje se svými osobními údaji. Potíž je
v tom, že z těchto transakcí nic nemáme, zatímco velké korporace na
nich vydělávají miliardy. Co s tím?
Za poslední měsíc jste možná několikrát naťukali své osobní údaje
do registračního formuláře na
webu, například při nákupu. Nebo
vás stránky natolik zaujaly, že
jste se rozhodli zanechat na sebe
kontaktní e-mail. Tyto interakce,
mezi vámi jakožto uživatelem
a obchodní společností, se mohou
na první pohled tvářit nevinně.
Popravdě, nevinné nejsou. Jsou
cenné. A to doslova.
Osobní údaje jsou vzácný artikl.
Víte například, že cena každého
uživatele Facebooku je odhadovaná na 1000 dolarů a že toto
číslo stále roste? Podle posledních
statistik z poloviny roku 2017
má tato sociální síť dvě miliardy
aktivních uživatelů po celém
světě. Facebook v České republice
používá 4,8 milionů lidí, na které
cílí přesně zaměřené reklamy,

vytvořené podle chování a zálib
uživatele.
Abychom tomu z pohledu běžného ne-korporátního smrtelníka
porozuměli, je třeba podívat se na
osobní údaje z perspektivy velkých (nadnárodních) společností.
Hodnota našich osobních údajů
vytváří korporacím zisk, protože
díky nim na nás přesně cílí reklamu – a my nakupujeme. Jindy se
s osobními údaji zase nepokrytě
obchoduje.
Správně si teď pokládáte otázku,
proč by měl někdo jiný profitovat na vašich osobních údajích?
A proč by firmy měly být jediné,
kdo na nich vydělává?
Samozřejmě, že neměly.
Zdanit zisk z osobních údajů
Finanční benefity, které osobní údaje generují, by měly být

Foto: archiv Evy Škorničkové
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sdílené. Jednou z možností
je malé zdanění, jak ukazuje
Saadia Madsbjerg, ředitelka The
Rockefeller Foundation, ve svém
článku. Výnosy z daní by mohly
sloužit na vybudování lepšího
a spravedlivějšího internetu, z něhož by profitovala celá společnost.
V době hoaxů se to vůbec nezdá
jako špatné řešení.
Saadia Madsbjerg
navrhuje, že zdanění
VÍCE
na str. 2
by mohlo být opravdu

Application Connector od F5 je nyní
dostupný i pro Microsoft Azure
Firmy mají nainstalovaný velký
výkon ve stávajících datových
centrech, a proto bude hybridní
cloud v následujících letech vítězit, aby se ochránily stávající investice. Pak ale vyvstává otázka,
jak současné prostředí propojit
s Cloudem za účelem elastického
přidávání kapacity pro webové
aplikace a také jak tyto aplikace
zabezpečit.
Ostatně celý problém lze snadno
popsat takto: firmy investovaly
obrovské prostředky pro vytvoření

Foto: Pixabay
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on-premise řešení. Pokud by firma
potřebovala – třeba krátkodobě
– zvýšit výkon a úložný prostor,

může samozřejmě své stávající
řešení rozšířit. Řešením může být
investice do rozšíření instalovaného výkonu. Anebo si kapacitu
zajistit formou předplatného ve
veřejném cloudu, ať už dočasně
nebo trvale. Protože se jedná
o OPEX, může to pro některé
firmy být výhodou.
Proto se v současné době
přechází na řešení hybridního
charakteru, kdy si firma k dostupnému – již u ní
VÍCE
existujícímu – řešení
na str. 13
přikoupí na určitou
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ážení čtenáři
a čtenářky,

jako vánoční dárek
pro vás máme
rozšíření počtu našich komunitních
online magazínů.
K těm již devět let zavedeným letos
přibyly další. KANKRY.cz je „LIFESTYLE“ projekt, který se věnuje
životu v kancelářích, jejich vybavení,
ale i psychologie chování lidí v nich.
Dalším projektem je B2B NETWORK
NEWS, který vám představí pohled na
ekonomiku, finance, právo, HR, psychologii a řadu dalších. SOCIAL MEDIA
NETWORK NEWS je název komunitního webu o informacích z oblasti
sociálních sítí LINKEDIN, TWITTER,
FACEBOOK, INSTAGRAM, XING,
PINTEREST a dalších. V dnešní době
je to zajímavé téma z pohledu marketingu a obchodních aktivit.
Zalohujte-chytre.cz vás pod názvem
CLOUD & BACKUP NETWORK
NEWS bezpečně provede oblastmi,
jako jsou CLOUD, VIRTUALIZACE, VM, ale hlavně problematikou
zálohování a bezpečnosti dat.
Čeština nyní přibyla na webu IOT
NETWORK NEWS, informačně
technologického portálu mezinárodní
platformy o technologiích a produktech z oblastí IOT a SMART CITIES,
který už vychází v sedmi zemích.
I když dnes málo lidí čte, náš nejčtenější článek si přečetlo na LINKEDIN
7477 čtenářů, a to je výkon!
Podařilo se mi sestavit nový kolektiv
přispěvatelů a autorů, kteří jsou na
špičce ve zmíněných oblastech a kteří
se rozhodli s námi spolupracovat.
Moc si toho vážím, protože naše
média jsou už uznávanými tituly pro
spoustu profesionálů.
Do nového roku vám přeji hodně štěstí v osobním i pracovním životě, hodně nápadů a spolehlivých partnerů.
Petr Smolník
šéfredaktor

Osobní údaje jako vzácný artikl
malé, méně než 1 procento
z příjmu, které společnosti
získaly prodejem osobních
dat. Toto mírné zdanění by
firmám nezpůsobilo žádnou újmu
a peníze by byly v ideálním případě použité pro dobro společnosti.
Tato myšlenka není novátorská
nebo převratná.
Daně z prodeje patří k vůbec
nejstarším daním na světě. Proč
zatím není prodej dat daněn?
Protože ohodnotit osobní údaje
není zrovna lehké. Mnoha firmám,
které se věnují podnikání na
internetu, slouží naše osobní údaje
hlavně k obchodním účelům,
případně zůstávají „uzamčená“
v souboru, až je budou marketéři
potřebovat, například kvůli nové
kampani.
Existuje rozdíl mez společnostmi, jimiž naše údaje „protékají“,
jako jsou různí poskytovatelé
internetu, v České republice jsou

Pokračování

ze
str. 1

to například společnosti UPC,
T-Mobile nebo O2, a mezi společnostmi, které poskytují platformy
typu Facebook nebo Twitter.
Pokud uvažujeme o zdanění
zisku z obchodování s osobními
údaji, je tady ještě jedna rovina
– naše osobní údaje jsou nehmotné. Zkusíte si je představit jako
něco, co má tvar a hmotnost, třeba
jako auto? Najednou je to jiné, že?
Své auto přece také nedáte jen tak
k užívání někomu druhému, aby
na něm vydělával, a vy jste z takového byznysu neměli ani korunu.
Představte si teď ještě jinou
situaci. Vaše osobní údaje, pokud
bychom jim dali fyzickou podobu,
jsou „zaparkované“ na milionech pevných disků v rozlehlých
budovách v dobrých klimatických
podmínkách. A ve chvíli, kdy je
marketéři potřebují, tak po nich
sáhnou a použijí je. Nejčastěji
k tomu, aby zvýšili své prodeje

nebo zlepšili své produkty. Například společnost Google analyzuje naše vyhledávání (chování
skutečných lidí na internetu), aby
vytvořila umělou inteligenci.
Nakolik budou tyto nové
technologie výnosné, to zatím
neví ani samotný Google. Jenže
naše osobní údaje neslouží jen
k inovacím. Velkým byznysem
jsou cílené reklamy, které inzerenti
vytvářejí právě na základě našich
osobních údajů. Možná jste už
někdy zažili ten zvláštní pocit, kdy
jste do vyhledávače zadali klíčové
slovo, třeba spojení „nová sedačka“, a ještě nějakou dobu poté vám
všude v postranních reklamních
sloupcích vyskakovaly reklamy na
sedací soupravy.

Unikla vám data?
Připravte se na ohlašovací povinnost!
Jakou další velkou změnu přinese
nařízení GDPR? Jde o povinnost
ohlašovat narušení bezpečnosti
zpracovávaných dat, souhrnně
tzv. data breaches. Spadají sem
případy zničení, ztráty, změny,
neoprávněného poskytnutí nebo
zpřístupnění zpracovávaných
osobních údajů.
České právo tuto povinnost
ukládalo jen sektoru telekomunikačních sítí a internetových
služeb, nyní se bude vztahovat
na všechny správce osobních
údajů. Pro drtivou většinu
správců půjde o naprostou
novinku a další administrativní zátěž, na kterou je třeba se
připravit.
Povinnost informovat
bude mít správce (firma nebo
jakákoliv instituce) vůči Úřadu
pro ochranu osobních údajů
(ÚOOU) a také vůči subjektům,
jejichž data zpracovává, typicky občanům. Vůči ÚOOU se
ohlašovací povinnost vztahuje na
všechna porušení zabezpečení
osobních údajů až na výjimky, kdy
je nepravděpodobné, že by mohlo
dojít k ohrožení práv a svobod
dotčených osob. Typicky jsou
to úniky už veřejně dostupných

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

údajů nebo údajů bezpečně zašifrovaných.
Ohlašujte bez odkladů
Ohlášení by měl správce provést
bez zbytečného odkladu, maximálně do 72 hodin od chvíle, kdy
se o něm dozvěděl. Pozdější ohlášení musí být důsledně odůvodněno. Pravděpodobně by obstál

Foto: Pixabay
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například argument o souhrnném
ohlášení většího počtu identických
úniků dat, například v důsledku
více vln hackerských útoků.
Správce by měl popsat povahu
porušení, uvést, jaké kategorie
údajů byly zasaženy a kolika osob
se situace týká. Je potřeba uvést
kontaktní místo v rámci vlastní
organizace, se kterým bude moci

ÚOOU komunikovat a které by
mělo mít veškeré dostupné informace. Pracuje-li ve vaší organizaci
pověřenec pro ochranu osobních
údajů (DPO), bude právě on touto
kontaktní osobou. Správce by měl
úřad dále obeznámit s pravděpodobnými důsledky porušení
a s popisem nápravných opatření,
která za účelem zmírnění těchto
důsledků přijal.
Veškeré případy se musí dokumentovat
Nařízení GDPR počítá s tím, že
správce nebude mít všechny informace dostupné během požadované doby nebo přesně vyčíslené.
Proto umožňuje, aby informace
byly poskytovány postupně. Je
však třeba v této fázi udržovat
maximální komunikaci s ÚOOU
a o situaci úřad průběžně informovat. Veškeré případy porušení
bude muset správce dokumentovat, spolu s jejich důsledky a přijatými nápravnými opatřeními.
Mgr. Eva Škorničková
www.gdpr.cz
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Jaké novinky z oblasti bezpečnosti aktuálně NSM Cluster řeší?
NSMC má stále stejný program
– přináší trhu informace o členech
Clusteru, přináší členům informace z trhu a provádí edukaci a evangelizaci v oblasti kybernetické
bezpečnosti. A zejména poslední
bod je zajímavý i pro klienty
v oblasti GDPR, protože NSMC
na toto téma poskytuje školení.
A školení je to opravdu pro všechny, protože jej umíme upravit dle
individuálních požadavků, a to jak
do hloubky probíraného tématu,
tak i do širších souvislostí. Školení
probíhá v turnusech, ale umíme jej
zopakovat i u klienta.
V neposlední řadě připravil Cluster pro zákazníky celý
balík služeb pro zajištění souladu
s nařízením GDPR. Jedná se
o analytické práce ohledně posouzení souladu, návrh nápravných
opatření včetně harmonogramu
implementace, následně implementace těchto nápravných opatření – a to i včetně procesů. Kruh
uzavírají opět testy a analýzy, zda
proces GDPR byl zaveden a zda
byl zaveden správně. Tyto činnosti
zastávají jednotlivé společnosti

z Clusteru, tak, jaká je jejich specializace. Nejedná se tedy o nějaké
„rychlokvašky“, které vznikly přes
noc, ale o odborné firmy, které na
poli bezpečnosti pracují již dlouhá
léta. Každý si ručí za kus svého
díla a dohromady tak tvoříme celek, který není žádnou garážovou
firmou. Jednotliví zástupci potom
tvoří forenzní vyšetřovací tým,
který v případě incidentu pomůže

Foto: Pixabay

O novinkách, souvisejících
s činností Network Security
Monitoring Clusteru (NSMC),
nás informoval Ing. Lukáš Přibyl,
předseda představenstva společnosti Axenta a. s.

tento incident vyšetřit a zpracovat
do 72 hodin zprávou pro nadřízený kontrolní orgán. Chceme
se tedy o naše zákazníky starat
komplexně. Více informací máme
na stránkách www.gdpr-info.cz.
Kam směřují kroky NSM Clusteru
v této době, kdy je bezpečnost
denní téma?
NSMC je majákem v rozbouřených vodách kybernetické bezpečnosti. Ale teď vážně – z hlediska
platformy pro členy i zákazníky se
snažíme všem přinášet aktuální informace, edukovat, školit,
evangelizovat. Také se snažíme
prosadit Technologickou platfor-

mu pro kybernetickou bezpečnost,
kterou založily firmy z NSMC
právě s podporou NSMC. Dále se
NSMC podařil ojedinělý projekt –
na dvou středních školách v České
republice probíhá od září 2017
zkušební čtyřletá výuka kybernetické bezpečnosti podle osnov
schválených na MŠMT. Po této
zkušení době bude tento projekt
vyhodnocen – a pokud vše půjde
správně –, pak bude rozšířena
tato výuka i na další střední školy
v České republice. Získáme tak
více odborníků na kybernetickou
bezpečnost, s jejichž nedostatkem
se potýkáme dnes a denně.

Jak je na tom cluster se směřováním byznysu mimo území ČR?
NSMC pořádá ve spolupráci
s hospodářskou komorou, Ministerstvem zahraničí a agenturou
Czech Invest obchodní a technologické mise do zahraničí.
Poslední dvě proběhly v říjnu do
Francie a v listopadu pak do Číny.
Tyto mise byly členy hodnoceny
velice pozitivně a příští rok na jaře
budou provedeny následné kroky
– čínští partneři přijedou do České
republiky na dlaší, již konkrétní,
obchodní jednání.

Pokuty za GDPR: všichni jsou vyděšeni...
… nám sdělil Ing. Lukáš Přibyl,
předseda představenstva společnosti Axenta a. s., www.axenta.cz,
když jsme se jej zeptali na osobní
praktické zkušenosti v oblastech
IoT, Smart City a GDPR.

osobních údajů. IoT, Smart City,
Průmysl 4.0, Zemědělství 4.0, to
vše bude otázkou příštích měsíců
či let. V našich končinách se věci
neřeší v předstihu, ale až začne
„hořet“, což je trošku škoda.

Vidíte v posledních měsících
zvýšený zájem klientů o oblast kybernetické bezpečnosti v oblastech
IoT, Smart City a GDPR?
V posledních měsících vidíme
pouze zájem o GDPR, neb zde
jsou všichni vyděšeni pokutami.
Také v této oblasti máme nyní
nejvíce, především, analytických prací. Očekáváme na první
kvartál roku 2018 posun do oblasti
plnění nápravných opatření, která
povedou k zavedení procesu řízení

Jak na tento zájem reagujete?
Jste připravení poskytnou služby
i produkty v požadované kvalitě?
Jak jsem zmínil v odpovědi na
předchozí otázku, pracujeme nyní
zejména na rozdílových analýzách stavu připravenosti našich
zákazníků na požadavky GDPR.
A aby byla naše standardní kvalita
dodržena, máme nasmlouvány i externí dodavatele na tuto
činnost, zejména v oblasti práva
a sběru dat, kteří nám pomáhají

Prosinec 2017

nejen se zvládnutím objemu prací,
ale i s odborností.
Kterými směry do budoucna půjde Axenta z pohledu bezpečnosti?
Axenta půjde do budoucnosti
částečně s tím co dosud – implementace provozních a bezpečnostních monitoringů a bezpečnostních dohledových center. Dále
připravujeme novinky pro GDPR
a Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale popis těchto novinek
bych si nechal až jako překvapení
pro naše zákazníky.
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Vláda stále nemá
přesnou podobu
zákona o GDPR
Organizacím dochází čas na přípravu na GDPR, přičemž úprava
systémů může u velkých firem trvat
i několik měsíců. Podobu české
legislativy je proto třeba vyjasnit
co nejdříve. Evropskému nařízení
musí členské státy EU přizpůsobit
svoje právní prostředí tak, aby bylo
vše připravené na 25. května 2018,
kdy vejde nařízení v účinnost.
Všechny instituce, státní i soukromé,
včetně OSVČ, čeká 25. května 2018
velká změna. S GDPR jsou spojeny i finanční náklady na zavedení
potřebných opatření. „Ohledně
důležitosti a náročnosti příprav je
GDPR srovnatelné s EET. Česká vláda
by měla urychleně adaptovat právní
prostředí tak, aby se na ní mohli firmy,
podnikatelé, organizace i státní instituce dobře připravit, a nemuseli platit
pokuty. Nyní zbývá do nabytí účinnosti GDPR zhruba sedm měsíců, což

Foto: Pixabay

Network Security Monitoring Cluster
se stará nejen o problematiku GDPR
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je pro některé velké firmy s obsáhlými
IT systémy velmi krátká doba, aby vše
potřebné stihly upravit,“ uvádí Stanislav Klika z auditorské a poradenské
společnosti BDO a dodává: „Mnoho
firem se bojí, že povolební vyjednávání o nové vládě zaberou mnoho času
a konečná podoba adaptačního zákona pro GDPR bude přijata na poslední
chvíli. Nebudou tedy zrušeny stávající
předpisy upravující ochranu osobních
údajů a situace bude pro adresáty
nových povinností GDPR značně
nepřehledná. Pokuty za nedodržování
nového nařízení přitom nejsou vůbec
malé. Mohou v konkrétním případě
dosáhnout až 20 milionů eur, což
činí zhruba 526 milionů korun, nebo
až 4 % celkového ročního světového
obratu firmy.“
Legislativní úpravu zavádějící
GDPR do českého právního řádu
bude muset schválit nová vláda
a nová Poslanecká sněmovna. Pokud
bude sestavování vlády dlouhodobě
neúspěšné, bude to
pro všechny velké
riziko.

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

Bezpečnost ICT
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Dvoufaktorová
autentizace
Zvyšte zabezpečení svých dat
zapnutím dvoufaktorové autentizace (2FA). Po aktivaci této
bezpečnostní funkce budete
pokaždé, když budete odemykat Sticky Password pomocí
svého Hlavního hesla, vyzváni
k zadání dodatečného unikátního bezpečnostního kódu.
Dvoufaktorová autentizace
je použití dvou rozdílných
informací pro přihlášení – každá z nich z jiného nezávislého
zdroje. Požadavek na další prvek
nutný pro přihlášení zvyšuje
zabezpečení, protože pravděpodobnost současného prolomení
více nezávislých zdrojů je velmi
malá. V praxi to znamená, že
váš účet je ještě lépe zabezpečen,
pokud by útočník získal přístup
k hlavnímu heslu,
nemá váš mobil
pro potvrzení
hesla.

Výdaje na IT bezpečnost vzrostou
v příštím roce o osm procent

Zdroj: Gartner, prosinec 2017
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Výzkumná a poradenská
společnost Gartner zveřejnila
zajímavou zprávu o vývoji trhu
informační bezpečnosti. Z této
zprávy vyplývá, že celkový objem
se v roce 2018 zvětší na 96,3 miliardy dolarů, což představuje
nárůst o 8 %. Organizace budou
za bezpečnost utrácet více v důsledku nových předpisů a regulací, změn uvažování o bezpečnostní problematice i na základě
vědomí nových bezpečnostních
hrozeb a rozvoje digitálních
obchodních strategií.

„Značná část výdajů na bezpečnost
je reakcí podniků na zveřejněné incidenty a nebezpečnější útoky cílící
na organizace po celém světě,“ říká
ředitel výzkumu ve společnosti
Gartner Ruggero Contu. „Útoky
jako WannaCry, NotPetya nebo
nedávný únik dat ze společnosti
Equifax mají přímý dopad na
způsob, jakým jsou vydávány prostředky na bezpečnost mimo jiné
i proto, že řada z nich pokračuje až
po dobu tří let.“
V loňském průzkumu výdajů
na informační bezpečnost, uvedlo

Výdaje na bezpečnost podle segmentů, 2016-2018
(miliony dolarů)

Segment

2016

2017

2018

Správa přístup a identit

3 911

4 279

4 695

Ochrana infrastruktury

15 156

16 217

17 467

Vybavení pro zabezpečení sítí
Bezpečnostní služby
Bezpečnostní software pro
koncové uživatele
Celkem

9 789

10 934

11 669

48 796

53 065

57 719

4 573

4 637

4 746

82 225

89 133

96 296

53 procent organizací, že hlavním
faktorem jsou pro ně bezpečnostní hrozby – zejména riziko
úniku dat. I proto budou mezi
nejrychleji rostoucími segmenty
oblasti jako testování bezpečnosti,
outsourcing IT a bezpečnosti nebo
řešení typu SIEM.
V poslední době hraje stále
významnější roli také soulad
s předpisy – v nedávně době se
jednalo například o americkou
oborovou legislativu HIPAA
nebo čínské kyberbezpečnostní
předpisy, jež vešly v platnost
v roce 2016. V současné době má
velký význam evropská směrnice
o ochraně osobních údajů, známa
jako GDPR, která vejde v platnost
na konci května 2018 a pro velké
organizace zpracovávající osobní
údaje může znamenat výdaje
v řádu až několika milionů eur.

Hrozby v automotive na rok 2018

Škodlivý kód známý také jako
Andromeda používali zločinci
pro krádeže přihlašovacích údajů
k internetovým účtům.

Automobily zahrnují stále více
chytrých technologií. Předpokládá se, že do roku 2020 bude
98 % všech vozidel připojených
k internetu. Díky tomu vzniklo
prosperující a zároveň velmi
konkurenční a rychle se vyvíjející
prostředí, které je ideální živnou
půdou pro kybernetické útoky.

Zdroj: Pixabay

Bezpečnostní experti společnosti
ESET ve spolupráci se společností Microsoft a orgány činnými
v trestním řízení několika zemí
– americkým Federálním úřadem

světě. Malware, který tvoří tento botnet, ESET detekuje jako jako Win32/
/TrojanDownloader.Wauchos.
Koordinovaný zásah začal 29. listopadu 2017 a díky společnému postupu mohly orgány činné v trestním
řízení během jediného dne zatknout
odpovědné osoby a znemožnit činnost rodiny malware, která je zodpovědná za infikování více než 1,1 milionu operačních systémů.
Výzkumníci ze společností
ESET a Microsoft sdíleli své
technické analýzy, statistiky
a informace o doménách,
na kterých fungovaly vzdálené řídící servery (C&C),
jejichž prostřednictvím
skupina útočníků prováděla své zločinné aktivity.
ESET rovněž poskytl svoje
dosavadní informace o botnetu Gamarue, které získal
nepřetržitým monitoringem tohoto
malwaru a jeho dopadu na uživatele za posledních
několik let.

pro vyšetřování (FBI), Interpolem,
Europolem a dalšími institucemi zajišťujícími kybernetickou bezpečnost
dokončili mezinárodní operaci proti
provozovatelům zločinného botnetu
Gamarue, který od roku 2011 ohrožoval uživatele internetu po celém

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz

Mezi největší hrozby pro automobilový průmysl v nadcházejících
12 měsících bude podle odborníků patřit:
• Zranitelnosti způsobené tím, že
se výrobce dostatečně nevěnuje
kybernetickému zabezpečení
nebo mu chybí odbornost.
Tento fakt navíc umocňuje konkurenční tlak, kdy jsou výrobci
nuceni na trh dodávat neustále
nové a nové produkty a služby.
• Zranitelnosti způsobené
zvyšující se složitostí produktů
a služeb. Subdodavatelé automobilového průmyslu se snaží
svým zákazníkům dodávat
velké množství vzájemně propojených služeb. Každé takové
propojení je ale potencionálním

Zdroj: Pixabay

Škodlivý kód Gamarue zašlápnut

slabým článkem, na které cílí
kyberzločinci. Vývojáři totiž
neustále vytvářejí kód a platformy pro správu. Ve výsledku
pak ale žádný subjekt nemá
celkový přehled o zdrojovém
kódu. To způsobí, že některé
útoky mohou zůstat neodhaleny
a útočníci mají snadnou práci.
• Brzy se objeví aplikace s trojským koněm, které vnesou
malware přímo do jádra automobilu nic netušící oběti.
• Propojené automobily budou
generovat a zpracovávat čím
dál více dat – o autě samotném,
o jednotlivých cestách či dokonce o osobních datech
cestujících.

Prosinec 2017

www.ICTsecurity.cz

sledku expozice organizací vůči
rizikům v uplynulých dvanácti
měsících vzrostla nejvíce. Mezi
nejpravděpodobnější příčiny,
resp. původce kybernetických
útoků se pak dle oslovených
společností řadí nedbalý přístup
pracovníků (77 %), organizovaní
kyberzločinci (56 %) a záměrné
jednání vlastních zaměstnanců
(47 %).
Vrcholovému managementu
pravidelně reportuje zhruba polovina firem. Osoba odpovědná
za kybernetickou bezpečnost je
členem vedení ani ne ve čtvrtině
případů a pouze 17 % řídících
pracovníků má dostatečné
odborné znalosti k tomu, aby
účinnost preventivních bezpečnostních opatření dokázali
náležitě posoudit.
Všudypřítomné volání po
konektivitě a rozmach internetu věcí (IoT) poskytují stále
sofistikovanějším pachatelům
kybernetických útoků nové
možnosti, jak tyto
moderní technologie zneužít.

Foto: archiv

zvýšením výdajů až o polovinu,
což by jim mělo umožnit reagovat na vývoj relevantních hrozeb.
Tři čtvrtiny dotázaných však
zároveň pokládají za nejpravděpodobnější impuls k posílení

EY se na nejpalčivější rizika
a související protiopatření
dotazovala více než dvanácti
set odpovědných pracovníků
a manažerů předních světových
organizací.
Většina oslovených organizací tvrdí, že plánují výdaje na
informační a kybernetickou
bezpečnost zvýšit. Až devět
z deseti dotázaných očekává
růst příslušných rozpočtů ještě
v tomto roce. Téměř všichni
zúčastnění (87 %) počítají se

těchto nákladů výskyt incidentu,
který napáchá zjevné škody. Naproti tomu 64 % je přesvědčeno,
že kvůli narušení kybernetické
bezpečnosti bez prokazatelných
dopadů by se příslušný rozpočet
neměnil, přestože ve skutečnosti
nebývají důsledky kybernetického napadení často bezprostředně
očividné.
Malware (64 % oproti 52 %
v roce 2016) a phishing (64 %,
resp. 51 %) vycházejí z průzkumu jako hrozby, v jejichž dů-

12. ročník odborné konference
uživatelů a dodavatelů v oblasti IT
Service Managementu pod názvem
Jak bojovat s temnou stranou
IT se koná 18. a 19. ledna 2018
v Praze. Konferenci pořádá itSMF
Czech Republic a CACIO a ICT
NETWORK NEWS je mediálním
partnerem.

Program konference je rozdělen do
tří základních bloků:
• Service management – základní
stavební kámen nejen pro IT se
zaměřuje řízení IT služeb a jejich
kvalitu. Ukazuje na obecnou
platnost používaných, prověřených postupů a jejich univerzální
použitelnost i pro jiné služby než
služby ICT.

Bezpečnostní řešení
pro elektronickou poštu

S cílem snížit rizika BEC a podobných hrozeb, jako je například
ransomware šířený elektronickou
poštou, oznámila společnost
Trend Micro že do svého robustního portfolia SaaS bezpečnostních řešení pro elektronickou
poštu začlenila vlastnosti a funkce
ochrany XGen.
Tato společnost je první a zatím
jedinou firmou, jejíž řešení pro
ochranu elektronické pošty
využívají v boji s malware strojové
učení. Díky tomuto přístupu se
výrazně zvyšuje spolehlivost doručování emailů, protože umožňuje
odfiltrovat více škodlivého malware ještě před otestováním pošty
ve virtuálním prostředí pomocí
Prosinec 2017

sandboxingu. Zdokonalená technologie
boje proti podvodům realizovaným
prostřednictvím
firemních emailů
nově využívá kombinaci expertních
pravidel a strojového
učení a může tak
lépe odhalovat elektronickou poštu, která obsahuje
phishing. A zatímco integrace
ochrany XGen má za cíl identifikovat a zajistit ochranu proti
takřka všem emailovým hrozbám,
další techniky, jako je detekce exploitů, analýza maker, sandobxing
a posuzování nebezpečí URL
adresy v okamžiku kliknutí na
odkaz, chrání před phishingovými
kampaněmi, škodlivými odkazy
i ransomware.
Rozšíření o ochranu XGen se
již dočkala SaaS řešení Cloud App

• Security & Cloud reflektuje
vznik a razantní nástup nových
technologií a přístupů, které
sebou přinášejí i nové problémy.
V poslední době, zejména pod
vlivem opakujících se hackerských
útoků a jiných případů zneužívání
ICT, je velmi důležitým tématem
bezpečnost IT.

Security a Hosted Email Security.
Nový produkt spojující obě tato
řešení – Smart Protection for
Office 365 – poskytuje úplnou
ochranu v prostředí Office 365
a současně nabízí výhody emailové brány i integrovaných služeb.
Zákazníkům toto řešení pomáhá
předcházet, odhalovat a reagovat
na útoky vedené prostřednictvím
elektronické pošty a pokrývá tak celý životní
cyklus hrozeb.

Foto: Trend Micro

Nejzávažnější bezpečnostní
hrozbou pro firemní prostředí
jsou i nadále útoky a podvody
prostřednictvím firemních
emailů
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Odborná
konference:
Jak bojovat
s temnou stranou?

Průzkum: Organizace jsou v reaktivním módu
a největší hrozbu představuje nedbalost
Mezi respondenty nejnovějšího
globálního průzkumu informační bezpečnosti (EY Global
Information Security Survey;
GISS) vyvolává hrozba kybernetických útoků značné obavy.

Bezpečnost ICT

• Nové trendy a přístupy v IT
Service Desku, ITILu se zaměřuje právě na nové přístupy v IT,
které jsou jednak rozšířením
dosavadních postupů řízení IT
služeb v ITILu nebo doplňkem
ITILu, který přesahuje původní
rámec ITILu a prokázal svoji
životaschopnost v praxi. Tyto přístupy by pak měly zajistit žádoucí
přínosy digitalizace a automatizace v každodenních činnostech
zákazníků/uživatelů IT služeb.

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz
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Sítě a telekomunikace

Startupové průkopnické
inovace v oblasti nositelných
nanotechnologií a připojených
médií získaly nejvyšší ocenění
na konferenci Nokia Open
Innovation Challenge. Ve spolupráci s NGP Capital to byla
výzva k nápadům, technologiím a novým podnikatelským
modelům, které pomohou
vytvořit inteligentní, bezpečný
a udržitelný svět. Řada řešení
byla postavena na 5G a IoT.
V roce 2017 se otevřená iniciativa Challenge zaměřila na klíčové trhy v oblasti IoT v oblasti
dopravy, bezpečnosti a zabezpečení, inteligentních měst,
propojených odvětví a zdraví.
Soutěž byla uzavřena s deseti
finalisty, vybranými ze skupiny
rekordních více
než 400 účastníků
soutěže.

Úvodním požadavkem nadnárodní společnosti na realizaci
tohoto zadaného úkolu byla
možnost hlasového propojení
lokalit v České republice za
pomoci již existující datové sítě
a při současném zachování stávajících systémů PBX ve výrobních
lokalitách podniku.

distribučních středisek.
Vzhledem k nutnému
datovému propojení
všech lokalit vznikl
záměr k propojení lokalit po
Innovaphone Gateway IP311 se čtyřmi interfejsy FXO
a dvěma interfejsy FXS.
hlasové linii po
již existujících
datových linkách při zachování
Avaya Definity. IP1060 zároveň
stávajících telefonních ústředen
zajišťuje i propojení zbývajících
ve výrobních závodech s přitelefonních ústředen výrobních
hlédnutím k jejich kapacitní
závodů a obchodního zastoupení
velikosti.
za použití VoIP H.323 trunků.
Pro řešení bylo zvolena techPro celý systém všech lokalit je
nologie VoIP bran Innovaphone,
zajištěno řízení VoIP komunikteré lze implementovat do
kace a distribuce potřebných
stávajících telefonních systélicencí pomocí VoIP brány
mů. V lokalitách distribučních
Innovaphone IP0010.
středisek došlo k nasazení
Z důvodu zajištění bezpečnosnových VoIP zařízení
ti byla ve stávající datové síti vyInnovaphone IP311,
tvořena oddělená hlasová VLAN
Innovaphone IP111: IP telefon s barevným displejem
IP411 a osvědčepouhou změnou konfigurace
s možností montáže na stěnu.
ných IP telefonních
bez nutnosti dalších finančních
Firma Spojing pro tuto společpřístrojů IP111. V lokalitě
nákladů.
nost zajišťuje v České republice
hlavního výrobního závodu bylo
formou outsourcingu hlasovytvořeno pomocí VoIP brány
vé služby pro celkem čtrnáct
Innovaphone IP1060 s rozhralokalit – obchodní zastoupení,
ním ISDN PRI propojení se
tři výrobní závody a deset
stávající telefonní ústřednou

IP telefony u 39 % SMB, klasika mizí

Na každoročně pořádaném Innovation Day, předvedli experti nejnovější mobilní rádiové zařízení na
základě předběžných doporučení
3G New Radio 3GPP. Demonstrace
technologie proběhla ve frekvenčním pásmu 15 GHz se šířkou
pásma 800 MHz.

Výsledky průzkumu provedeného v září 2017 hovoří o tom,
že nejvyužívanější telefonní
platformou jsou v českých SMB
firmách mobilní telefony, které
společně s VoIP telefonií rychle
vytlačují z podniků klasické telefonní linky. Důvodem nasazování IP telefonů
jsou především
výhodnější provozní náklady,
bohatší funkčnost a možnosti integrace
s podnikovou IT
infrastrukturou.

Tato integrovaná
rádiová technologie NR umožňuje až 20krát
vyšší rychlost
downlinku
v porovnání
se současnými
technologiemi.
Kromě toho mezi standardy NR
patří schopnost vytvořit beamforming, který umožňuje přenos dat
z bodu do bodu při velmi vysokých
rychlostech.
Přestože se rozsáhlé rozšíření
sítí 5G očekává až po roce 2020,
pokračuje vývoj předkomerčních
produktů, testování a spektra.
Ericsson a Magyar Telekom spolu
s maďarskými vládními institucemi, univerzitami, dodavateli

síťových zařízení a nezávislými
korporacemi jsou součástí Koalice
5G v Maďarsku, jejíž společným
cílem je připravit půdu pro úspěšné
zavedení 5G.
Ericsson vidí v 5G obrovský
obchodní potenciál a očekává do
roku 2026 tržní příležitosti v hodnotě 582 miliard USD a růst
tržeb o 34 %.
Kim Kyllesbech Larsen,
CTIO, Magyar
Telekom říká:
„5G znamená
zcela úplně
nový koncept
sítě, která kombinuje pevnou a mobilní komunikaci. Jeho potenciál
spočívá nejen v rychlosti, ale i v integrované inteligenci sítí a spolupráci s jinými technologiemi. Díky
5G se pro Magyar Telekom a další
operátory otevírají nové možnosti
nabízet služby
spojené s IoT a robotikou.“

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

Foto: Ericsson

Test 5G v Maďarsku: Jedeme 22 Gb/s

Telefonní hovory
jsou po elektronické poště druhým nejvyužívanějším kanálem pracovní komunikace, když jsou v mnoha oblastech
jako například v oblasti řízení
vztahů se zákazníky nezastupitelnou komunikační alternativou.
SMB firmy dnes upřednostňují
VoIP ústředny, které lze snadno
propojit s CRM a jinými systémy
a poskytují pokročilé funkce typu

směrování, záznamu a evidence
hovorů, konferenčních hovorů,
posílání hlasových zpráv do
e-mailu, nebo integrace s mobilními telefony typu iOS či Android.
Hlavní zjištění průzkumu:
• Největší poptávka mezi zákazníky produktů Kerio
je aktuálně po
řešeních komunikace (72 %).
• V oblasti pracovní komunikace
nejvíce využívají
e-maily (100 %),
telefonní hovory
(58 %) a osobní
setkání (21 %),
chat či sociální
sítě jen minimálně.
• Telefonní infrastruktura využívaná pro pracovní hovory zahrnuje
mobilní telefony (u 95 % firem),
stolní telefony (47 %), IP telefony
(39 %) a Skype
(5 %).

Prosinec 2017

Foto: Kerio

Innovation Challenge
už má své vítěze

Propojení hlasových systémů mezi
lokalitami přes VoIP
Foto: Innovaphone
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Wi-Fi zdarma pro
studenty a vědce

Na český trh vstupuje třípásmový Wi-Fi router Archer C5400.
Zařízení nabízí celkovou
rychlost až 5400 Mb/s ve třech
samostatných pásmech a je
uzpůsobené pro vysokou zátěž,
například online hru více hráčů
nebo streamování videa v ultra
vysokém rozlišení (4K).

Společný projekt sdružení pro vývoj a výzkum vzdělávání a poskytovatele datových a hlasových služeb
umožnilo, že už i nádraží v Ústí nad
Labem, Hradci Králové a Zlíně byla
pokryta službou, která studentům,
pedagogům nebo vědcům poskytuje bezplatné připojení k internetu
přes Wi-Fi.

Wi-Fi router TP-Link Archer C5400

jednom na frekvenci 2,4 GHz
(1000 Mb/s) a dvou na frekvenci
5 GHz (2164 Mb/s). Lze tedy
například vyhradit jedno pásmo
pouze hrám nebo multimédiím,
aniž by tím trpěla rychlost připojení ostatních zařízení.
Nejnovější technologie jako
MU-MIMO, Smart Connect,
4-Stream a NitroQAM několikanásobně zvyšují výkon
Wi-Fi oproti běžným routerům
standardu AC. Zatímco tradiční
routery komunikují v danou
chvíli vždy pouze s jedním
zařízením a přepínají mezi připojeními, Archer C5400 dokáže
– díky technologii MU-MIMO –

komunikovat plnou rychlostí se
čtyřmi přístroji současně. Technologie Smart Connect zároveň
zajišťuje, aby každé zařízení
bylo připojeno nejvyšší možnou
rychlostí s ohledem na jeho
možnosti a potřeby. Technologie
Broadcom NitroQAM a 4-Stream přitom zvyšují rychlost přenosu dat až o 25 % a umožňují
dosáhnout nejvyšších technicky
možných rychlostí bezdrátového
standardu 11ac.

Foto: Pixabay

Router TP-Link Archer C5400 je
spolu s dalšími novými produkty
součástí nabídky řešení společnosti TP-Link pro připojenou
a propojenou inteligentní domácnost.
Router Archer C5400 je
koncipovaný tak, aby poskytoval maximální výkon a stabilitu
domácí bezdrátové sítě s velkým
počtem připojených zařízení. Je
vybavený výkonným dvoujádrovým procesorem o taktu 1,4 GHz
a třemi koprocesory. Celkem osm
externích antén zajišťuje široké
pokrytí a vysokou kvalitu signálu.
Technologie tvarování paprsku
(tzv. beamforming) lokalizuje
připojená zařízení a posiluje
signál v jejich směru.
Router Archer C5400 dosahuje
celkové rychlosti až 5400 Mb/s ve
třech samostatných pásmech –

Foto: TP-Link

Třípásmový Wi-Fi router s rychlostí 5,4 Gb/s

Výzkumná a poradenská společnost Gartner zveřejnila výsledky
prodejů chytrých telefonů na
světovém trhu za třetí čtvrtletí
tohoto roku. Objem prodaných
smartphonů meziročně vzrostl
o 3 %. S výjimkou společnosti
Apple rostly prodeje všem hlavním dodavatelům dvouciferným
tempem, nejrychleji pak čínské
společnosti Xiaomi. Největší
tržní podíl si s více než 22 procenty dál drží jihokorejská
společnost Samsung.

Celosvětový prodej smartphonů
koncovým uživatelům dosáhl ve
třetím čtvrtletí roku 2017 celkem
383 milionů kusů, což představuje
nárůst o 3 % oproti stejnému období v roce 2016. Všech pět nejlepších
prodejců smartphonů dosáhlo
dvojciferného růstu, vyjma společnosti Apple, která dosáhla nárůstu
jen o 5,7 % v tomto meziročním
období.
Společnost Xiaomi pak
dosáhla nejsilnějšího růstu a ve
třetím čtvrtletí roku 2017 vzrostla

Výrobce

3. kvartál Tržní podíl ve
2017
3. kv. 2017

3. kvartál Tržní podíl ve
2016
3. kv. 2016

Samsung

85 605,3

22,3 %

71 733,5

19,3 %

Apple

45 441,9

11,9 %

43 000,7

11,6 %

Huawei

36 501,8

9,5 %

32 489,5

8,7 %

OPPO

29 449,2

7,7 %

24 590,8

6,6 %

Xiaomi

26 853,2

7,0 %

14 926,1

4,0 %

Ostatní

159 552,1

41,6 %

185 501,5

49,8 %

383 403,5

100,0 %

372 242,0

100,0 %

Total
Prosinec 2017

o 80 procent. Růst společnosti
Xiaomi pocházel však především
z mezinárodních trhů než z Číny,
kde čelí silné konkurenci místních
společností Huawei, Oppo a Vivo.
„Černý pátek (24. listopadu)
a v Kybernetické pondělí (27. listopadu) pravděpodobně zvýší prodeje
smartphonů před koncem roku.
Očekáváme, že prodej smartphonů
dosáhne letos 1,57 miliardy kusů,“
uzavírá prognózu na poslední
čtvrtletí tohoto roku pan Gupta ze
společnosti Gartner.

Foto: Xiaomi

Ve 3Q rostl nejvíce Xiaomi

V současnosti se uživatelé služby
eduroam mohou jejím prostřednictvím připojit k internetu na Hlavním
i Masarykově nádraží v Praze a také
na nádraží v Pardubicích. Připravuje
se také připojení na nádraží v Brně,
Plzni, Ostravě hlavním nádraží
a Ostravě Svinově, v Olomouci
a v Českých Budějovicích. CESNET
tímto způsobem rozšiřuje pokrytí
mezinárodní roamingové infrastruktury eduroam, jejíž tuzemskou část
provozuje.
Síť eduroam je bezpečná Wi-Fi
infrastruktura, kterou vyvíjí a provozuje mezinárodní výzkumná a vzdělávací komunita. Pracuje na stejném
principu jako roaming u mobilních
operátorů. Uživatel má jediný účet
ve své domovské síti a tento účet jej
opravňuje k použití bezdrátové sítě
kteréhokoli člena projektu.
V současné době je pokrytí služby
eduroam v České republice 825 přípojných bodů. Je možné se připojit
i v téměř 12 tisících institucí ve více
než 85 zemích po celém světě. Bezdrátové připojení je tak na cestách
stejně snadné jako na domácí škole
nebo v jiné domovské organizaci,
protože jsou k němu zapotřebí jen
jedny přihlašovací údaje.
CESNET se tak dlouhodobě se
snaží motivovat další organizace
k rozšiřování této infrastruktury
na národní úrovni. Zapojením do
infrastruktury eduroam získá instituce jednoduchý systém ověřování
uživatelů, ale recipročně i možnost
jejich připojení po
celém světě.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz
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První VR OLED brýle vyvinuli Češi
Bankovní skupina Unicredit společně s Evropskou
zaměstnaneckou radou jako
první v evropském bankovním
sektoru podepsaly společnou
deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života.
V deklaraci se obě strany
zavázaly zlepšit sociální dialog
v rámci skupiny.
Deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého života, podepsal 28. listopadu Jean Pierre
Mustier, generální ředitel skupiny
UniCredit a Francesco Colasuonno, předseda Evropské zaměstnanecké rady UniCredit. Ta reaguje
na současné trendy v sociálním
a ekonomickém prostředí.
Významné faktory, kterými jsou
technologické inovace, vyžadují
definování zcela
nových způsobů
práce.

Úroveň kvality a věrnosti obrazu překoná vše, co
můžete v současné době v oblasti virtuální reality
na trhu vidět. Díky rozlišení 5K a plným 24bitovým
RGB barvám společně s jedinečnou a na míru vyvinutou optikou a 170stupňovým pozorovacím úhlem
(FOV) poskytují brýle VRHero 5K Plus realitě nejvěrnější obraz v současnosti ve VR. Tvůrcem těchto
brýlí je společnost VRgineers.
„Úroveň věrnosti zobrazení světel je fantastická.
Dostali jsme se v tomto modelu na skutečnou špičku
z pohledu rozlišení a věrnosti zobrazení,“ uvedl při
testování VRHero 5K Paul Jackson, hlavní analytik
společnosti OVUM. Tyto parametry jsou důležité
zejména pro
profesionální
designéry,
konstruktéry
a architekty.
Brýle VRHero
5K Plus jim
totiž umožňují vidět realitu
ještě před tím,
než se zhmotní v reálu.

Foto: VRgineers

Deklarace
o rovnováze

Na trh přicházejí brýle pro virtuální realitu (VR)
VRHero 5K Plus – novou verzi brýlí pro virtuální
realitu určených pro profesionály. VRHero 5K
Plus disponují vysokokapacitním OLED displejem
s vysokým rozlišením a hustotou pixelů vyšší než
u Super Retina displeje nového iPhone X.

Brýle umožní zobrazení budoucí podoby produktu
ve virtuální realitě do nejmenších detailů, a to včetně
práce s vlastnostmi použitých materiálů, proporcemi
či světelností.
„Virtuální a smíšená realita nepochybně způsobí
revoluci ve způsobu, jakým dnes tvoříme a pracujeme
ve většině odvětví lidské činnosti. Posláním VRgineers
je podpora progresivních profesionálů, kteří razí cestu
rozvoje a inovací ve svých oborech, tím, že pro ně
vyvíjíme špičková zařízení pro virtuální realitu. Společně tak posouváme možnosti profesionální virtuální
reality vpřed,“ říká spoluzakladatel VRgineers Martin
Holečko.
VRHero 5K Plus jsou vytvořeny na platformě
VRHero 5K, kterou používají designéři v automobilovém průmyslu,
například u BMW, Audi a Škoda Auto
ze skupiny Volkswagen.

Řešením aktuálního nedostatku pracovních sil ve výrobních
firmách jsou kolaborativní roboty
(tzv. coboty). Ty umožňují významně zvýšit produktivitu podniku
a tím se vyrovnají s růstem zakázek
při stejném personálním obsazení.

Doba moderních technologií nás
nutí, abychom se přizpůsobovali
její rychlosti a vůbec možnostem, které nám přinášejí. Stejně
se musí trendu digitalizace
a automatizace procesů přizpůsobovat i samotné firmy.

Česká republika je s 3 % volných
pracovních míst na špičce evropských zemí, které trpí nedostatkem
pracovníků. Nejvíce jsou zasaženy
malé a střední výrobní společnosti, které při získávání pracovníků
nemohou konkurovat velkým podnikům. Výsledkem je situace, kdy
SMB firmy nedokáží pokrýt rostoucí
poptávkou po svých produktech,
musejí čelit značné fluktuaci na

pozicích s nezáživnou, opakovanou
a namáhavou činností, a poohlížejí
se po možnosti automatizace.
Parametry kolaborativní robotiky
ilustrují následující údaje:
• Cobota lze zprovoznit do půl dne,
snadno nasadit na výrobní linku
a flexibilně přemisťovat po výrobním provozu podle potřeby.
• Coboty UR obsahují 15 bezpečnostních funkcí, a tak mohou
bez obav pracovat bok po boku
s lidskými pracovníky.
• Návratnost investice do kolaborativních robotů se nejčastěji
pohybuje od 6 do 12 měsíců.
• Podle analytické firmy Business
Intellignece and Strategy Research
bylo v roce 2015 nasazeno celosvětově na 5000 cobotů, zatímco
v roce 2021 by mělo být dodáno
již 126 000 cobotů, v drtivé většině
do SMB společností.
• Výzkum MIT ukázal, že produktivita při součinnosti člověk-robot
je o 85 % vyšší,
než když oba pracují samostatně.

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Jak se s tímto prorůstajícím trendem dokáží sladit tradiční firmy,
které začaly a doteď mají jako
hlavní obživu tisk? Tak například
společnost Xerox přichází se svým
ConnectKey, službou, která nabízí
aplikace s intuitivním rozhraním.
A jak firma tvrdí, dokážou vám
usnadnit každodenní práci.
Platformu ConnectKey začal
Xerox dodávat až s nejnovějšími multifunkčními tiskárnami.
Firmám prakticky umožňuje „žít
v síti“ a reagovat tak na současný
trend v bezpapírové kanceláři.
„Podle dat, která máme k dispozici, se necelých 80 % velkých,
ale i menší firem s počtem okolo
padesáti zaměstnanců zaměřují
na snížení nákladů na tisk právě
pomocí digitalizace procesů,“
komentuje směřování současného

Foto: archiv

Tiskařské firmy jdou do onlinu

Foto: UR

Nejsou zaměstnanci? Nastupují coboty!

trendu Veronika Brázdilová, ředitelka společnosti Xerox pro Česko,
Slovensko a Maďarsko. Necelých
padesát procent firem pak denně
plýtvá časem kvůli papírovým
procesům.
ConnectKey nabízí základní
sadu přednastavených aplikací,
které si mohou uživatelé tiskových
strojů volně stáhnout do svých přístrojů. V případě potřeby je mohou rozšířit i o aplikace externích
poskytovatelů, například od české
společnosti OptimiDoc. Kromě
časové úspory je dalším benefitem
možnost personalizace. Ať už
v podobě individuálních přístupů
jednotlivých zaměstnanců nebo
přednastavení speciálních funkcí
a aplikací dle
pracovní náplně
dotyčného.

Prosinec 2017
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Trendy: Rok 2018 je přechodem k efektivitě

Nejen technologie, ale i požadavky zákazníků se rychle vyvíjejí
a firmy se jim musí přizpůsobovat.
V době digitální transformace to
znamená především zajistit flexibilitu IT, využívat moderní vývojářské a implementační nástroje
a naplno zužitkovat hodnotu dat.
Společnost Dimension Data
předpovídá na nadcházející rok šest
trendů v oblasti digitální infrastruktury, které mohou firmám přinést
výraznou konkurenční výhodu.
Patří mezi ně např. větší využívání
SaaS, celoflashových úložišť nebo
důraz na nástroje rozhraní API.
1. Rychlost bude důležitější
než náklady
V dnešním světě plném rychlých
změn cítí firmy neustálý tlak,
a proto většina z nich vědomě
upřednostňuje rychlost před
náklady. Z toho vyplývají některé
zajímavé změny v uvažování
manažerů zodpovědných za IT své
firmy.

V roce 2018 budeme svědky situace,
kdy se vedoucí pracovníci při úvahách
o investicích do
technologií nebudou
zdržovat zdlouhavými
podrobnými analýzami. Namísto toho
zvolí technologii či
platformu s nejrychlejší návratností prostředků. Ve
snaze dosáhnout rychlosti a flexibility, kterou si digitální transformace vyžaduje, se firmy soustředí
na odstraňování překážek, které by
je mohly v jejich snaze brzdit.
2. Nástroje podporující inovace
a diferenciaci budou rozhodovat
Nejlépe na tom v roce 2018 budou
firmy, které využijí nástroje, jež
jejich vývojářům umožní inovovat
a vyvářet nové způsoby, jak se
odlišit od konkurence. Nové typy
aplikací totiž budou vyžadovat
moderní vývojářské a implementační nástroje, především z oblasti
kontejnerizace.
3. Vzestup API (Application
Programming Interface)
Společnosti stále častěji poznávají
význam rozhraní API, které jim
umožňuje vyvíjet aplikace a služby
a generovat tak vyšší zisky. Tato
evoluce je známá jako „vzestup
ekonomiky API“. V nadcházejícím
roce budou firmy muset držet krok

se změnami v rozhraních API a zajistit investice do těchto rozhraní,
aby podpořily svůj růst.
4. Posun od technologií k službám
Celé IT odvětví se shoduje, že
modelem budoucnosti je hybridní
informační prostředí. Hybridní IT
má ovšem zásadní důsledky pro
architekturu, s nimiž se musí firmy
v následujícím roce vypořádat.
5. Tlak na zužitkování obchodní
hodnoty dat
V roce 2018 nastane intenzivnější
posun směrem k využití hodnoty
uložené v datech. Firmy budou
muset zajistit, aby byla data
dostupná kdykoli všem, kteří je
potřebují. Jedná se o ryze data-centrický pohled na IT.
6. Všudypřítomná programovatelná infrastruktura
V posledních letech se vývojáři
zaměřovali na rozvoj své výpočetní technologie tak, aby splňovala
požadavky, které se do budoucna
očekávaly. A až po dokončení
vývoje aplikace se řešily otázky sítě
a zabezpečení. Kromě toho aplikace běžely na rigidní infrastruktuře,
která vznikala s vysokými náklady,
protože musela
obstát i při vysoké
zátěži ve špičkách.

Ukončení intervencí ČNB se
podle ředitelů strojírenských
firem v současnosti promítlo do
ekonomické činnosti 60 % společností. U 86 % těchto firem přitom
v důsledku ukončení kurzového
závazku České Národní Banky
došlo ke snížení zisku, 43 % dále
uvádí, že se také snížila jejich konkurenceschopnost na evropských
trzích. Mimo Evropu zaznamenala
snížení konkurenceschopnosti
na světových trzích naopak jen
Prosinec 2017

čtvrtina ředitelů. Třetině firem přinesla současná situace zvýhodnění
podmínek pro nákup inovací.
„Ukončení intervence pro nás
znamená kurzovou ztrátu v řádech
milionů korun měsíčně,“ vyčísluje
ztrátu jeho podniku Petr Novák,
generální ředitel, Koyo Bearings
Česká republika.
„Přibližně 2/3 obchodních
aktivit realizujeme v zahraničí.
Ukončení devizových intervencí
České Národní Banky tedy mělo
na naše hospodaření nepříznivý
dopad. A to i přesto, že vstupní
materiál nakupujeme v cizí měně.
Vývoz výrobků však převažuje.
Proti tomuto vlivu se přirozeně
zajišťujeme, vedle pohledávek v cizí
měně máme také závazky v této
měně, a to především z důvodu
nákupu většiny vstupních surovin,“
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TOP EVENTS
G2B•TechEd
Na konci ledna 2018 opět
v Brně
Po loňském úspěchu prvního
ročníku G2B•TechEd, kterou
pořádala počítačová škola
Gopas, se můžeme těšit na
ročník druhý. Ten se bude
konat ve dnech 29. a 30. ledna
2018 opět v Brně.
Tématem aktuálního ročníku
budou zejména novinky a budoucí trendy oblasti produktů
společnosti Microsoft určené
jak pro programátory, tak
i IT správce a administrátory,
databázové specialisty i ty, kteří
se starají o zajištění bezpečnosti
systémů, dat a aplikací. ICT
Network News a ICT Security
jsou exkluzivním mediálním
partnerem této události.

ManDay.it
Nejen o GDPR, DevOps a ITIL
Novinky chystá Gopas i na
rok 2018. První z nich bude
nová konference ManDay.it.
Ta se bude konat v Praze dne
19. února 2018.

Většina strojařů by uvítala euro
Ředitelé strojírenských firem letos predikují růst tržeb z exportu
o 6,3 procenta. Oproti loňsku,
kdy přijetí eura schvalovalo 43
procent firem, dosahuje aktuálně
jeho podpora mezi strojaři 73
procent. Vyplývá to ze Studie
českého strojírenství.

Firemní ICT

říká Jan Czudek, generální ředitel
a předseda představenstva, Třinecké železárny.
Podobný náhled má také
Jaroslav Franc, Operations Plant
Manager, Bühler Motor: „Jakékoliv zásahy ČNB znepříjemňují
ekonomickou činnost každé firmy.
Umělé oslabení kurzu koruny mělo
jen dočasný efekt, nyní se budeme
muset vyrovnat s postupným posilováním koruny.“
Opačný názor má ale například
Tomáš Prášil, ředitel pro projektové řízení, Motor Jikov Group:
„Ukončení kurzového závazku ČNB
naše exportní zaměření neovlivní.
Nemůžeme přeci být
tak citliví na kurzové
změny.“

„S rostoucí poptávkou po našich
kurzech manažerských dovedností a úspěšné sérii odborných
snídaní s Martinem Vitoušem,
jsme se rozhodli pro všechny zájemce o procesní řízení, DevOps
či GDPR uspořádat zbrusu novou velkou konferenci s názvem
ManDay.it,“ říká Jan Dvořák,
výkonný ředitel Počítačové
školy Gopas. „Půjde o den
nabitý informacemi z oblasti
GDPR, DevOps a ITILu, které
jsou v dnešní době považovány
za klíčové a dobří IT manažeři
by je měli znát.“

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz
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Pro přípravu na Průmysl 4.0
je robotizace nutná
Obráběcí stroje by měly vyrábět stále produktivněji, rychleji a přesněji. Podniky na to dosud často reagovaly přenesením výroby do zemí
s nižšími výdaji na mzdy. Zákazníci ovšem dnes požadují v široké
míře individualizované výrobky s co nejkratším dodacím termínem.
Současným trendem je naopak flexibilní výroba v blízkosti zákazníka.
Řešením je automatizace založená na průmyslových robotech, která
může dlouhodobě a výrazně zvýšit produktivitu obráběcích strojů.

Dvě prvenství v soutěži Chytrá
radnice, kde byl Czech Smart
City Cluster odborným garantem,
získala Ostrava, která ovládla kategorie e-úřad za projekt FajnOVA
tvorba Strategického plánu rozvoje
města a Veřejná doprava za využití
bezkontaktních bankovních karet.
V kategorii Individuální doprava nejvíce zaujala Třebíč se svým
nápadem na Chytrou mobilitu.
Kategorii Životní prostředí ovládl
Kolín se svým projektem Chytrý
Kolín. V kategorii Energetika se na
prvním místě umístily Kněžice za
energetickou soběstačnost obce.
V průřezových kategoriích si
Cenu veřejnosti odnáší Těšany
– Brno-venkov za svůj zajímavý
přístup k řešení odpadového
systému. Za Inovativní řešení byla
oceněna Blatná
a její program na
využití solární
energie.

Foto: Kuka

Chytrá radnice
zná vítěze

strojů by mohla
robotizací výrazně
zlepšit hospodárnost
a výkonnost výroby.
Podle stupně automatizace lze zvýšit
produkci obráběcích
center dokonce až
o 80 procent. V plně
automatizovaných
směnách zvyšují roboty vytížení strojů
a snižují náklady
na mzdy, čímž vycházejí vstříc
požadavkům trhu: stoupajícím
nárokům na kvalitu, kratším
dodacím lhůtám a příznivějším
cenám.V souhrnu je možno říci,
že robot zvyšuje produktivitu
i celkovou hodnotu obráběcího
stroje. Čísla zde mluví sama
za sebe: Bez použití robotů se

Odvětví obráběcích strojů
v porovnání s ostatními průmyslovými obory, má ohledně
automatizace co dohánět, protože
je zde stále značně rozšířená manuální činnost. Pouze pět procent
výroby je automatizováno a jen
dvě procenta za využití robotů.
Téměř čtvrtina všech obráběcích

Foto: archiv

ného režimu, které
je časté zejména
u pacientů s chronickými nemocemi, má
negativní dopad jak
na pokladny zdravotních pojišťoven, tak
na výrobce léčiv.
Jestliže se pacientův stav kvůli chybějící léčbě zhorší,
zdravotnickému systému to přináší
nové náklady a farmaceutické společnosti zase pociťují pokles spotřeby
svých léků.
Technologie, kterou před deseti
lety vyvinula americká firma Proteus Digital Health, bude poprvé
zavedena do antipsychotika Abilify
japonské farmaceutické společnosti
Otsuka Pharmaceutical. V USA
tento lék užívá sedm milionů lidí.
„Technologie umožní lidem řídit
svou medikaci pomocí mobilního
telefonu,“ uvedl generální ředitel
společnosti Proteus
Andrew Thompson.

Ve Spojených státech amerických
schválili první digitální pilulku na
světě. Do lidského zdraví tak dravě
vstoupil Internet věcí.
První digitální lék – pilulku se zabudovaným senzorem – schválil do
užívání americký Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (FDA). Tím se
otevřela nová fronta nejen pro farmaceutický průmysl, ale i takzvaný
Internet věcí, tedy propojení vestavěných zařízení s webem, napsal list
Financial Times.
Tabletka vysílá z pacientova
žaludku data o tom, zda a kdy si lék
vzal. Údaje pak mohou lékařům i pacientům pomoci lépe zvládat léčbu.
Všudypřítomné nedodržování léčeb-

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

Vzácná návštěva z Francie
Foto: Pracovní skupina pro Smarft Cities

Digitální pilulka si povídá s mobilem

dosahuje vytížení obráběcích
strojů kolem 70 procent, zatímco
s roboty téměř 100 procent. Je
pravda, že integrace průmyslového robota k obráběcímu
stroji přináší náklady, avšak doba
amortizace zde bývá často kratší
než dva roky. A to i v případě rozsáhlého spektra obráběných dílů.
Roboty a obráběcí stroje se
rozvíjejí společně a mohou si
i navzájem pomáhat. Roboty již
dnes rychle a precizně zakládají
do obráběcích strojů neopracované obrobky a po jejich opracování
je odebírají. Moderní koncepty
automatizovaného usazování
obrobků zohledňují potřebu časově nejkratších cyklů, maximální
disponibility systému a nutnost
flexibilní reakce na modifikace
výrobků a změny v poptávce. Robot může rovněž efektivně využít
dobu, kdy obráběcí stroj pracuje
a provádět činnosti, jako je vrtání, odstraňování
otřepů a další.

skupinu podpořit
slovy uznání. Jeho
názorem je, že skupina pracuje skvěle, a v žádném
případě se nemá srovnávat s městy
jako je třeba Vídeň. To proto, že
každé město má svá specifika
a ta je zapotřebí brát v úvahu, jak
z hlediska srovnávání se v úrovni
technického rozvoje, jako časového vývoje technologií v rozvoji
města mířícího k Smart Cities.
Dále pak P. J. Coulon také zmínil, že plánování na úrovni státu
je velmi důležité pro další rozvoj
smart technologií v dopravě.

P. J. Coulon při jednání podpořil aktivity Skupiny.

Zahraniční návštěva Pierra Jeana
Coulona a Romana Hakena,
podpořila aktivity Pracovní Skupiny pro Smart Cities, vedenou
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Dne 28. listopadu 2017 se konalo již sedmé setkání Pracovní
Skupiny pro Smart Cities, která
je vedena pod MMR. Vzhledem
k nabitém programu pana P. J.
Coulona a R. Hakena, byla jejich
prezentace posunuta na samotný
začátek jednání a ve vždy informacemi velmi nabitém programu
byla velmi příjemným začátkem.
P. J. Coulon si připravil
prezentaci, kterou se rozhodl

Prosinec 2017

cz.IOT-NN.com

Foto: Pixabay

Globální poskytovatel IT řešení
a služeb, představuje pět nejvýraznějších trendů, které budou
v příštím roce ovlivňovat komunikaci firmy se zákazníkem.
1. Mezera mezi lídry a „těmi
druhými“ se zvětší
V roce 2018 se dá očekávat, že
organizace, které nastolí jasnou
strategii zákaznické zkušenosti
a budou ji poctivě dodržovat,
zažijí výrazný růst. Firmy, jejichž
realizace bude pokulhávat, mají
chmurné vyhlídky. Je důležité
hledat způsoby, jak omezit náklady, systémy a personál, jinak bude
provoz firem stále složitější a nákladnější. Nestačí jen navyšovat
kapacity na stávajícím základu.
Je třeba odstraňovat zastaralé
struktury a uvolňovat prostředky

2. Úspěšné
firmy budou
muset obsluhovat průměrně 11 kanálů
komunikace
Dnešní firmy nabízejí zákazníkům
v průměru devět kontaktních
komunikačních kanálů, aby
plnohodnotně uspokojily potřeby
zákazníků. Dimension Data v následujících přibližně šesti měsících
očekává nárůst na průměrně
jedenáct kanálů.
3. Pračka si sama zajistí opravu
Technologie IoT umožňuje
kontaktním centrům shromažďovat a analyzovat data z milionů
různých zařízení. V roce 2018
dojde k nárůstu zákaznických
očekávání na nevídanou úroveň.
V čele rozvoje stojí společnosti
v oblasti finančních služeb, médií,
komunikace a výroby – očekáváme, že se bude zrychlovat trend
směrem k tzv. proaktivní zákaznické zkušenosti.

Po úspěšném předchozím ročníku
IQRF Summitu proběhne další
ročník v dubnu 2018. Přijďte se
podívat, jak pokročil vývoj na poli
Internetu věcí, jaké projekty členové IQRF Alliance aktuálně řeší,
jaké piloty mají za sebou a jaké
možnosti se zde otevírají. Opět se
můžete těšit na spoustu reálných
řešení a produktů.

4. Stroje se stanou spíše partnery než nástroji
Trvalé snižování nákladů a růst
prostřednictvím digitalizace představují klíčové prvky konkurenceschopnosti. Samoobslužné postupy podpořené umělou inteligencí
se stávají novou normou.
5. Komunikace na základě
lokalizace zákazníků zajistí
konkurenční výhodu
Předpovídáme, že zvýšené využívání bezdrátové Beacon technologie umožní posunout zákaznickou zkušenost v roce 2018 na
novou úroveň. Beacon – varianta
technologie Bluetooth – umožňuje
mobilnímu zařízení upozornit
stažené aplikace, pokud se jejich
uživatel dostane do určité oblasti.

V dalším ročníku se těšte na nové
standardizované interoperabilní
produkty, které můžete použít ve
svých dlouhodobých záměrech na
poli Internetu věcí. Součástí bude
také praktický workshop, vyhlášení
výsledků soutěže IQRF Wireless
Challenge IV a neformální setkání
účastníků.

Jak na tom bude ČR?
V České republice se ve většině
aspektů odráží globální trendy.
Jedná se především o zaměření
společností na zlepšení zákaznické
zkušenosti, optimalizaci Customer
Journey, digitalizaci a využití analytických nástrojů.
Intenzivní je též
snaha o využití AI.

IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu jsou postavena právě na této
technologii. Ta je významným
reprezentantem bezdrátových
mesh sítí fungujících v ISM pásmu
určených pro přenos malých dat
ze zařízení nebo k jejich ovládání.
Jedná se o sítě s extrémně nízkou
spotřebou, což umožňuje provoz
na baterie po mnoho let. Operační
systém IQRF OS 4.0 má v sobě
integrovány bezpečnostní mechanismy založené na standardu
AES-128 zajišťující mimo jiné
bezpečné přidávání zařízení do sítí
a zabezpečený přenos dat.

Trend roku 2018: Chytrá pracoviště

2. trend: Chytré budovy se rozvíjejí v chytrá
pracoviště
Na nejzákladnější úrovni se chytré budovy vyznačují
tím, že jsou energeticky úspornější a pohodlnější.
V roce 2018 očekáváme v této oblasti výrazný posun,
s proměnou chytrých budov v tzv. chytrá pracoviště.
3. trend: Snazší využití webové komunikace
v reálném čase (RTC)
Webová komunikace RTC již nějakou dobu existuje,
ale je očekáván nárůst jejího využívání, neboť společnosti Apple a Microsoft tuto technologii nyní přijímají.
Prosinec 2017

4. trend: Video proniká všude
Dá se také očekávat, že všechny uvedené trendy budou
využívat síly všudypřítomného videa. Video cally se
stávají hlavním komunikačním nástrojem
5. trend: Od BYOD k BYOA
Není nic neobvyklého, když nový zaměstnanec vyjádří
svou nespokojenost s interními nástroji a požádá, aby se
setkávání raději uskutečňovala prostřednictvím aplikací
FaceTime nebo WhatsApp, které běžně používá. Na
oplátku je ochotný poskytnout svůj výkonný
program pro vizualizaci dat, který umožňuje
data rychle „naporcovat“ a provést hloubkovou analýzu, aniž by se musel spoléhat na
tabulkové procesory.

Foto: Pixabay

Technologie na pracovišti podporují v zaměstnancích kreativitu a výkonost. Navíc moderní pracoviště a nové způsoby spolupráce mohou představovat
výraznou konkurenční výhodu při lovu talentů.
Globální poskytovatel IT řešení a služeb představuje
pět nejvýraznějších trendů, které budou v příštím
roce ovlivňovat podobu pracovišť.
1. trend: Umělá inteligence umožní ve firmách
využívat hlasové asistenty
Virtuální asistenti se ve spotřebitelské sféře pohybují
již nějakou dobu. Tito hlasem ovládaní pomocníci
dokážou hledat informace a provádět celou řadu
každodenních úkolů.
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IQRF Summit 2018

Rok 2018 ve znamení automatizace a IoT
na investice
do digitálního
způsobu řízení
provozu společnosti.

Smart Cities

Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF
Summitu možnost si prakticky
vyzkoušet práci s připravenými
interoperabilními produkty. K tomu
bude připraven workshop, který
povedou odborníci z jednotlivých
firem, které buď dodávají koncové
produkty nebo se zabývají poskytováním a nastavením potřebných
služeb. Vyzkoušíte si tak vytvoření
celého řešení pro IoT od sestavení
sítě IQRF, přes připojení senzorů
a aktivních prvků, až po jejich
správu a vizualizaci dat.

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

Datová centra

www.DC-NN.com

Nástroje hyperkonvergované
infrastruktury příští generace

Nástroj pro správu virtualizovaného DC

úložných a síťových zdrojů) ve formátu agilních,
škálovatelných a snadno
spravovatelných stavebních bloků. Infrastruktura je
navržena na základě SolidFire
all-flash úložišť, což zajišťuje
garanci aplikačního výkonu
s pokročilou integrovanou replikací, potřebnou úroveň ochrany
dat a služby vysoké dostupnosti.
NetApp HCI je možné bezpečně
nasadit jak na okraj, tak i do
jádra datového
centra. Snadná
centralizovaná
správa poskytovaná prostřednictvím VMware
vCenter Plug-inu
navíc umožňuje
plnou kontrolu
celé infrastruktury prostřednictvím intuitivního uživatelského
rozhraní. Integrace s řešením
NetApp ONTAP Select otevírá
řadu možností nasazení jak pro
stávající zákazníky NetAppu,
tak i pro nové zákazníky, kteří

Pokračování

ze
str. 1

Koncem listopadu byl vydán
Virtual Machine Manager
(VMM) a současně s ním
byl také spuštěn licencovaný
balíček Virtual DSM. Každý
NAS, který je podporovaný, už
obsahuje jednu licenci Virtual
DSM zdarma.
Funkce VMM:
– Spuštění virtuálních počítačů
Windows na VMM nevyžaduje
žádnou licenci od Synology navíc, ale jedině licenci Microsoft.
– Na NAS Synology lze nastavit
a spustit různé virtuální stroje
jen několika kliknutími.
Ostrá verze:
Synology plánuje spustit placenou
verzi VMM v první polovině roku
2018.

Foto: NetApp
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Infrastruktura je navržena na základě SolidFire all-flash úložišť a zajišťuje
garanci aplikačního výkonu.

chtějí modernizovat své datové
centrum.
Hlavní oblasti využití NetApp
HCI:
• Podnikový cloud. Díky hyperkonvergované infrastruktuře
mohou zákazníci urychlit
nasazování samoobslužné
a privátní cloudové infrastruktury.
• Webová infrastruktura.
Řešení webových požadavků
organizace díky škálovatelné

a snadno automatizovatelné
hyperkonvergované infrastruktuře.
• Konsolidace provozní zátěže.
Hyperkonvergovaná infrastruktura zajistí provoz více
aplikací s garantovanou úrovní
výkonu.

Vysokohustotní řešení pro datová centra
V minulém čísle jsme vás informovali o nasazení systému od
výrobce Corning v kolokačním
centru Telehouse North, London.

Foto: TelcoVNT

Corning v tomto projektu navrhl
využití osvědčeného sytému
Centrix. Inovativní design systému
Centrix umožňuje použití v místech s extrémně vysokou hustotou
optických propojů v kompaktním
provedení, a poskytuje široký
management optických vláken pro

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

aplikace cross-connect v centrálním hubu datového centra.
Systém Centrix umožňuje kapacitu až 4320 LC konektorů v racku
o výšce 2200 mm, šířkou 900 mm
a hloubkou 300 mm. Takové řešení tedy umožňuje na ploše 1 m2
hustotu až 17 280 portů optických
vláken, při použití quad konfigurace, tzn. dva racky vedle sebe a další
dva racky zády k nim.
Jednoduchá konstrukce racku
poskytuje optimalizovaný patchcord management pro vedení
optických vláken bez rizika jakéhokoliv poškození. Díky tomuto
sytému může instalační technik
bez problému přidat, případně
odebrat propojovací patchcord ve
velice krátkém časovém úseku, bez
ohledu na optickou trasu.
Základem celého systému Centrix
je modulární optická kazeta, která
dokáže být přizpůsobena různým
způsobem, tak aby poskytla požadovanou flexibilitu a funkcionalitu,
a to bez požadované ztráty hustoty
vláken. Každá kazeta obsahuje
management pro vedení vláken,
prostor pro uložení svárů optických

vláken a čelní panel pro 24 nebo
až 36 LC. V případě požadavku lze
použít i jiný typ adaptéru SC, E2000/
/APC, případně zvolit kombinaci
s MPO konektorem. Pro jednotlivé
kazety jsou k dispozici samostatné subracky o velikosti 1, 2 a 4U.
Maximální kapacita racku o výšce
2200 mm je 10x 4U subrack. Technici Telehousu mohou následně
velice snadno přistupovat k jednotlivým portům, protože kazety mají
výsuvný mechanismus a odnímatelný kryt adaptérů.

Kabeláže Corning pro vnitřní či
venkovní použití, typicky 96vláken, byly postupně ukončeny na
kazetách Centrix a nainstalovány
k jednotlivým zákazníkům. Tyto
kabely využívají nejnovější typ optického vlákna Corning s nízkou
ztrátou útlumu pod označením
SMF-28 Ultra, jež poskytuje pevný
vysokého výkonu pro nově instalovanou infrastrukturu.

Prezentační video
Centrix k vidění zde
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Application Connector od F5 je nyní
dostupný i pro Microsoft Azure

Zdroj: F5 Networks

ze
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dobu výkon a kapacitu „někde jinde“,
v cloudu. Tím se ale problém neřeší,
protože firemní zabezpečení je postaveno tak, aby vyhovovalo požadavkům té

které společnosti a při využití cloudu je třeba i tento
„na chvíli vypůjčený“ cloud ošetřit tak, aby splňoval
požadavky firemního zabezpečení.
Aplikace uložené „doma“ a v cloudu mají dnes
různé SLA dostupnosti a různou úroveň zabezpečení.
Ty, které se nacházejí v cloudu nejsou za hradbami
současného bezpečnostního perimetru, a proto vyžadují buď samostatnou ochranu, nebo „schování se“ za
současným perimetrem, který se propojí do cloudu.
Microsoft Azure pomůže rozšířit kapacitu stávajícího

Hybridní
ochrana dat pro
výrobní závod

datacentra rychle a elasticky, bez dalších investičních
nákladů. A proto F5 nyní nabízí konektor, řešení, které
webovým aplikacím umožní kombinovat
výkony obou těchto prostředí pomocí
šifrovaného kanálu
mezi F5 v on-premu
(fyzická nebo virtuální
appliance) a F5 v cloudu (virtuální appliance).
F5 Application Connector
je dostupný (nejen) v Azure
a je elegantně konfigurovatelný pomocí
ARM templatů (ty jsou dostupné na
github.com/f5networks) a orchestrovatelný pomoci Ansible.
Napříč tímto hybridním prostředím
on-premise plus Cloud pak F5 řeší
loadbalancing aplikačních serverů, SSL
off-load a autorizaci/autentizaci uživatelů. Zabezpečení samotné aplikace se
řeší pomocí Web Aplikačního Firewallu,
který chrání nejen
před nejčetnějšími
Video F5 Networks
je k vidění zde
útoky OWASP Top 10,
ale více než stovkou
dalších vektorů
a tako zero-day útokům díky programovatelnosti platformy.

Italský koncern na výrobu
vlněných tkanin využívá řešení
Acronis k zálohování a obnově svých podnikových dat.
Řešení přineslo zjednodušení
a zautomatizování zálohovacích procesů tak, že nevyžaduje žádné zásahy a funguje
naprosto spolehlivě.
Poskytuje také garanci rychlejší obnovy dat v porovnání
s předchozím systémem. Uložení
podnikových dat na dvou místech, fyzicky ve firmě a v cloudu,
poskytuje společnosti jistotu, že
i v případě nejhorší myslitelné
havárie bude mít vždy alespoň
jednu kopii dat k dispozici.
Dříve v Nové Mosilaně
používali řešení poněkud nekom-

Zároveň představuje svůj věrnostní program Future-Proof Storage,
který nabízí nejsilnější tříletou záruku spokojenosti v oboru, a navíc
zákaznické výhody, jako je veškerý
potřebný software v ceně, ochrana
investic do hardwaru, záruky
efektivity úložiště, bezproblémová
migrace dat a bezplatné cloudové
úložiště Virtustream.
Nová flashová úložná pole Dell
EMC SC optimalizovaná pro plně
flashový provoz přinášejí špičkový
výkon a podnikové funkce. Navržena jsou tak, aby zákazníkům
pomohla s modernizací datových
center směrem k větší rychlosProsinec 2017

ti, efektivitě a úspoře nákladů
u stávajících aplikací. Zároveň
podnikům otevírají nové možnosti
a prostor pro nové aplikace a procesy, které vyžadují technologii
flash.
Úložiště Dell EMC SC5020F
a Dell EMC SC7020F se prodávají
v provedení 3U. Obsahují duální
aktivní/aktivní řadiče s osmijádrovými procesory Intel Xeon a až
256 GB paměti a podporou více
protokolů pro síťová připojení
iSCSI 10 GB a FC 16/32 GB. Další
důležité vlastnosti produktů:
• plně flashový výkon,
• federovaná mobilita dat, škálování a ochrana,
• automaticky optimalizovaná
efektivita,
• software v ceně.

Software Dell EMC Unity je navržen s ohledem na jednoduchost,
plně flashový výkon a sjednocení
prostředí SAN a NAS.
Organizacím tak pomáhá
urychlit nasazení, zpřehlednit
správu a bez problémů vytvořit
úložnou vrstvu v cloudu. Nová
verze operačního systému Unity
v4.3 přináší několik důležitých
aktualizací, včetně deduplikace
napomáhající snižování nákladů,
a také nové technologie usnadňující upgrady systému bez narušení
provozu a umožňující synchronizaci souborů.

Foto: Dell EMC

Rozšíření nabídky plně flashových
úložišť
Dell EMC rozšiřuje své portfolio
úložišť střední třídy o dvě nová,
plně flashová úložná pole SC
a také představuje důležité aktualizace softwaru úložiště Dell
EMC Unity, které mají podpořit
efektivitu a úsporu nákladů
u smíšených blokových a souborových úloh.
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Foto: Pixabay

Pokračování

Cloud News

fortního páskového zálohování.
Nyní má závod zálohovací řešení,
z něhož jedna část on-premise
Acronis Backup slouží jako
lokální zálohování na dvou
úložištích v podniku a druhá
zajišťuje zálohování do cloudového úložiště Acronis. S pomocí
Acronis Backup se zálohuje
datová infrastruktura společnosti
uložená na cca 60 virtuálních
strojích VMware.
„Jako úspěšná mezinárodní
společnost musíme dbát na svou
reputaci ve velmi konkurenčním
módním průmyslu mimo jiné
i tím, že dokážeme svým zákazníkům garantovat požadovanou
kvalitu a dodací termíny,“ řekl
Radim Machálek ze společnosti
Nová Mosilana. „Jakékoliv výpadky či nedostupnost systémů jsou
pro nás nepřijatelné a snažíme se
proto maximálním
způsobem zajistit
ochranu našich
dat.“

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

Kancelářské krysy

www.KANKRY.cz

Učte se anglicky
ze svých chyb!

Chcete se zlepšovat v anglickém
jazyce, ale času je málo? Pak by
mohlo být ideálním řešením učit
se i v práci, a to přímo z chyb, které
sami nejčastěji děláte při psaní
e-mailů či jiných textů.

Pracovna, výstavní
síň či obývací pokoj
s hernou?
Kanceláře se mění, protože se
mění lidé, kteří v nich pracují.
Nechtějí trávit pracovní dobu
tam, kde mají starý stůl s nepohodlným sezením, kde jim na
záda kvůli špatnému rozmístění
pracovních míst dýchají hned
dva spolupracovníci a kde slyší
i to, co si kolegyně povídá se
svými dětmi či se svou tchyní.

Foto: Grammarly

Tohle přesně
totiž nabízí
aplikace
Grammarly. Kromě
opravy textu
vytvoří i detailní analýzu a statistiky vašich chyb v průběhu
času. Aplikace sbírá data z programů
Microsoft Office, prohlížeče a dalších – tedy téměř všude tam, kde na
počítači píšete anglický text.
Studenti většinou nemají chuť
nebo čas dělat úkoly a dvojnásob
to platí o studentech – zaměstnancích. Ti nemají kapacitu na učení
se obecně, a to ani v případě, že se
vzdělávají v kurzech jazykových škol.
Například poskytovatel jazykových
služeb, společnost James Cook
Languages, která se specializuje na
firemní výuku, se potýká s nedostatkem času svých studentů denně.
Tento problém jim pomáhají řešit
mimo jiné i moderní technologie.
Doporučují studentům, kteří v anglickém jazyce i pracují, neplacenou
aplikaci Grammarly, kterou si nainstalují do svého počítače. Aplikace
totiž kontroluje, co zrovna píšete
v angličtině, nabízí
opravu a plní funkci
slovníku.

Foto: Bára Prášilová
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mnoho aktivit,
a ne všechny se
dělají u pracovních
stolů. Proto vytváří
různá místa a prostory, které takové aktivity podporují,“ vysvětluje
Mark Catchlove ze společnosti
Herman Miller, která je lídrem celosvětového trhu s kancelářským
nábytkem.

šlenkovitě kopírovat nějaké řešení
jen proto, že fungovalo v jiné firmě.
Vždy je potřeba tvořit kancelář pro
konkrétní business, konkrétní firmu
a konkrétní prostory,“ dodává
Mark Catchlove.
Jedno by ale měly mít kanceláře společné – flexibilitu
a multifunkčnost. „Dělit prostor
nábytkově, třeba úložnými prvky,
a ne pomocí vestavěných příček je
výhodné nejen z finančních důvodů, ale hlavně kvůli zachování maximální flexibility. Lze tak rychle
reagovat na měnící se a vyvíjející se
trh,“ míní Jan Bastař a dodává, že
z téhož důvodů je u progresivních

Akustika a flexibilita

„Chytré firmy vycházejí vstříc
potřebám svých lidí a snaží se jim
vytvořit co nejlepší podmínky,“
říká Jan Bastař ze společnosti
cre8. Ta se věnuje zařizování
kancelářských prostor, a proto se
ve svém showroomu rozhodla jít
příkladem.
„Kancelář by měla být především
živá či spíše živoucí, v angličtině
používáme termín living office.
Měla by být vysoce výkonným pracovištěm, které vytváří lidem ideální podmínky pro jejich práci. Living
office chápe a plně akceptuje, že
typický pracovní týden zahrnuje

„Hluk se v otevřených prostorách šíří se jako vlna ve
všech směrech, proto mu do
cesty stavíme překážky, a tím
ho významně redukujeme,“
vysvětluje Daniel Verlooven,
ambasador belgické značky
BuzziSpace. Překážkami jsou
nejrůznější paravány, panely,
ale třeba i velká
stínidla lamp, vše
vyrobené ze speciální
recyklované textilie
pohlcující hluk. A pokud je potřeba maximální soukromí třeba
pro jednání ve dvou či
pro individuální práci,
je vhodné využít flexibilní akustické budky
Framery či vytvořit
odhlučněné jednací místnosti.
Jan Bastař připomíná, že i to je
jeden z důvodů, proč je nezbytné
„řešit“ pracovní prostředí na míru
každé firmě. „Není dobré bezmy-

firem populární
multifunkční
řešení prostoru.

Deset jazykových předsevzetí pro 2018

Přinášíme proto několik tipů na
předsevzetí, která vám pomohou ve
zdokonalení se v cizím jazyce.
1. Mluvte
Ať už s cizím jazykem začínáte, chcete
oprášit své jazykové dovednosti, nebo
se pouze v cizím jazyce rozvíjet, musíte jej aktivně používat. Tedy mluvit,
mluvit, a zase znovu mluvit.

2. Cizojazyčná média alespoň 15
minut denně
Pokud vám to vaše úroveň dovolí,
zkuste sledovat
zahraniční média.
3. Bez dabingu
Sledování filmů bez
dabingu v původním znění vám
pomůže nacvičit
poslech a rychle se
zorientovat v mluveném projevu.

Foto: Pixabay

Konec roku přináší nejen bilancování, ale též motivaci v tom, jak
se zlepšit. Někdo chce zhubnout,
nebo přestat kouřit, spousta lidí
se v rámci svého osobního rozvoje
zaměří na vzdělávání.

4. Čtěte cizojazyčnou literaturu
Zapomeňte na povinnou školní četbu
a udělejte něco pro sebe.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

5. Zapište se do kurzu
Seznámíte se s novými lidmi a budete
mít nad sebou i lektora, který vám pomůže ze slepé uličky.
6. Dovoléná
Naordinujte si
s partnerem či
rodinou prodloužený víkend v letním
Londýně a zkuste se
domluvit tamním
jazykem.
7. Slovíčko nebo fráze denně
Stáhněte si do svého chytrého
telefonu aplikaci, která vám pomůže
s učením cizího jazyka, a s její

pomocí se každý den naučte alespoň
jedno nové slovíčko
8. Převeďte teorii do praxe
Každý den, jednu věc – např. vždy
použít správný minulý čas, člen atd.
9. Dejte si realistický cíl
Pokud s jazykem začínáte, počítejte
s tím, že je to běh na delší trať.
10. Priority
Nezáleží na tom, jak moc chcete
umět cizí jazyk.
Záleží, jestli na něm
aktivně pracujete.

Prosinec 2017

www.ICT-NN.com/cs

MS Power BI: Ukázka reportu
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Android Pay už
u nás

Držitelé platebních karet už i u nás
mohou využívat jednoduchou
a bezpečnou platbu mobilem.
Zákazníci, kteří vyžívají mobilní
zařízení s operačním systémem
Android KitKat 4.4 nebo novější,
mohou pomocí této služby platit
u všech bezkontaktních terminálů
v Česku.

Foto: archiv Veroniky Lencové

Veronika Lencová

Dnešní článek je inspirativní ukázkou jednoduchého Power BI reportu, který zobrazuje, jak zaměstnanci
vykazují svůj odpracovaný čas. Pomocí několika jednoduchých kroků, které zvládne každý, si takový výkaz
práce můžete udělat také. Pokud jste v Power BI nějaký report už dělali, nemělo by vám zpracování reportu
zabrat více než pár hodin.

Právo a finance

Android Pay umožňuje uživatelům
mobilních zařízení s Androidem
jednoduché a pohodlné placení
přiložením mobilního telefo-

Takový jednoduchý report zvládne
každý po základním školení Power
BI. Pokud by vám nebylo něco jasné, klidně se obraťte přímo na mne:
http://lencovaveronika.cz/.

Výkaz práce v Power BI – versus výsledek

Podobných reportů se dá vymyslet
spousta, ale dejme tomu, že máme
například nějakou společnost
s názvem ABC. Tato společnost
pracuje na několika různých projektech a její manažeři či obchodní
zástupci vykazují odpracovaný
čas na různé projekty, zakázky,
popřípadě patří do nějakého regionu, o kterém potřebujeme něco
vědět. Report výkaz práce bude
zobrazovat přehlednou formou, jak
tento čas zaměstnanci na jednotlivé
projekty alokují.

Power BI report na vykazování
práce obsahuje:
Report je plně interaktivní. To znamená, že pokud kliknu na nějakou
položku filtru, tak zareagují všechny
ostatní vizuály. Stejně tak můžeme
kliknout na nějaký barevný segment
v grafu a tím se nám report ukáže
data za vybraný segment.
1. Lištu s filtry (slicer)
a. Projekt – můžeme si filtrovat
podle projektu, na který se
vykazuje práce.
b. Pracovník – zaměstnanec,
který na projekty vykazuje.
c. Měsíc – kalendářní měsíc,
na který zaměstnanec práci
vykázal.
2. Hlavní report s přehledem
odpracovaných hodin (matrix)

Obr. 2. Finální vizualizace dat.

a. Řádky dělíme na projekt
a pracovníky.
b. Sloupce na Rok a měsíc.
c. Uvnitř tabulky máme odpracované hodiny.

Foto: archiv

Obr. 1. Příprava tabulky ke zobrazení s pomocí jazyka DAX. 		

3. Grafické znázornění pro rychlou orientaci.
Data, ze kterých report čerpá
jsou založeny na jednom excelovském sešitu s velmi jednoduchou
strukturou. Po naimportování excelovské tabulky Power BI desktop
vzniká takováto tabulka. Sloupec
rok a měsíc jsem si dopočítala
pomocí vzorců jazyka DAX ze
sloupce Datum (obr. 1).
Nakonec zbývá jen vizualizace (obr. 2).

Bitcoin je měna. Slýchám a čtu názory, že bitcoin je spíše komodita,
kterou se dá platit, protože nesplňuje některé parametry, podle
kterých je měna definována.
Bitcoin je měna lidí, kteří si cení
vlastní svobody. Proč používat
banku a čekat na převod peněz
do zahraničí několik dní, když
nemusím. Bitcoinem standardně
za deset minut, až několik hodin.
A proč by měl malý soukromník
platit bance poplatek ve výši
několika procent za to, že někdo
u něj zaplatí kartou, když nemusí.
Rozdíl je značný; 1% fee při
použití bitcoinu oproti standardProsinec 2017

ním 2–5 % při platbě kartou,
rozdíl zaplatí obchodník nebo vy
ze svého, vyberte si, ale vždy se
výsledek promítne do ceny pro
koncového uživatele. Potenciál
společností založených na využití
blockchain technologií, spadá do
oblasti FintTech, jen obyčejná
platební brána založená na využití
btc/Kč je schopna vydělat do čtyř
let desítky milionů až stamilionů ročně, a ušetřit uživatelům
miliardy, jen v České republice.
Příkladem může být Alza a její
akceptace bitcoinu.
Díky tomu že je bitcoin
a většina kryptoměn decentralizovaných, jsou snadno převodi-

telné a některé další kryptoměny
umožňují větší míru anonymity
než bitcoin.
Bitcoin se totiž krom toho, že
je to měna, chová i jako akciový
index, respektive index blockchainové ekonomiky.

Foto: Pixabay

Proč Bitcoin v následujících desítkách
let čeká zběsilý růst?

nu k terminálu na více než 140
tisících míst v České republice. Pro
nastavení platby potřebuje uživatel
pouze mobil s operačním systémem
Android, podporující technologii
NFC, a následně jednoduše spáruje
aplikaci se svými platebními kartami
Mastercard. Registraci platební karty
do Android Pay musí povolit vydavatelská banka.
„Mobilnímu placení rozhodně patří
budoucnost. Není potřeba s sebou
nosit peněženku, ale stačí mobil,
který nyní většina lidí má stejně
neustále při sobě,“ uvedl Miroslav
Lukeš, generální ředitel Mastercard
pro Českou republiku, Slovensko
a Rakousko.
Základem Android Pay je bezpečnost. Číslo karty se nikam neodesílá ani neukládá, při každé platbě
vytvoří tzv. token, kterým bezpečně
spojí transakci s konkrétním bankovním účtem. Při ztrátě mohou
uživatelé Android Pay nejprve zjistit
polohu ztraceného telefonu díky
funkci „Najdi moje zařízení“. Poté
ho mohou na dálku buď uzamknout
novým heslem, nebo případně celý
vymazat. Není tedy třeba deaktivovat platební kartu, protože její údaje
se v telefonu nenacházejí.
Celkem 80 procent uživatelů
mobilu ví o možnosti platit mobilem
a 30 procent z těchto osob si to již
vyzkoušelo.

Radomír Eliáš

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Marketing a sociální sítě
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Zaměstnavatelská značka je mix témat, jako je reputace společnosti, hodnotová nabídka nebo to, co nabízí
zaměstnavatel svým potenciálním zaměstnancům. Má značnou podobnost se značkou orientovanou
výhradně na spotřebitele nebo koncového zákazníka. Pozitivně vnímaná zaměstnavatelská značka pomáhá
přilákat a udržet zaměstnance, ale nejen to.
značce. Proto tomuto tématu věnujte velkou pozornost.
Proč je značka zaměstnavatele tak
důležitá?
1. Pozitivní zaměstnavatelské
značky dostanou dvakrát
tolik reakcí na
inzerci
Společnosti
s pozitivní reputací
a referencemi
získají dvakrát
více reakcí na
pracovní inzerci a mají menší problémy s retencí
stávajících zaměstnanců.
2. Potenciální zaměstnanci
o špatné firmy nemají zájem!
V jednom průzkumu 50 % pracovníků uvedlo, že nebudou pracovat
pro společnost se špatnou pověstí,

Jiří Jambor, Honza Kyselý

5 chyb při oslovení na sociálních sítích
Každý den vytáčím desítky čísel
s cílem oslovit nové i stávající
klienty a každý den se potýkám
s tím samým problémem. Skoro
nikdo mi to nezvedá!
1. Oslovujeme mnoho různých
lidí najednou
Rozesílání obecných zpráv formou „kobercových náletů“ je sice
mnohem rychlejší, ale úspěšnost
takové zprávy je jen velmi malá.
Dnes, kdy na nás míří desítky
obchodních oslovení denně, se
musí naše zpráva odlišit, aby
příjemce zaujala.
2. Chybí osobní oslovení a konkrétní zájem odesílatele
Hned první částí, kde můžeme
zprávu personalizovat, je oslovení. Taková drobná věc, jako
je přidání jména do vaší zprávy,
udělá velký rozdíl. Hned po oslovení je dobré uvést, proč danému
člověku vůbec píšete.

3. Neznám potencionálního
zákazníka – nepodíval jsem se
na jeho/její profil
Stačí letmý pohled na profil
a o daném člověku si zjistíte

velké množství informací. Ty
pak můžete využít jako součást
samotné zprávy nebo se vyhnout
zbytečným nabídkám. Zákazníka
otráví, když vidí, že prodejce nevěnuje čas prohlídce jeho profilu.
4. Špatné oslovení
Praxí mnoha prodejců je zkopírovat zprávu z minulého dne
a přes Ctrl+C a Ctrl+V ji poslat
na nový kontakt. Stává se tak,
že třeba Petru Novákovi přijde
zpráva s oslovením „Dobrý den,
Ludmilo.“
5. Oslovuji nesprávné osoby
Vždycky si udělejte průzkum
a ověřte si, zda oslovujete správnou osobu z dané firmy.
Jak tedy efektivně oslovit?
• Personalizujte, personalizujte
a personalizujte…
• Pokud chcete z LinkedIn či
e-mailů vyždímat maximum, pak
je třeba vyvarovat se „kobercovým náletům“
a svá sdělení
personalizovat.

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

a dokonce je nepřesvědčí ani výrazný nárůst platu.
3. Špatná pověst firmy stojí
peníze
Společnosti se špatnou pověstí platí
o 20 % vyšší mzdy
než ostatní. Nárůst mezd v těchto
organizacích je
prokazatelně
rychlejší a překotnější.
4. Personální
manažeři začínají mít problém
se svými dodavateli
68 % HR manažerů tvrdí, že mají
problémy s náborem, a dokonce
i skrze své personální agentury.
5. Analýza a výzkum firem na
sociálních sítích
V jedné studii zaměřené na kan-

didáty bylo 62 % společností na
sociálních sítích prověřeno uchazeči
před pohovorem. 76 % kandidátů
podrobně prozkoumalo firmy na
LinkedInu s tím, že si detailně prohlédlo aktuální profily stávajících
zaměstnanců a dosavadní komunikaci firmy.
6. V doporučení je síla
70 % respondentů říká, že důvěřují
tomu, co zaměstnanci říkají o své
firmě, což činí sociální média ještě
silnější.
Zkontrolujte si značku hned teď
maličkým testem
Jak složitý je pro podnikatele
a manažery svět marketingu, který
je stále posouván novými technologiemi a médii. Čert, aby se v tom
vyznal. Abyste se k pokladu dostali
bez velkého bloudění, potřebujete
mapu. Já jsem takovou mapu pro
vás připravila. Mojí ambicí ale není
dojít za vás až na
konec cesty.

FB vs. LinkedIn: Co je lepší pro B2B?
V tomto článku se podíváme na
zoubek sociálním sítím Facebook
a LinkedIn. Pokud máte chuť si
začít tvořit sociální síť se zaměřením na B2B, určitě se rozhodujete,
zda využít možnosti jedné z výše
uvedených sítí. Tak kterou?

Foto: Pixabay

Nábor trvá významně déle, než
tomu bylo kdysi. Každé HR dnes
souhlasně tvrdí,
získávání kandidátů
se v posledních letech
výrazně zhoršilo. Zaměstnavatelské značky s pozitivní reputací
mají možnost získat
dvakrát více reakcí,
než je tomu u firem
s opačnou reputací.
Myslíte, že bude snadnější najít
zaměstnance do Zetoru či najít zaměstnance na McDonald´s – v obou
případech místo působiště v Brně.
Firmy, které se potýkají s poškozenou reputací stojí nábor obvykle
dvakrát více než ostatní zaměstnavatele. Takže nyní je více než kdy
jindy důležité vybudovat pozitivní značku zaměstnavatele. Vaši
zaměstnanci mají velký vliv na vaši
značku – což je v podstatě stejné,
jako dělají zákazníci v podnikové

Foto: Pixabay

Veronika Lencová

Jak a proč budovat značku na sociálních sítích?

Pro Facebook jsou plusem jednoduchost a pohodlnost nastavení
včetně možnosti používání aplikace
v mobilních zařízeních. Je dokonce
možné, že již nějaké přátele na této
sociální síti už máte. Pokud se vám
tato forma sociální sítě líbí, určitě
si pro propojení s ostatními radši
založte nový firemní účet. Jelikož by
se vám časem mohlo stát, že si budete
míchat firemní a soukromý život,
což mnohdy není ani pohodlné, ani
žádoucí. V každém případě je pro
zdejší kotlinu vhodný Facebook
spíše pro živnostníky než pro firmy.
A to pro to, že na „fejsu“ si vlastně
budujete síť fanoušků a příznivců a je
ideální, když víte, kdo jsou zač, pro-

tože pokud s nimi budete komunikovat, děláte to hlavně skrze příspěvky,
fotky a videa.
A teď vám představím LinkedIn.
Záměrem tohoto projektu bylo
vybudovat profesní sociální síť pro
sdílení svých pracovních profilů
a navazování nových kontaktů pro
váš pracovní život. Ale také vytváření
profesních skupin (komunit), kde
můžete komunikovat, chatovat a sdílet jak veřejně, tak neveřejně různé
příspěvky a články, které zajímají
skupinu lidí, zaměřenou stejným
způsobem, třeba marketing, finance,
soc. sítě apod.
Důležitým faktem je, že pokud
si zde vytvoříte vlastní skupinu, do
které si postupně přidáváte vaše potencionální nebo přímo vaše aktuální klienty, je to velmi vhodná forma
pro komunikaci s nimi. LinkedIn
je přizpůsoben k tomu, abyste nejenom viděli, kdo čte vaše příspěvky
a články, ale proti Facebooku, kde
získáte „LAJKY“, na LinkedInu máte
úplný přehled ve formě jednoduchého reportu, kdo
si váš příspěvek
přečetl.
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Kdo se posunul kam
Pavlína Volková
Regional Account
Manager
Trend Micro

Vincent Leonardi
Generální ředitel
společnosti
BlueLink

Technickým ředitelem ve společnosti
VIVnetworks.com se stal David
Hejtmánek. Na počátku své pracovní
kariéry se podílel na projektu jednoho
z prvních cashback portálů v České
republice. Po ukončení studií měl ve
VIVnetworks.com na starosti největší
inzertní klienty z retailu. Vzhledem
k jeho výborným schopnostem
v analýze a návrhu technického řešení
se David Hejtmánek stal technickým
ředitelem VIVnetworks.com.
„Ve VIVnetworks dlouhodobě
pracujeme se spolehlivou platformou,
která nabízí inzerentům i partnerům
stabilní zázemí pro affiliate spolupráci. Díky tomu se můžeme věnovat
zdokonalování toho, co jsme po technické stránce schopni klientům v rámci našich služeb nabídnout a pomoci
jim dosahovat ještě lepších výsledků,“
popisuje David Hejtmánek, který
bude mít za úkol především implementovat další pokročilé technologie
Vivnetworks.com

Pavlína Volková
byla jmenována
na pozici Regional Account Manager pro Českou
republiku a Slovensko u společnosti
Trend Micro .
Působila ve společnosti Avnet,
kde byla na pozici Team Leader
VMware Division. V IT se pohybuje
mnoho let a od roku 2003 se zabývá
primárně kybernetickou bezpečností. V minulosti spolupracovala mimo
jiné právě s Trend Micro. Má bohaté
zkušenosti s prodejem produktů
určených pro IT bezpečnost přes síť
autorizovaných partnerů.
Jejím cílem je vrátit značku
Trend Micro mezi lídry na českém
a slovenském trhu. „Trend Micro je
celosvětovým lídrem v oblasti bezpečnosti, a tak by měl být vnímán
i v našich krajinách,“ říká Pavlína.
Zaměřit se chce zejména na oblast
ochrany cloudů, virtuálních systémů, ale i standardního IT prostředí
proti Zero day útokům.

Vincent Leonardi
nahradil Simonu
Benešovou, která se nyní věnuje
inovacím a transformaci na úrovni
celé skupiny BlueLink.
Vincent Leonardi (39) nastoupil
do společnosti BlueLink již v roce
2006. Během uplynulých jedenácti
let pak v této společnosti Vincent
Leonard vystřídal hned několik
pracovních pozic, v jejichž rámci se mohl seznámit prakticky se
všemi oblastmi zákaznických služeb.
Zastával jak operativní, tak i manažerské funkce; od roku 2009 vedl
v Praze mezinárodní tým více než
400 spolupracovníků, od roku 2013
pak pobočku společnosti BlueLink
na ostrově Mauricius.
V září 2017 stanul v čele české pobočky BlueLinku, která v tuto chvíli
zaměstnává více než 500 expertů na
zákaznické služby. Vincent Leonardi má vysokoškolský titul v oblasti
mezinárodního a evropského práva
a se svou rodinou žije v Praze.

Češi se za prací
stěhovat nechtějí

Prosinec 2017

Javascript developer s vášní
pro multimédia
etnetera
Praha
Správa cloudové infrastruktury
a IT podpora
Quantasoft
Praha
Windows Administrator
Memsource
Praha
Hardware Technik DC
VSHosting
Praha
IT a technická podpora
pro projekty průmyslové
automatizace
Esonic
Praha
Support Engineer
Safetica
Praha
.NET programátor
DCG
Praha
Senior Developer
Performio.cz
Praha
Programátoři do herního
studia
Grip Digital
Praha

„Mobilita Čechů je tradičně ve
srovnání se západní Evropou nižší,
a i když by s příchodem mladších
generací na pracovní trh měla
spíše růst, v souvislosti s dobrými
příležitostmi nabízenými napříč
celou Českou republikou naopak
klesá,“ uzavírá Jitka Součková. Dle
ní budou do budoucna mladší
ročníky ochotny cestovat více, ale
jen mezi velkými městy. Uchazeči
se budou snažit přestěhovat se
nebo pronajmout si byt ve
velkém městě, tedy dostat
se do Prahy.

Foto: Pixabay

„Klesající ochota Čechů ke
stěhování za prací je logickým
důsledkem snižující se nezaměstnanosti a růstu mezd. Za uplynulé
dva roky jde o pokles o celých
devět procentních bodů,“ uvedla
Jitka Součková, marketingová
manažerka Grafton Recruitment.
Pokud se rozhodnou se přestěhovat, pak kvůli vyšší mzdě, nabídce zajímavější práce, ale také
kvůli dlouhému dojíždění.
Češi chtějí dojíždět maximálně
30 minut, pětina respondentů
průzkumu však do zaměstnání
cestuje déle. Zajímavé je, že právě
délka dojíždění je hned druhým
nejdůležitějším aspektem, o kterém Češi přemýšlejí při zvažování

pracovní nabídky.
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,“ přiblížila Jitka Součková.
Ochota Čechů vycestovat za
prací do ciziny, klesla oproti roku
2015 o 7 %. Letos je ochotno
pracovat v zahraničí 41 % Čechů,
a to hlavně kvůli finančnímu
ohodnosení, respektive možnosti
dostat za stejně náročnou práci
lepší mzdu. Pro více než polovinu
respondentů však práce v zahraničí představuje i příležitost
naučit se cizí jazyk, třetina pak
možnost vyzkoušet si život v cizí
zemi.

17

TOP JOBS

David Hejtmánek
Technický ředitel
affiliate sítě VIVnetworks.com

Celým 65 % Čechů by k přestěhování nepřiměla ani zajímavější
nabídka zaměstnání anebo lepší
mzdové podmínky. Klesající tendenci má i chuť Čechů pracovat
v zahraničí. Pracovní trh u nás
jim nabízí dostatek atraktivních
pracovních příležitostí.

HR & JOBS

Senior ASP.NET MVC developer
Inveo
Praha
C# Developer
Safetica
Brno
Software engineer
ComSource
Praha

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

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

Akce a konference

www.ICT-NN.com/events

TOP EVENTS
Intenzivní a interaktivní seminář GDPR
Eva Škorničková/Deloitte
5. 12. 2017

SpeedCHAIN 2017:
Nejaktuálnější logistické trendy
Na začátku listopadu se v Břevnovském klášteře konal dvanáctý
ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN. Odborníci z řad logistiků, podnikatelů, akademických pracovníků
i představitelů státní správy se letos sešli pod heslem Globální
ekonomika: výzva pro lokální logistiku.

Praha světová 2017
Hl.m.Praha / Blue Events
6.–7. 12. 2017
12. výroční konference itSMF
Czech Republic
itSMF/ Cacio
18.–19. 1. 2018
G2B•TechEd
Gopas
29.–30. 1. 2018
E-commerce Expo konference
Redding Events s.r.o / Marketing Festival s.r.o.
30. 1. 2018
XML Prague 2018
XML Prague / VŠE
8.–10. 2. 2018
Konference Security
AEC
1. 3. 2018
Amper 2018
Terinvest
20.–23. 3. 2018
ISSS 2018
Triada
9.–10. 4. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events

ICT NETWORK NEWS

„Úspěšná dlouholetá tradice
mezinárodní logistické konference
SpeedCHAIN ukazuje, že toto setkání
svým účastníkům přináší stále nové
a aktuální hodnoty,“ uvedl při
zahájení konference Ing. Miroslav
Rumler, jednatel pořádající společnosti Reliant.
Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací v logistice
značky Škoda Auto, hovořil o tom,
co pro největšího domácího výrobce
automobilů znamená „Zelená logistika“ a jak ve své komplexním úsilí
o ekologii výroby, dopravy a logistiky

využívá nejmodernější
technologie.
Andy Rooke, viceprezident
sdružení British APCO a jeden
z celosvětově nejvýznamnějších
odborníků na eCall, představil
tento systém, který umožňuje přivolat rychlou pomoc účastníkům
dopravní nehody a je v EU postupně zaváděn pro osobní vozidla.
V současnosti pracuje na dalším rozšíření tohoto systému pro zajištění
bezpečnosti nákladních vozidel.
Milan Ludvik, Country Manager
ZETES Czech Republic, zdůraznil například význam viditelnosti
a sledovatelnosti dodavatelského
řetězce pro včasné plnění objednávek a prevenci narušení výroby.
Společnost Zetes poskytuje řešení
pro viditelnost dodavatelského řetězce ve spolupráci všech účastníky
procesů a kompletní řízení procesů
v reálném čase.

Foto: ReliantGroup
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V průběhu večera byl vyhlášen vítěz
prestižní ceny GRYF Supply Chain
Award, kterým se stal
Ferdinand Hlobil ze společnosti
Cushman & Wakefield.

Neustávající růst a rozvoj velkých
měst a aglomerací přináší problémy,
s nimiž se stále více musí potýkat
i logistika. Situaci i možná řešení
představil Jakub Holec, majitel a jednatel 108 Agency. Vysvětlil, jak mohou například města ve spolupráci
s poskytovatelem logistických služeb
společně zakládat akciové společnosti k řešení dopravní obslužnosti
v centrech.

Java Days 2017:
Nová Java 9, ale i spousta dalších témat
Pro IT odborníky připravil Gopas na letošní podzim druhý ročník
konference věnované speciálně platformě Java. Mluvilo se zde samozřejmě o nové verzi Java 9, ale i o řadě dalších témat. Konference proběhla
v Praze ve dnech 13. a 14. listopadu 2017.
Konference JavaDays odstartovala
v loňském roce úspěšně, proto se
vývojáři mohou letos v polovině
listopadu těšit na její druhý ročník.
Šlo o ve své podstatě jedinečnou
dvoudenní akci zaměřenou speciálně
na Java komunitu, která je největší
událostí svého druhu u nás. Tato
konference i návazné workshopy, nabídla nejucelenější přehled novinek
o Javě, nejpoužívanější platformě
v podnikovém prostředí, ale také

o novince, programovacím jazyku
Kotlin. A také možnost potkat se
s nejvýznamnějšími osobnostmi Java
scény od nás i ze zahraničí – Jiřím
Činčurou, Kamilem Ševečkem či
s Jiřím Pinkasem.
Jedinečná byla také příležitost
potkat se s ostatními vývojáři,
programátory a Java nadšenci

a navázat kontakty v této odborné
komunitě.
„Java kraluje vývoji současných
webových a mobilních podnikových
aplikací a Javisté potřebují stejně
pohodlný přístup k informacím jako
programátoři na platformě Microsoft,“ shrnul Jan Dvořák, výkonný
ředitel Počítačové školy Gopas.

Ředitel Počítačové školy GOPAS Jan Dvořák při uvítacím projevu… před narvaným
auditoriem. Akce, stejně jako loni, přitáhla spoustu zájemců o Javu. Exkluzivním
mediálním partnerem akce bylo ICT Network News a ICT Security.

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

Foto: GOPAS
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Dell EMC Forum 2017 Praha:
Ve znamení digitální transformace
Česká pobočka společnosti Dell EMC představila společně se svými
obchodními partnery a distributory v úterý 14. listopadu 2017 nejnovější
technologická řešení a produkty pro digitální transformaci firem v rámci
celodenní konference Dell EMC Forum 2017.
novinky k zefektivnění chodu svých
firem a organizací. V úvodu konference generální ředitel české pobočky
Dell EMC Jiří Kysela nastínil vývoj

Foto: Dell EMC

Akce přilákala na 620 odborníků
nejen z České republiky, kteří se
přišli dozvědět, jak lze implementovat nejaktuálnější technologické

Petr Zajíček, Client Solutions Specialist, Dell, představil řešení Dellu pro
oblast chytrým budov a domácností,
IoT a přenosných počítačů pro extrémní využití.
Vpravo: Generální ředitel Dell EMC
Česká republika Jiří Kysela při přednášce.

českého ICT trhu a zdůraznil, že se
Dell EMC v České republice rok po
sloučení firem Dell a EMC Corp.
nadprůměrně daří. Například prodej
klientských řešení na českém trhu
rostl meziročně o 19 % a prodej
serverů o 25 %. Dále oznámil výsledky posledního průzkumu spokojenos-

ti zákazníků a partnerů, ze kterého
vyplynulo, že se česká Dell EMC
umístila na 3. místě v regionu EMEA
(Evropy, Blízkého Východu a Afriky),
co se týče spokojenosti zákazníků
a na 2. místě, pokud jde o spokojenost
obchodních partnerů, v obou anketách vysoko nad průměr trhu.
V rámci hlavního projevu prezentoval prezident společnosti Dell
Technologies pro zákaznické vztahy
Frank Hauck klíčová data o tom, jak
firmy po světě vnímají přijetí a využití nových technologií. Například
z průzkumů společnosti Dell EMC
vyplývá, že firmy mají mnoho otazníků, pokud jde o budoucí vývoj svého
podnikání. Na 78 % firem se cítí být
ohroženo digitálními start-upy a 48 %
tvrdí, že nevědí, jak bude vypadat za
další tři roky tržní segment, ve kterém
podnikají. Dobrou zprávou ale je, že
firmy inovace svého IT nezanedbávají: jen 12 % z nich říká, že fungují
na historických IT řešeních, ale 83 %
popisuje stav svého technologického
vývoje pojmy jako „vznikající“ nebo
„vyvíjející se“.

Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem

Konference AXRO
Seminář GDPR:
2017: Výsledky
Intenzivní a interaktivní
vesmírného výzkumu Na Mikuláše, dne 2. prosince 2017, se koná další ze seminářů GDPR

V rámci setkání se rovněž uskuteční
workshop, na kterém budou vědci
diskutovat o nových a budoucích
technologiích v oblasti rentgenových dalekohledů, které musejí být
umístěny na palubě družic, protože
zemské ovzduší rentgenové záření
nepropouští.
Vědci a doktorandi z Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze
budou prezentovat pokrok ve vývoji
a testech inovačních typů rentgenové
optiky, ale také přiblíží dosavadní
výsledky rentgenového miniteleskopu na palubě české minidružice
VZLUSAT1.
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s podtitulem Intenzivní & interaktivní. Pořadatel, Brave Media, připravil hvězdnou sestavu přednášejících, která vás provede všemi úskalími
GDPR.
Hlavní postavou
bude Eva Škorničková, která seznámí
na úvod přítomné
a přístupem ke GDPR
a s právy subjektů.
Soudní znalec v oboru
ICT, kybernetiky
a ekonomie Radek
Beneš pak vysvětlí účely zpracování s návaznostmi na minimalizaci
práva subjektů.
Odpolední část se bude věnovat
řešením souladu GDPR ve firmách,
se kterým vás seznámí Jiří Slabý,
bezpečnostní specialista a architekt
ze společnosti Iseco. Na něj pak
naváže opět Radek Beneš s ukázkou
organizačně-technických úprav
v závislosti na GDPR. Jiří Slabý
pak doplní praktické informace
o zavedení vhodných nástrojů
k dosažení souladu GDPR a celodenní seminář pak uzavře Radek
Beneš s přednáškou zaměřenou na

Foto: archiv Evy Škorničkové

Ve dnech 4. až 7. prosince se v Praze uskuteční jubilejní desátý ročník
vědecké konference AXRO. Cílem
akce je představení novinek v oblasti kosmického výzkumu v oboru
rentgenového záření.

Mgr. Eva Škorničková je nejznámější
a nejusilovnější propagátorkou
problematiky GDPR u nás.

zásady zpracování jako výchozí bod
případné kontroly.
Všichni tři aktéři pak zůstávají
k dispozici ke zodpovězení případných otázek návštěvníků k problematice GDPR.
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Vážení čtenáři,
děkujeme za váš zájem o náš časopis. Pro ty, kterým nevyhovuje
naše online verze interaktivního
PDF tištěného časopisu a ani
nemají čas chodit na konference
a semináře, kde by si tištěnou
verzi našeho časopisu mohli
zdarma vyzvednout, ale chtějí
si náš papírový výtisk časopisu
ICT NETWORK NEWS přečíst
v klidu ve svém koženém křesle,
nebo ve své útulné kanceláři,
vycházíme vstříc a umožníme
jim získat předplatné.
Předplatné časopisu ICT
NETWORK NEWS, které
vychází v 11 opakováních (letní
dvojčíslo) je pro příští rok stanoveno na 550 Kč. Touto cenou
se rozumí 11 po sobě jdoucích
čísel, počínaje nejbližším číslem,
které vyjde po odeslání a zaplacení objednávky předplatného
ICT NETWORK NEWS.
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
vyplníte potřebné údaje.
Přejeme všem zájemcům
příjemné čtení ICT NETWORK
NEWS!
Pokud si objednáte předplatné našeho časopisu na příští
rok do konce tohoto roku 2017,
pošleme vám s číslem ještě
malý dárek, který je záměrně
překvapením.
Petr Smolník,
šéfredaktor

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

20

Životní styl

ICT NETWORK NEWS

www.ICT-NN.com/lifestyle

Citlivost až 4000 DPI, odolné
mikrospínače Omron s dlouhou
životností nebo neobvyklé designové provedení s možností nastavení
barevného podsvícení.
Nové herní myši od značky Yenkee
přinášejí potěšení náruživým
hráčům i běžným uživatelům. Navíc
jsou vybaveny senzorem Avago
3050, který poskytuje přesné reakce
a naprostou jistotu při akci.
Nové herní myši Overlord
a Resistance se zařadí do špičky
v herním příslušenství Yenkee.
„Jedná se o absolutní novinku značky.
Disponují těmi nejmodernějšími

technologiemi, které jsou ukryty ve
velmi odolném ergonomickém těle
vhodném pro všechny typy uchopení.
Oba modely jsou technicky stejné, ale
liší se barvou. Resistance je červené
barvy a Overlord modré,“ doplňuje
Goran Setler, product manager
značky Yenkee.

Technologie budoucnosti je tady
Myš má v sobě zabudovaný senzor Avago
3050, který je velmi
oblíbený napříč herní
komunitou. Ten se
může pochlubit citlivostí až 4000 DPI. Hráčům
tak poskytne doslova
bleskurychlé reakce

a v akčních hrách přesné míření.
Nejvíce namáhaná tlačítka myši jsou
vybavena mikrospínači
OMRON, které jim
zaručují dlouhou životnost (výrobce garantuje
minimálně deset miliónů kliknutí) a vlastnosti myši jsou
jednoduše upravitelné dle uživatele.
Myš je složena z těch nejlepších
a nejodolnějších součástek.

Foto: Yenkee

Nové herní myši:
design a moderní technologie

a lze pomocí něj přizpůsobit barvu
podsvícení, makra, frekvenci snímání,
citlivost a spoustu dalších atributů,“
upřesňuje Goran Setler.

Přesně podle představ
Myš lze nastavit dle libosti. S podsvícením RGB LED má uživatel na výběr z milionů barev. Tělo je pokryto
sedmi programovatelnými tlačítky,
která usnadní cestu za vítězstvím
v MMO hrách. Na konci myši se
nachází 1,8 m dlouhý opletený kabel
s pozlaceným USB konektorem. Vše
završuje hodnota maximální frekvence snímání, jež činí až 1000 Hz.
„K dosažení perfektního výsledku
jsme vytvořili intuitivní software,
kterým je možné produkt jednoduše
nastavit dle libosti. Je celý v češtině

Kompaktní a výkonné herní mini
PC ROG GR8 II o objemu jen čtyři
litry je ideální volbou do kteréhokoli pokoje. Hodí se ale i pro přenášení
s sebou na LAN party. Oddělené
chladicí komory pro procesor a grafickou kartu pro zvlášť vyladěné
chlazení jsou jistotou pro nekonečné herní akce.

Bluetooth reproduktor Logitech
MX Sound se skvělým zvukem
v stylovém provedení přetváří
zážitek z poslechu díky měničům
nejvyšší kvality a dozadu směrovaným zvukovodům, ať již půjde
o hudbu, filmy nebo videa.

Herní stolní minipočítač ROG GR8
II podporující VR, se zakázkovou
grafickou kartou ASUS GeForce GTX
1060, vybavený Windows 10, procesorem Intel Core i7 s výkonem na
úrovni stolního počítače, Aura Sync
RGB LED, 4K, 32GB DDR4 RAM
a Wi-Fi Intel 802.11ac je novinkou
společnosti Asus pro oblast gamingu.

Pro hráče nabízí na zakázku vyrobenou grafickou kartu Asus GeForce
GTX 1060 se 3 GB GDDR5 s podporou VR (virtuální reality). Procesor
sedmé generace Intel Core i7 na
úrovni stolního počítače s postará
o dostatečný výkon tohoto stroje. Pro
velmi rychlý start operačního systému
a her jsou k dispozici bleskové rychlé
disky M.2 SSD s kapacitou od 128 do
512 GB a 2,5palcové hybridní SSD/
/HDD disky s kapacitou 1 TB (7200
ot./min). Ty poskytují dostatečně
velký prostor pro herní knihovnu.
Konstrukce stroje podporuje virtuální realitu se dvěma HDMI porty pro
připojení VR sluchátek i monitoru
zároveň. Přístroj je připraven pro
práci s VR headsetem Oculus. K dispozici jsou USB 3.1 druhé generace
pro super rychlé přenosové rychlosti
10 GB/s.
Přístroj o hmotnosti čtyři kilogramy je napájen externím adaptérem
o výkonu 230 W.

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

Reproduktor Logitech MX Sound
má ovládací prvky, jejichž podsvícení se aktivuje pohybem a které
zajišťují snadnou úpravu hlasitosti
a jednoduché párování se zařízeními
s rozhraním Bluetooth.
„S reproduktorem MX Sound
nyní můžete zažít úžasný zvuk díky
produktu, jehož design bude navíc
ladit i s nejšpičkovějším prostředím
stolních počítačů,“ řekl Philippe
Depallens, viceprezident a generální
ředitel divize Logitech Audio. „Tento
výjimečný reproduktor byl od základu
navržen s cílem nabídnout bohatý
a plný zvuk, který vás pohltí, když
budete streamovat hudbu ze svého
počítače, smartphonu nebo tabletu.“
Díky špičkovému výkonu
24 wattů, vynikajícím měničům
a dozadu směrovaným zvukovodům
poskytuje reproduktor MX Sound
vysoce kvalitní zvuk s basy, jež

Foto: Logitech

Špičkový Bluetooth reproduktor

Foto: Asus ROG

Stolní herní minipočítač ROG GR8 II

precizně reprodukují zvuk tak, jak
jej umělci chtěli mít, což je jedinečný
rys, který se většině reproduktorů
této velikosti naplnit nedaří.
Podsvícené dotykové ovládací
prvky umožňují snadnou úpravu
hlasitosti nebo párování se zařízeními s rozhraním Bluetooth. Režim
spánku se aktivuje automaticky po
20 minutách nečinnosti, a šetří tak
energii. Díky stříbrným designovým prvkům a speciálnímu potahu
z tkaniny ladí vzhled reproduktoru
MX Sound skvěle s dalším příslušenstvím špičkové řady společnosti
Logitech, jako je vyspělá klávesnice
Logitech CRAFT Advanced Keyboard.
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