
„Proč mi neodpovídáš, když přece 
vidím, že sis zprávu přečetl? 

Proč mi nebereš telefon, když vidíš, 
že ti volám? 

Proč mi nezavoláš zpátky?“
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Předpovědi na rok 2018 často počítaly 
s tím, že zažijeme další globální kyberbez-
pečnostní incidenty typu WannaCry nebo 
NotPetya. Tato předpověď se však nena-
plnila a celý rok uplynul bez srovnatelně 
velkých incidentů. To však neznamená, že 
proběhl tichý a pokojný rok a v roce 2019 
se už nemusíme ničeho obávat.

Kromě standartních hrozeb vyšly na povrch 
závažné zranitelnosti procesorů Meltdown 
a Spectre na začátku roku, v polovině roku jsme byli 
svědky rozsáhlých útoků na webové stránky postave-
né na CMS Drupal, tzv. Drupalgeddonu a na podzim 
vyvolala planý poplach zpráva o čínskou armádou 
vykonávaných supply-chain útocích na základní 
desky společnosti Supermicro. V průběhu roku se též 
objevily úniky dat některých společností, připo-
meňme jen Facebook, kde mohlo dojít k ohrožení 
až 50 milionů účtů, nebo indickou databázi občanů 
Aadhaar s daty o 1,1 miliardě Indů. 

I tyto události v kyberbezpečnosti měly vliv na 
trendy, které budeme sledovat v roce 2019. Z nich 
vybíráme následující:

Bezpečnost cloudových služeb
Stále více společností přesouvá svá data a IT 
infrastrukturu do cloudu. S tým souvisí i zvýšená 
potřeba zabezpečení těchto operací a zejména dat, 
které jsou ukládané do cloudu. Cloudové platformy 
a řešení jsou standardně poměrně dobře zabezpečené 
jejich poskytovateli, zejména tehdy, pokud se bavíme 
o poskytovatelích jako je Microsoft anebo Google. 
Jedná se však o zabezpečení samotných serverů. Za-
bezpečení vlastních dat a přístupu k nim, 
stejně jako i kontrolních mechanizmů či 
monitoringu zůstává na zodpovědnosti 
toho, komu data patří.

Hackni si
Windows
podnikovou síť
a získej vlajku!

www.gopas.cz
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Optické sítě typu Fiber-To-The-
-Home (FTTH) a FTTx nabízejí 
vysoké přenosové rychlosti s níz-
kými latencemi, což je nezbytné 
při poskytování telekomunikač-
ních služeb pro domácnosti, firmy 
i mobilní operátory. 

Budování takovýchto sítí vyžaduje, 
aby vlákna byla propojována ve 
velice rozdílných částech sítě. Tam, 
kde je potřeba vlákna agregovat, 
rozvětvit nebo je připojovat ke 
vnějším zařízením, jsou spoj-
ky optických vláken používány 
k ukládání a ochraně spojů a ke 
správě optických kabelů. Nasazová-
ní správných optických spojek na 
správných místech je pro robustnost 

optické sítě životně důležité, neboť 
nároky na funkčnost spojky přímo 
souvisejí s jejím umístěním v síti.

Maximální pokrytí a kapacita 
vláken optické infrastruktury jsou 
klíčem ke schopnosti poskytovat 

zákazníkům telekomunikační služby 
rychle a efektivně. In-line optické 
spojky bývají nasazovány v klíčo-
vých bodech propojovacích bodech 
v distribuční a přístupové FTTX síti. 

Vzhledem k tomu, že tyto spojky 
mají zpravidla zprostředkovat na-
pojení celé sítě na přívodní optický 
kabel, je požadováno jejich umístění 
ve výkopech pod zemí, na stěnách 
budov nebo zavěšením mezi sloupy. 
Kromě ochrany svarů se očekává, 
aby se tyto spojky rovněž snadno 
instalovaly, udržovaly a umožnily 
provozovateli rychlý přístup k optic-
kým svarům s využitím široké 
škály kabelů. Právě tyto výhody 
v sobě kumulují spojky SCIL, 
a jsou tak vynikající v případě 
potřeby umístění na fasády 
budov, realizaci odbo-
ček, rozšiřování sítě 
a následném provádění 
oprav.
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Recenze knihy Vadima Petrova Načítání

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů  

O čem je kniha 
Načítání? Kniha se 
zabývá aktuálními 
tématy kybertero-

rismu, fake news a virtuálních 
životů. Stranou Petrovova zájmu 
nezůstávají ani sociální sítě 
a „horliví“ aktivisté i boj proti 
autoritám. Přináší také zamy-
šlení nad divokým současným 
světem, kdy ten virtuální začíná 
přebírat vládu nad tím reálným. 
Atmosféru románu dokreslují 
fotografie Veroniky Maškové.

„Proč mi neodpovídáš, když přece 
vidím, že

 jsi on-line,dokonce vidím, že sis 
zprávu přečetl?

Proč mi nebereš telefon, když 
vidíš, že ti volám?

Proč mi nezavoláš zpátky?“

A co jsem zde našel já? Tak to 
vám řeknu docela přesně, je to 
prostě opravdu zajímavé multi-
žánrové čtení, které mne uchvátilo 
od samého začátku a je tak nějak 
v podstatě prostě ze života dnešní-
ho uspěchaného digitálního i offli-
ne světa. Nazval bych to, takovým 
„interaktivním“ čtením, kdy záro-
veň sledujete příběhy tří hlavních 
hrdinů. Ano dobře slyšíte, rovnou 
tří. Prvním z nich je Adam, který 
je představitel internetové genera-
ce. Také je programátor, počítačo-
vý hacker a aktivista. Je přesvěd-
čený, že dosavadní společenská 
pravidla musí skončit a nahradí je 
jiná. Internet a volný přístup všech 
a ke všemu k tomu dává jedineč-
nou příležitost. Ne všechny z jeho 
generace to trápí, život nabízí 

tolik jiných povyražení než měnit 
svět, ale je to jedna ze zábavných 
možností. Adamova přítelkyně 
Eva má například o životě zcela 
jinou představu.

„Eva přehodila nohu a slezla z po-
stele. Kalhotky našla pod postelí. 
Musela pro ně na všechny čtyři. 
Adam se díval na její vyšpulený 

zadek.“

Druhým z hrdinů této knihy 
a zároveň dnešního světa je 
Daniel, který je čerstvý důchodce. 
Snaží se ještě nějak uchytit. Jenže 
pracovní trh potřebuje mladé 
lidi, kteří dokážou přepínat mezi 
reálným a virtuálním světem au-
tomaticky, bez přemýšlení. Navíc 
Daniel cítí, jak mu ubývá energie. 
Dost sil ho stojí, aby se přicháze-
jícímu stáří ubránil a přirozený 
úpadek organismu zpomalil. Jeho 
o dost mladší partnerka Clare vě-
novala veškerý čas kariéře a život-
nímu stylu bez dětí. Velkou rodinu 
ale vždycky chtěla. Má poslední 
příležitost něco s tím udělat. 

Třetím hrdinou je Wang. Jeho 
životní tragédie mu změnila 
pohled na svět. Stal se prostě vní-

mavější. Wang žije jinak než jeho 
předkové, kteří se po generace 
plahočili na kamenitých svazích 
jižní Číny. Má doktorát z univerzi-
ty a vydělává dost peněz.

Všichni tři hrdinové mají silnou 
touhu po životní změně. Jen po-
třebují prvotní impulz. 

Dějem se prolínají různé příbě-
hy, ale já bych mezi hrdiny prostě 
zařadil všechny účinkující jak 
v tomto románu, tak v dnešním 
šíleně se řítícím kupředu digitál-
ním, virtuálním a přetechnizova-
ném světě.

Tuto knihu si můžete koupit 
zároveň v digitální i „offline“ verzi. 
I když jsem jeden z těch lidí, který 
testuje a zároveň využívá všechny 
moderní technologie, zvolil jsem 
si pro čtení právě tu tištěnou verzi. 
Vzhledem k tomu, že je před Vá-
nocemi, čtenáři ICT NETWORK 
NEWS mají 10% slevu při zadání 
kódu ICTNN na adrese: www.
grada.cz/nacitani-10528.

Užijte si pohodové čtení v těch 
dlouhých zimních 
nocích.
Petr Smolník

Již v dubnu bylo znát, že situace 
s pověřenci zvláště u veřejných 
správců bude velmi tristní, na trhu 
práce se objevilo mnoho a mnoho 
pověřenců, kteří vzešli z jedno či 
dvoudenních kurzů či seminářů. 

Řada těchto osob, mávajíce získa-
ným certifikátem, aniž by aspoň 
z dálky viděli text nařízení, vydávalo 
a vydává řadu doporučení, která 
jsou přímo v rozporu i se zdravým 
rozumem, natož pak s nařízením 
GDPR.

Tato situace vedla k iniciování 
vzniku Asociace pověřenců, která by 
měla za úkol sjednocovat postupy 
pověřenců, pokud možno vytvořit 

nějaký certifikační proces, který by 
prokázal kvalitu pověřence. A to 
nejen po stránce vědomostí práva, 
ale též IT security apod.

Ustavující výbor se pravidelně 
schází od července, bohužel zapsání 
spolku pozdrželo nedorozumění 
s majitelem objektu sídla, nicméně 

nyní již zápis běží. S radostí jsme 
proto přijali domluvu s naklada-
telstvím Averia, které se tím stalo 
naším mediálním partnerem pro 
Česko a Slovensko.

Prvním větším počinem Asociace 
je příprava seminářů pro školství, 
který je určený zvláště pro ředi-
tele škol a zástupce obcí. Účelem 
semináře je seznámit tyto osoby 
s činností pověřenců a vysvětlení 
některých nesprávných činností, ke 
kterým dosud došlo.
Petr Gondek, DPO, 
managing director GDPR 
Support s.r.o.

EDITORIAL

Vážené čtenářky 
a čtenáři,

rok se s rokem 
sešel a blíží se 

opět konec roku – 
a s ním svátky vá-
noční. Přeji vám, 

abyste si mohli na 
konci roku oddechnout a ohlédnout se 

za tímto rokem. Rád bych zde uvedl 
krátkou bilanci z pohledu čísel. 

Byli jsme letos mediální partneři na 
více než 15 veletrzích, 150 konferen-

cích, 870 seminářích a nespočítaně 
školeních a webinářích. Monitoring 

všech B2B veletrhů, konferencí, 
seminářů, školení a webinářů moni-
torujeme v Kalendáři akcí, kde jich 

máme přes 12 000 ročně v ČR i v SR, 
rozdělených do oborů jako jsou 

strojírenství, ICT, zdravotnictví, IoT, 
finance, školství a řady dalších. Vše 

přehledně naleznete na adrese  
www.ew-nn.cz. 

To že celé znění článků naleznete, 
když v tištěném vydání použijete 

QR kód a v digitální verzi stačí na 
článek, který je aktivním odkazem, 

jen kliknout, radši znovu připomenu. 
Výběr ICT témat z různých komu-

nitních webů doplňujeme rubrikami 
právo, finance, jobs, sociální sítě, 

kalendářem akcí a zadní obálku vždy 
věnujeme lifestyle trendům. 

A ještě k číslům: náš časopis vychází 
každý měsíc, již třetím rokem jak 

v tištěné, tak digitální podobě –v in-
teraktivním formátu PDF. Celkem si 
ho i po příchodu GDPR stahuje přes 
15 tisíc čtenářů měsíčně. Určitě nám 

napište a my vám digitální verzi časo-
pisu každý měsíc pošleme zdarma do 

e-mailu, formou odkazu ke stažení.
Děkujeme vám za přízeň a věříme, že 

vám v příštím roce připravíme  
další překvapení.

Přejeme vám za redakci ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ VÁNOCE a VŠE NEJ DO 

NOVÉHO ROKU!

Petr Smolník, šéfredaktor

Více článků si můžete přečíst na cz.ict-nn.com
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Jaký by mohl být rok 2019 v kyberbezpečnosti?
Hrozby nové ge-
nerace
Umělou inteligenci 
a strojové učení po-

užíváme už teď ve vícero oblastech 
života. Kde jsme však zatím nevi-
děli velký dopad těchto technolo-
gií, jsou kyberbezpečnostní útoky. 
Ty se dosud spoléhají na lidský 
faktor a omezenou automatizaci. 
S rozšiřováním kyberbezpečnost-
ních defenzivních prostředků, 
které tyto technologie využívají 
na zefektivnění a zpřesnění své 
činnosti, je velmi pravděpodobné, 
že v roce 2019 začneme pozorovat 
používání technologií strojového 
učení a umělé inteligence i u útoč-
níků.

Státem podporované útoky
Stejně jako v posledních letech 
i v roce 2019 bude pokračovat 
trend zvyšování počtu a závažnosti 
státem podporovaných útoků, a to 
nezávisle od toho, zda to budou 
dezinformační kampaně připi-
sované zejména Rusku a Iránu, 
průmyslová špionáž jako doména 
Číny anebo ofenzívní operace pod 
taktovkou USA, Izraele a jejich 
spojenců. Protože jde o útočníky, 
kteří mají k dispozici rozsáhlé 
prostředky, mohou tyto útoky být 
hybnou silou i pro hrozby nové 

generace. V případě dalšího zvyšo-
vání napětí v přehřátých regionech 
Středního východu a Ukrajiny 
můžeme být i svědky nárůstu 
útoků na kritickou infrastruktu-
ru s potenciálně katastrofickými 
dopady.

BYOD a mobilní hrozby
I díky přesunu dat do cloudu se 
zvyšuje komfort práce a dokáže-
me k našim datům přistupovat 
a pracovat s nimi z libovolného 
místa na planetě. Nezabezpečená 
soukromá mobilní zařízení, jako 
jsou laptopy, tablety a smartphony 
používané jako pracovní nástroje 
budou představovat stále větší 
hrozbu a budou si vyžadovat lepší 
mechanizmy bezpečnostního 
dohledu a kontroly přístupu na 
úrovni srovnatelné se standardní-
mi pracovními zařízeními.

Útoky na kritickou infrastruk-
turu, IoT a SCADA systémy
V roce 2019 též očekáváme další 
nárůst útoků na kritickou infra-
strukturu, IoT zařízení a SCADA 
systémy. Napomáhá tomu charak-
ter státem podporovaných útoků, 
kde jsme doposud zaznamenávali 
zejména útoky za účelem špionáže 
a v ojedinělých případech i sabotáž, 
což však může zejména v přehřá-

tých regiónech přerůst do útoků, 
jejichž cíl bude čistě destrukční. 
K těmto útokům však nemusí 
docházet jen v rámci státem pod-
porovaných operací. Pro ostatní 
útočníky je motivující zejména 
vidina finančního zisku, který 
mohou přinášet cílené ransomwa-
rové útoky zaměřené na kritickou 
infrastrukturu a SCADA systémy, 
nebo i drahá IoT zařízení.

GDPR a legislativa
Ruku v ruce se zvyšováním 
všeobecného povědomí o ky-
berbezpečnosti rostou i počty 
společností, které si uvědomují 
potřebu zabezpečení svých dat a IT 
infrastruktury. Pošťouchnutím ve 
správném směru jsou i požadavky 
z legislativy, a to jak lokálních ky-
bernetických zákonů, tak i evrop-
ské legislativy v podobě GDPR. 
Silnou „motivací“ na další posun 
v tomto směru budou pravděpo-
dobně první pokuty za porušení 
GDPR, které bychom mohli vidět 
už v prvých kvartálech roku 2019.
Dávid Kosť, Lead SOC Analyst, 
AXENTA a.s.

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

Nástup nových technologií 
do průmyslu, ale i do dalších 
odvětví, jako jsou zdravotnictví, 
školství či veřejná správa, je ne-
odvratný. Digitalizace totiž lidem 
zjednodušuje život. 

Proč se ale v České republice dlou-
hodobě nedaří provést efektivní 
digitalizaci veřejné správy? Aspen 
Institute CE na to hledal odpověď 
v rámci debaty, která se uskutečnila 
ve středu 10. října v Brně. 

Podle průzkumu OSN E-Go-
vernment Survey 2018 si Česko 
v oblasti digitalizace státní správy 
pohoršilo o čtyři příčky a kleslo 
na 54. místo a ve srovnání se státy 
EU si také nevede úplně dobře. 
Dle indexu The Digital Economy 
and Society Index (DESI) pro 
2018, který připravuje Evropská 
komise a měří vyspělost digitální 
ekonomiky zemí EU, jsme se v ob-
lasti digitálních veřejných služeb 
(e-government a e-health) umístili 
na 22. příčce, přičemž z našich 
sousedů si v této oblasti vede hůř 
jen Polsko. V počtu uživatelů 
dosavadně zavedených e-služeb se 
ČR umístila s 15 procenty až na 
26. místě z 28 členských zemí.

V rámci debaty se také probíralo, 
zda si může státní správa vzít pří-
klad ze soukromého sektoru, zda 
se může poučit z korporátu, který 
také musí outsorcovat a najímat 
externí konzultanty. 

Soudce Nejvyššího správního 
soudu a koordinátor expertní 
skupiny Aspen Institute CE Karel 
Šimka na závěr shrnul: „V pra-
xi českých samospráv i státu se 
objevuje využití digitalizace i ke 
zprůhlednění veřejných rozpočtů, 
ať již různými formami participace 
veřejnosti na tvorbě rozpočtu či 
dostatečně detailním a přehledným 
systémem evidence příjmů a výdajů 
dostupných na webu. Česká státní 
správa nadále zůstává daleko za 
reálnými možnostmi digitalizace 
státní správy.“  

Jednotlivé regionální diskuze 
předcházejí výroční konferenci 
Aspen Institute Central Europe 
„Kam kráčíš, Česko?“, jejímž cílem 
je komplexně zhodnotit politický, 
hospodářský a společenský vývoj 
České republiky 
v kontextu střední 
Evropy. 

Proč kulhá 
E-government  
za byznysem? Dokončení

ze
str. 1

Rozhovor s prezidentem ČIMIBu, Alešem Špidlou
Zprávami v posledních dnech proběhly informace 
o odhalení hackerských útoků hackerů Hizballáhu 
skrze sociální sítě. Oběti měli vábit na falešné profily 
dívek. Posouvají se útoky kyberšpionů 
právě na sociální sítě?

Ty útoky už tam dávno jsou. Sociální sítě 
se hemží lidskými slabinami a je jen otáz-
kou motivace útočníka, jeho schopnosti 
těchto slabin využít a schopnosti vytvořit 
scénář k dosažení cíle.

Zde útočníci mířili na mužskou ješit-
nost. Přesně podle anekdoty, ve které se 
říká „Proč mají muži radši hezké dívky než 
ty chytré? Protože lépe vidí, než myslí.“ Mě, 
když požádá na sociální síti 18letá sexy 
dívka o rande, tak se podívám do zrcadla, uvědomím 
si svůj věk, dám si pod jazyk nitroglycerin a žádost 
smažu. Kdyby mě o rande požádala v restauraci 
takováto – ale reálná – dívka, tak začnu tím nitrogly-
cerinem pod jazyk.

Čeho mohli falešnými profily dívek hackeři dosáh-
nout?
Útočníci využívali mužskou ješitnost k dosažení prv-
ního cíle. Aby napadený začal komunikovat. Druhého 
cíle, a sice stažení aplikace do chytrého mobilního tele-
fonu i přes varování systému, že aplikace není bezpeč-

ná, toho dosáhli tím, že se napadený musel nacházet 
ve stavu mentálního bezvědomí. Jinak si to nedokážu 
vysvětlit. Potom už je velmi jednoduché dosáhnout 

nejdůležitějšího cíle, přes takovou aplikaci 
ovládnout chytrý telefon, odposlouchá-
vat komunikaci, číst SMS, stahovat z něj 
záznamy, ovládnout kameru, mikrofon. 
Když si uvědomíme, že řada z nás používá 
chytrý telefon jako mobilní kancelář, tak se 
útočníci mohli dostat ke služebním e-mai-
lům apod. A když se útočník přes kalendář 
dostane k informaci, že významná osobnost 
byla za posledního půl roku šestkrát na 
venerologii nebo psychiatrii, tak potom 
je ten člověk snadno vydíratelný. Vektor 
vydírání může mířit různým směrem. Od 

požadavku na výkupné až po změnu postojů, hlasování 
apod. Řada lidí na významných postech v přesvědčení 
o své genialitě podceňuje dobře míněné rady odborní-
ků a s citlivým obsahem, který mají ve svých e-mailech 
zacházejí velmi nezodpovědně. Argumenty, že bezpeč-
nostní opatření, která se týkají běžných zaměstnanců, 
se jich jako vrchnosti netýkají, jsem slyšel mnohokrát.

Plné znění rozhovoru 
s Alešem Špidlou na-
leznete na našem webu 
(viz QR kód).
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https://www.itsec-nn.com/jaky-by-mohl-byt-rok-2019-v-kyberbezpecnosti/
https://www.itsec-nn.com/rozhovor-s-prezidentem-cimibu-alesem-spidlou/
https://www.egov-nn.com/proc-e-government-kulha-za-byznysem-2/
http://cz.ict-nn.com
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Softwarové šifrová-
ní řeší ochranu SSD 
Podle holandské studie výzkum-
níků z Radboud University me-
chanismus hardware šifrování 
SSD disků obsahuje chybu, která 
ovlivňuje bezpečnost dat při po-
užívání celodiskového šifrování 
Microsoft Bitlocker, který je ve 
firmách široce používán. 

Problém je v tom, že pokud je 
Bitlocker na počítači s SSD disky, 
které podporují hardwarové šifro-
vání, Bitlocker nechá šifrování na 
nich. Studie ukazuje, že SSD disky 
mají v tomto mechanismu šifro-
vání chyby a lze z nich získat data, 
která by měla být zašifrována.

Zkoumané disky SSD firem 
Samsung a Crutial v režimu hard-
ware správně nešifrovaly data, 
která jsou tak dostupná možným 
útokům. 

Studie doporučuje při šifrování 
dat nespoléhat na hardware šif-
rování disků, ale využít i kryp-
tografickou ochranu na úrovni 
softwarové. Tím může být sou-
borové šifrování 
s centrální správou 
pro firmy.

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

JS/Adware.Agent.AA, 
který stojí za obtě-
žujícími reklamami 
na škodlivé doplňky 
internetového prohlí-
žeče stál za každou 
čtvrtou internetovou 
hrozbou. Konkrétně 
šlo o 26,83 % případů 
ze všech zachycených 
internetových útoků, což oproti 
září představuje nárůst o více než 
čtyři procentní body.

JS/Adware.Agent.AA se nejčas-
těji vyskytuje na webech, které 
nabízejí streaming nelegálních 
kopií filmů. Má podobu reklamy, 
jež nabádá uživatele, aby si stáhli 
doplněk internetového prohlížeče. 
Slibují přitom zrychlení práce 
s prohlížečem, fakticky ale dojde 
k opaku. Do stejné skupiny adwarů 
patří i další škodlivé kódy, které 
se v říjnu dostaly do první desítky 
nejčastěji detekovaného malwaru: 
JS/Adware.AztecMedia (na páté 
příčce s podílem 2,28 %) a JS/
Adware.Subprop (na osmé příčce 
s podílem 1,50 %).

Druhou nejčastější interneto-
vou hrozbou pro české uživatele 
v říjnu byl trojan HTML/ScrIn-
ject. „Jde o generickou detekci 
webových stránek obsahujících 
injektovaný programový kód, který 
automaticky přesměruje uživatele 
na stránky obsahující škodlivý 
software,“ vysvětluje Miroslav 
Dvořák. ESET tento kód během 
října zachytil v 3,50 % případech ze 
všech detekcí. Na třetím pozici byl 
Win32/Exploit.CVE-2017-11882, 
což je exploit, který zneužívá 
starší zranitelnosti protokolu DDE 
u Microsoft Office k instalaci troj-
ského koně ovlá-
daného pomocí 
C&C serveru.

VÝZKUM: Více, než polovina 
Čechů používá stejná hesla k více 
různým online účtům. Hesla 
lze přitom snadno uchovávat ve 
správcích hesel a přihlašování tak 
i urychlit. Pouze 13 % Čechů pak 
volí opravdu silná hesla složená 
nejlépe z čísel, písmen i sym-
bolů. Většina českých uživatelů 
internetu přitom nemá strach, 
že by se do jejich účtů mohl 
někdo nabourat, ukazuje online 
průzkum. Experti ale varují, že to 
může být chyba.

Vzhledem k tomu, že říjen byl 
zvolen Evropským měsícem kyber-
netické bezpečnosti, uspořádala 
při této příležitosti výzkumná 
agentura YouGov pro společnost 
Google online průzkum týkající 
se úrovně ochrany osobních údajů 
na internetu a kyberbezpečnosti. 
Výsledky studie pak odhalily, že 
Češi mají tendenci kybernetické 
hrozby spíše podceňovat.

I když jen 5 % Čechů podle 
průzkumu volí skutečně velmi 
slabá hesla skládající se pouze ze 
slov nebo pouze z čísel, celkem 

72 % z nich používá hesla, která 
mohou být prolomena, poskládaná 
převážně jen z kombinací čísel 
a slov. Nedostatečná síla hesla 
však není největším problémem, 
upozorňují odborníci. Téměř 
6 z 10 Čechů se totiž přiznává 
k používání totožného hesla pro 
více různých online služeb. To je 
přitom jedna z nejvážnějších chyb, 
kterých se uživatelé při ochraně 
svého soukromí na internetu, 
mohou dopustit.

Dalším spolehlivým způsobem, 
jak své internetové účty zabez-
pečit, je takzvané dvoufázové 
ověřování. Téměř třetina Čechů se 
přiznává, že nepoužívá tento typ 
zabezpečení pro žádný ze svých 
účtů. Nejčastěji proto, že o tom 
jednoduše nikdy neuvažovali (25 
procent) nebo nevědí, jak dvoufá-
zové ověření nastavit (16 procent). 
Část z nich se také obává zahlcení 
různými kontrolami. Dvoufázové 
ověřování by však 
podle expertů mělo 
být základem.

Co bylo nejčastější hrozbou?Jen 13 % Čechů používá silná hesla

Předmětem našeho recenzování 
byly dva dalekohledy nové generace 
ZB-60 a ZB-100 PV od výrobce 
Dörr, které se liší výkonem přisvět-
lovacích infra diod (jsou použity 
vždy dvě s výkonem po 1 W u mo-
delu ZB-60 a po 2 W u modelu ZB-
100 PV) a tím, že model ZB-100PV 
umožňuje provádět záznam na 
zasunutou paměťovou kartu SDHC 
s kapacitou do 32 GB. Záznam lze 
provádět jako snímky ve formátu 
JPEG (1280x1024 pixelů) nebo jako 
video ve formátu AVI (640x480 px). 
Na snímky nebo videa lze přidat in-
formaci o datu a času, kdy byl záběr/
záznam pořízen. 

Oba dalekohledy s nočním vi-
děním používají objektiv, umístěný 
vpředu mezi dvěma IR diodami, 
které slouží k přisvětlení scény 
v nočním režimu. Obraz sledujete 
na barevném displeji s poměrem 
stran 4:3 s rozlišením 320x240 

pixelů, který je „utopen“ v pogu-
mování, které slouží pro přiložení 
k očím a zlepšuje pohled na displej 
oběma očima. Na displeji máte 
slušný obraz v barvě při použití ve 
dne a černobíle v noci se zapnutými 
přisvětlovacími diodami. Objektiv 
má úhel záběru 10° a velmi dobrou 
světelnost F1,7. Dalekohled je 
samozřejmě připraven i pro použití 
stativu. 

Oba přístroje se ovládají pomocí 
tlačítek na horní částí těla daleko-
hledu. S dalekohledem lze ve dne 
pozorovat objekty až do 400 metrů, 
v noci do cca 100 metrů, můžete 
aktivovat funkci dvojnásobného 
zoomu. Tělo dalekohledu je pogu-

mováno, takže se velmi dobře drží 
v rukou i v rukavicích a po dobu 
testování jsme měli dobrý pocit 
z toho, že nám dalekohled nemůže 
vyklouznout z ruky. 

Přístroje mají rozměr 
195x145x55 mm a jejich hmot-
nost v obou případech je těsně 
pod hranicí 700 g. Jejich použití je 
intuitivní, velmi chválíme pečlivé 
dílenské zpracování a povrchovou 
úpravu.

Digitální dalekohledy pro noční vidění
RECENZE: Tentokrát přibližu-
jeme dva dalekohledy s funk-
cí nočního vidění, které své 
opodstatnění mají u ochranek 
i u zásahových jednotek PCO. 
Využití v oblasti bezpečnosti 
bychom mohli najít víc. 
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Zařízení 
Workplace Hub
Workplace Hub představuje kom-
plexní řešení zejména pro malé 
a střední firmy, které čelí výzvám 
v oblasti bezpečnosti, digitální 
transformace nebo návrhu nového 
IT a jeho řízení.

Dokáže uspokojit potřeby moderního 
IT prostředí založeného na vlastní 
platformě a kombinaci toho nejlep-
šího z cloudu a on-premise řešení. 
Umožňuje monitoring a podporu 
24/7, hardware je optimalizován 
pro potřeby zákazníků a ekosystém 
aplikací přispěje k lepšímu fungování 
společnosti.

Součástí WPH jsou řízené IT 
služby, ať už jde o samotnou infra-
strukturu založenou na Workpla-
ce Hubu, zabezpečení systému 
a ochranu dat nebo úložiště dat 
a řízení zálohy. Zákazník si zde 
sám rozhodne, co z poskytované na-
bídky využije a v jaké míře. Platforma 
Workplace Hub umožňuje jednodu-
ché ovládání podstatných funkcí i na-
prostému IT laikovi a veškeré služby 
jsou poskytovány prostřednictvím 
dodavatele Konica Minolta.

Řešení WPH je možné rozdělit 
na dva základní produkty. Zařízení 
Workplace Hub je určeno přímo 
do kanceláří, které potřebují kom-
plexně zajistit IT vybavení. Jeho 
instalací získají na 1 m2 kompletní 
IT infrastrukturu včetně tiskových 
služeb a konektivity zaměstnanců 
prostřednictvím spolehlivé Wi-Fi. 
Varianta s označením Edge je určena 
do serveroven. Díky ní je nejen po-
sílen výkon serverovny, ale zákazník 
získává i WPH platformu s ekosys-
témem aplikací. V obou případech 
jsou k dispozici i další výhody, jako 
monitoring 24/7, 
ochrana dat nové 
generace a další.

Pravidla pro kybernetické zabezpečení
Digitální ochrana se už dnes 
stává celosvětově poptávanou 
komoditou. Zatímco v roce 
2004 měl globální trh s kyber-
netickou bezpečností hodnotu 
3,5 miliardy dolarů, v součas-
nosti se jeho hodnota odhaduje 
na více než 120 miliard dolarů. 

Je tedy zřejmé, že i když kance-
láře budoucnosti přinášejí větší 
pružnost, rychlost, efektivitu 
a úsporu času, hrozby jsou také 
stále silnější a komplexnější.

„Nové technologie podporují 
stále větší flexibilitu a konektivitu 
zaměstnanců i lidí, kteří nejsou 
přímo součástí organizace. Lidé 
už dnes běžně spolupracují 
napříč kontinenty a časovými 
pásmy. Klíčová ale zůstává oblast 
bezpečnosti, která musí zajistit, 
aby společnosti v budoucnosti 
v neustále se měnícím světě 
práce neztratily stabilitu,“ říká 
Jan Všetička, Product Business 
Developer společnosti Canon 
CZ. Ta se stala průvodcem firem 
do digitálního světa a své vize 
i postřehy dalších odborníků 

rozvíjí v projektu Kancelář 
budoucnosti.

Ve světě plném 
inovací budou 
firmy v nej-
bližších letech 
řešit, jak do svých 
kanceláří co nej-
lépe zapojit nové 
technologie, které 
umožní zvýšit 
jejich produkti-
vitu i efektivitu. 
Nesmějí však 
zapomínat, že novinky je nutné 
zavádět tak, aby neohrožova-
ly bezpečnost firmy i jejích 
obchodních partnerů. Odbor-
níci společnosti Canon proto 
připravili 5 pravidel pro zdravé 
kybernetické zabezpečení firem.

Proč jsou kanceláře budouc-
nosti stále zranitelnější? „S po-
kračující digitalizací je každá 
společnost přirozeně méně odolná 
proti virtuálním bezpečnostním 
rizikům. Způsob práce bude brzy 
záviset na stálém a důvěrném 
digitálním kontaktu mezi doda-
vateli, partnery a zákazníky. To 

přináší celou řadu kybernetických 
hrozeb, jejichž potenciálními 

nositeli už nejsou jen lokální sub-
jekty, ale mohou to snadno být 
lidé i organizace z celého světa,“ 
připomíná Jan Všetička.

Veškeré citlivé údaje, konekti-
vita a automatizace totiž nabízejí 
mnohonásobně více příležitostí 
hackerům. Zvětšuje se „povrcho-
vá plocha“, která je kybernetic-
kým útokům vystavena.  
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Pomocí botnetu nebo superpočítače může být stejné 
heslo spuštěno za 0,0085 sekundy. Takže slabé heslo, 
které používáte pro všechny účty, které máte, může 

být hacknuto velmi snadno a rychle. A nemyslete 
si, že pokud používáte malé heslo (například jméno 
kočky), že jste si polepšili. Osmimístné slovo z ma-
lých písmen hackne Botnet nebo superpočítač za 1,8 
sekundy. Takže chlupáčci nejsou řešením. Co je to?

V aktuální oblasti je jedinou možností dobrého 
zabezpečení silné heslo náhodných znaků, jako je 

například $^uI0!JvR. Tyto typy hesel se stanou expo-
nenciálně těžšími k prolomení. Zároveň je těžší zapa-
matovat si je – zejména při použití různých hesel pro 
každý účet, který máte. A to je, moji přátelé, přesně 
to, co byste měli dělat. Chcete-li mít přehled o těchto 
heslech, musíte použít správce hesel.

Nejen, že správce hesel uchovává tato hesla 
uzamčená v šifrovaném trezoru (k němuž lze přistu-
povat pouze s heslem), většina z nich obsahuje silné 

generátory hesel, takže nemusíte 
přijít s náhodným řetězcem znaků 
vy sami.

Takže pokud používáte správce 
hesel, můžete nejen udržet všechna 
tato silná hesla bezpečně ukrytá, 
můžete snadno generovat velmi silná 
hesla, která se budou používat pro 
vaše účty. Všichni by se měli obrátit 
na správce hesel dříve, než se ocitnete 
v hledáčku hackera, který způsobí, že 
přijdete o data nebo i hůř.

Silná hesla opravdu nelze spravo-
vat bez správce hesel. Pokud napří-
klad v zaměstnání máte mít nějaké 

jedno heslo k systému apod. snažte si jej udělat tak, 
aby nebylo úplně jednoduché, zkuste nějaké písmeno 
nahradit číslem např. An1ck4. Hlavně 
si toto heslo nikam nepište do blízkosti 
klávesnice. Patří to mezi časté nešvary.

Proč byste měli používat správce hesel?
Vaše heslo je slabé. Jsou to vaše narozeniny? 
Narozeniny vašich dětí? Vaše výročí? Nebo je 
to heslo123? Zvažte to: trvá pouze 14,17 minut 
zlomit devítimístné heslo (například 123456789), 
které se skládá z čísel 1-9. 
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Nokia pro  
optické sítě
Společnost Nokia představu-
je nové otevřené softwarové 
aplikace WaveSuite pro optické 
sítě. Ty umožňují provozovate-
lům sítí lépe zpeněžit své sítě, 
urychlit zavádění služeb a rychle 
optimalizovat síť pro maximální 
výkon a kapacitu.

Software WaveSuite poskytuje 
fokusované, lehké nástroje řízené 
zkušenostmi uživatelů optima-
lizovanými v podnikání. Sada 
modulárních aplikací nabízí 
poskytovatelům služeb, velkoob-
chodníkům a velkým společnos-
tem možnost virtualizovat svou 
optickou síťovou infrastrukturu, 
což umožňuje tvořit podnikové 
modely síťových služeb, které lze 
využít k podpoře nových kanálů 
na trhu. Nástroje hierarchických 
služeb výrazně 
zlepšují rychlost 
a snadnost přeno-
su kapacity sítě.

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

Třípásmový herní Wi-Fi routerCommScope získal ARRIS
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Na českém a slovenském trhu se 
objevil designově propracovaný 
třípásmový herní Wi-Fi router 
Netgear Pro Gaming XR700. 
Novinka nabízí unikátní kombi-
naci hardwarového a softwaro-
vého vybavení poskytující rychlé 
a spolehlivé připojení pro vysoce 
komfortní a pokročilé hraní 
online her.

Špičkový výkon routeru Netgear 
Pro Gaming XR700 zajišťuje čtyř-
jádrový 1,7GHz procesor s ope-
rační pamětí 512 MB, technologie 
MU-MIMO, QoS, Beamforming+, 
Smart Roaming a Wi-Fi standard 
AD7200 s bezdrátovým připojením 
o rychlosti až 7,2 Gb/s (800 Mb/s ve 
2,4GHz pásmu, 1733 Mb/s v 5GHz 
pásmu a 4600 Mb/s v 60GHz 
pásmu). Široké pokrytí mají na 
starosti čtyři externí antény Active 
se zesilovači, jež vedle běžného 
přenosu Wi-Fi signálu z připojené-
ho zařízení směrem k routeru tento 
signál dále zesilují a minimalizují 
tak případný okolní šum. Součástí 
routeru je také šest gigabitových 
LAN portů s možností vzájemné 

agregace dvou z nich, jeden 10giga-
bitový LAN port SFP+ a dva USB 
porty 3.0.

Rozsáhlé možnosti správy 
routeru, včetně monitorování 
a přizpůsobení sítě, umožňují 
funkce Gaming Dashboard, Geo 
Filter a Network Monitor. Zatímco 
personalizovaný interaktivní ná-
stroj Gaming Dashboard poskytuje 
hráči potřebná data o odezvě či 
využití šířky pásma jednotlivými 
připojenými zařízeními v reálném 
čase, funkce Geo Filter minimali-
zuje případné prodlevy vytyčením 
vzdálenosti od serveru či ostatních 
hráčů. Součástí softwarové výbavy 
routeru je také podpora služeb 
Plex Media, 
Amazon Cloud 
a ReadyShare.

Společnost CommScope, poskyto-
vatel globálních řešení infrastruk-
tury, získá za 7,4 miliardy dolarů 
společnost ARRIS International, 
poskytovatele globálních řešení 
pro zábavu a komunikaci.

Celohotovostní transakce přijde na 
zhruba 31,75 dolarů na akcii, což za-
hrnuje splacení dluhu a nová kom-
binovaná společnost předpokládá 
zhruba výnosy ve výši 11,3 miliardy 
dolarů, přičemž EBITA se nastaví na 
1,8 miliardy dolarů.

Jakmile bude smlouva dokon-
čena, očekává se, že nově kombi-
novaná společnost vytvoří ziskový 
růst na nových trzích a bude vést 

v kabelové a bezdrátové komuni-
kaci. Stejně jako pozice společnosti 
těžit z průmyslových trendů, jako je 
konvergence sítí, vlákno, mobilita, 
5G, internet věcí a stále se měnící 
síťové a technologické architektury.

Vedle akvizice společnos-
ti ARRIS, skupina Carlyle, 
globální správce aktiv, obnovila 
svoji vlastní pozici ve společnosti 
CommScope jako investici do men-
šinového podílu ve výši 1 miliardy 
dolarů jako sou-
část financování 
ARSIS.

Spojky SCIL (Splice 
Closure In-Line) 
disponují těmito 
klíčovými vlastnostmi 
a výhodami:

1. Robustní ochrana před po-
větrnostními vlivy
• Vynikající gelová těsnící techno-

logie, která zvládne širokou škálu 
kabelových rozměrů tak, aby se 
zabránilo vniknutí vody a konta-
minantů do spojky.

• Stupeň krytí IP68
• Možnost přidání ventilku a při-

pojení uzemnění.

2. Zabezpečení vstupu a utěsně-
ní kabelu
• Gelové těsnění a multiportové 

kabelové ucpávky se přizpůsobí 
většině velikostí kabelů a jejich 
nerovnostem.

• Kabelový konec a retenční systém 
se hodí pro všechny typy kabelů 
od tradičních loose-tube s buffe-
ry, po tenké kabely s mikrovlák-
ny.

• Gelové těsnění odstraňuje riziko 
poškození kabelů.

• Je podporován počet kabelů od 
10 (SCIL-A) do 24 (SCIL-B).

3. Osvědčený management vlá-
ken a svarů
• Ve spojkách je použit systém 

managementu vláken FOSC® 
s více možnostmi propojovacího 
zásobníku.

• Kapacita svarů vláken je od 48 
(SCIL-A) do 288 (SCIL-C).

• Zásobník pro smyčku optického 
kabelu disponuje rychlým a snad-
ným přístupem.

• Spojka se otevírá a zavírá bočními 
zámky pro rychlý opakovaný 
přístup.

• Odnímatelný kryt umožňuje 
neomezený přístup k zakončení 
kabelů a svarům – snadno se 
instaluje.

• Instalace nevyžaduje žádné spe- 
ciální nástroje.

CommScope spojky jsou navrženy 
tak, aby spolehlivě fungovaly v drs-

ných venkovních podmínkách. 
Testují se na odolnost proti vlh-
kosti, pod vodou, pod tlakem; při 
manipulace s kabelem – axiál- 
ní tah, zkroucení, ohyb a náraz; 
na zkroucení a ohýbání optických 
vláken; testuje se odolnost vůči vib-
racím, teplotám, chemickým a UV 
paprskům. Všechny spojky navíc 
splňují mezinárodní normy a stan-
dardy, včetně IEC, ITU a ASTM.

Díky společnosti CommScope 
poskytuje Raycom osvědčená řešení, 
která pomáhají partnerům lépe 
připojovat své zákazníky.

Martin Marek, Raycom s.r.o.

In-line optické spojky pro sítě FTTX
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Více článků si můžete přečíst na www.netguru-nn.com

Unifikované Wave 2 přístupové body 
Novinkou na trhu jsou dva uni-
fikované přístupové body (AP), 
které dokážou zajistit spolehlivé 
vysokorychlostní bezdrátové 
připojení – unifikovaný Wi-Fi 
AC2200 Wave 2 přístupový bod 
(DWL-7620AP) a unifikovaný 
Wi-Fi AC1300 Wave 2 přístu-
pový bod s technologií Smart 
Antenna (DWL-6620APS).

Nové unifikované přístupo-
vé body od D-Link umožňují 
vybudovat flexibilní a škálova-
telné bezdrátové sítě nabízející 
bezkonkurenční Wi-Fi připojení. 
Jsou vhodné například pro malé 
a střední firmy a organizace, které 
se potýkají s rostoucím ekosysté-
mem připojených zařízení, nebo 
pro místa navštěvovaná velkým 
počtem osob, jako jsou hotely, 
nákupní centra, školy a univer-
zity.

Zařízení DWL-6620APS je 
ideální pro vytváření moder-
ních sítí s perspektivou dalšího 
rozšiřování. Využívá stan-
dard 802.11ac Wave 2 a může 
dosáhnout celkové rychlosti 
bezdrátového přenosu až 
1267 Mb/s (867 Mb/s s 802.11ac 
a 400 Mb/s s 802.11n). Technolo-

gie MU-MIMO umožňuje sou-
běžnou komunikaci s několika 
klienty, což výrazně zvyšuje 
kapacitu a propustnost sítě.

Technologie Smart Antenna 
vybírá pro každého klienta 
optimální způsob přenosu 
a využívá digitální směrování 
signálu pro zvýšení zisku an-
tény a dosažení maximálního 
výkonu. To umožňuje provo-
zovat více přístupových bodů 
blízko sebe, aby byla zajištěna 
konektivita pro velké množství 
zařízení v omezeném prostoru 
a zároveň bylo výrazně omezeno 
vzájemné rušení.

Zařízení DWL-6620APS může 
pracovat jako samostatný přístu-
pový bod, anebo může být cent-
rálně řízeno unifikovanými řídi-
cími jednotkami od D-Link. Při 
nasazení v kombinaci s řídicími 
jednotkami D-Link DWC-1000/ 
/DWC-2000 je možné centrálně 
spravovat až 1024 přístupových 
bodů řady DWL. Přístupový 
bod DWL-6620APS podporuje 
také napájení přes ethernetový 
kabel (PoE), což usnadňuje jeho 
instalaci.

Třípásmový přístupový bod 
DWL-7620AP je podobně jako 

předchozí model ideální pro malé 
a střední firmy, které se poohlížejí 
po škálovatelné vysokorychlostní 
bezdrátové síti. Využívá plný po-
tenciál standardu 802.11ac Wave 
2, který nabízí vynikající konekti-
vitu spolu s mimořádně vysokou 
celkovou dostupnou rychlostí 
přenosu dat až 2 200 Mb/s při 
současném používání 3 bezdráto-
vých pásem a podporuje agregaci 
kabelových linek pro dosažení 
maximální propustnost sítě.

Inteligentní přidělování frek-
vencí pak umožňuje 
spolupracovat se 
svými sousedy.

Gigabitový  
MU-MIMO router

První směrovač typu Mesh – model MR2200ac 
podporuje funkci Wi-Fi Protected Access 
(WPA3), poskytuje rychlé a nepřerušované po-
krytí sítí Wi-Fi a informace, řízení a zabezpečení 
v rámci celé sítě. 

Tento bezdrátový směrovač s modulárním provede-
ním a vysokým výkonem je možné snadno rozšířit 
o další jednotky a vytvořit síť Mesh pro připojené 
domácnosti všech velikostí. Tento router jako první 
z této kategorie získal certifikát WPA3, nového 
bezpečnostního standardu, který by měl přinést do 
komunikace Wi-Fi daleko vyšší hodnotu bezpeč-
nosti.

Směrovač MR2200ac využívající čtyřjádrový sys-
tém na čipu Qualcomm IPQ4019 se vyznačuje tří-
pásmovým provedením sítě Wi-Fi, které eliminuje 
místa bez připojení a zajišťuje rychlý širokopásmový 
internet i v nejodlehlejších částech domu. Celou síť 
spravuje operační systém Synology Router Manager 
(SRM), v jehož intuitivním uživatelském rozhraní je 
k dispozici řada funkcí firemní úrovně:
• Chytrá technologie Mesh.
• Rozšířený roaming.
• Snadné nastavení.
• Jediný ovládací panel Wi-Fi.
• Kompatibilita se směrovačem Synology 

RT2600ac.

Nejnovější verze systému SRM 1.2 obsahuje také 
zcela nový balíček Safe Access, který kombinuje nej-
lepší rodičovskou kontrolu ve své třídě a automatic-
ké zabezpečení na úrovni sítě, díky čemuž nemusíte 
hledat různá řešení pro jednotlivé platformy:
• Vytvoříte si svět online bezpečný pro své děti.
• Zjistěte, jak se děti chovají na internetu.
• Síťové profily pro rodinná zařízení a zařízení IoT.
• Nenápadné zabezpečení sítě.

Model MR2200ac patří mezi první směrovače 
s certifikací WPA3, což je nově oznámený 
standard zabezpečení Wi-Fi. Nové mož-
nosti zahrnují varianty WPA3-Personal, 
WPA3-Enterprise a Enhanced Open.

První Mesh směrovač s certifikací WPA3 na trhu

Nový bezdrátový gigabitový 
MU-MIMO router TP-Link Archer 
C6podporuje standard 802.11ac. 
Jedná se o Wi-Fi router s duálním 
pásmem AC1200, který je vybaven 
pěti anténami pro stabilní připoje-
ní a široké pokrytí. 

Je určen primárně pro malé firmy 
a moderní domácnosti, ve kterých 
propojí stolní počítače, notebooky, 
tablety, mobilní telefony, set-top-
-boxy, herní konzole, datové úložiště 
a smart televize.

Díky AC technologii umož-
ňuje router Archer C6 bezdrá-
tově připojit zařízení 3x rychleji 
než router se standardem N. 
Technologie MU-MIMO pak zajistí 
dvojnásobné účinnosti, kdy komu-
nikuje až se dvěma zařízeními sou-
časně. To znamená souběžný přenos 
dat rychlostí 300 Mbit/s v pásmu 
2,4 GHz a 867 Mbit/s v pásmu 
5 GHz. Celková dostupná šířka pás-
ma je finálních cca 1200 Mbit/s.

Pásmo 2,4 GHz poskytuje 
rychlost přenosu, která dostaču-
je pro každodenní práci, jako je 
psaní e-mailů a surfování na webu, 
zatímco rychlost v pásmu 5 GHz 
je ideální pro plynulé streamování 
videa v HD rozlišení a hraní online 
her s rychlou odezvou.

Čtyři externí a jedna interní anté-
na vysílají silný Wi-Fi signál napříč 
kancelářemi, budovou nebo bytem. 
Díky tomu lze využít připojení k in-
ternetu jak v obýváku, tak i venku 
na terase. Kombinace pěti antén 
poskytuje až o 40 % silnější signál 
v místech, kde s routery předešlé 
konstrukce již dochází k výpadkům 
nebo jsou již zcela bez signálu.

Díky jednomu portu WAN a čty-
řem gigabitovým portům LAN lze 
připojit stolní PC, smart televizor s 4K 
rozlišením, herní konzoli nebo datové 
úložiště NAS, které 
naplno využijí rych-
lost na lokální síti.
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https://www.netguru-nn.com/prvni-mesh-smerovac-s-certifikaci-wpa3/
https://www.netguru-nn.com/gigabitovy-mu-mimo-router-tp-link-archer-c6/
https://www.netguru-nn.com/nove-unifikovane-wave-2-pristupove-body-pro-flexibilni-a-skalovatelne-bezdratove-site/
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VIZE: Společnost Gartner 
představila svůj přehled deseti 
předpovědí pro rok 2019 a násle-
dující období. Pokrývají zejména 
klíčové dopady postupující 
digitální inovace.

Deset nejdůležitějších strate-
gických předpovědí analytiků 
společnosti Gartner:
1.  2020: bude 80 % AI projektů 

považováno za „alchymii“ 
provozovanou mágy, jejichž 
znalosti není možné v organi-
zaci ve větší míře rozšířit.

2.  Do roku 2023: se na vyspělých 
trzích oproti roku 2018 sníží 
počet pohřešovaných osob 
o 80 % díky AI technologiím 
rozpoznávajícím obličej.

3.  Do roku 2023: se sníží počet 
pacientů, kteří dorazí na lékař-
skou pohotovost, o 20 milionů 
zařazením chronicky nemoc-
ných pacientů do programů 
virtuální péče využívající AI.

4.  Do roku 2023: začne čtvrtina 
organizací po zaměstnancích 
vyžadovat podpis prohlášení, 
že se nezapojí do „kybernetické 
šikany“. 70 % podobných ini- 
ciativ selže.

5.  2022: překoná 75 % organizací 
s týmy obsazenými kulturně roz-
manitými členy své finanční cíle.

6.  Do roku 2021: postihne 
75 % veřejných blockchainů 
fenomén „otravy soukromí“ 
(privacy poisoning) – zahr-
nutí osobních dat, které učiní 
blockchain nevyhovující platné 
legislativě.

7.  Do roku 2023: díky regulacím 
ochrany soukromí v online 
prostoru se zvýší náklady na 
provoz online služeb.

8.  2022: nejrychlejší cestou 
k digitalizaci se stane konverze 

interních schopností na externí 
produkty či služby generující 
obrat – díky cloudové ekono-
mice a flexibilitě.

9.  Do roku 2022: se společnostem 
využívajícím výhody spoluprá-
ce s digitálními giganty podaří 
v jejich odvětvích získat podíl 
40 procent.

10. Do roku 2021: budou mít skan-
dály na sociálních sítích a bez-
pečnostní incidenty jen 
krátkodobý dopad na 
chování spotřebitelů.

Top 10 předpovědí pro IT organizace
Česká republika 
nemá digitální 
lídry
Výsledky studie Dell Techno-
logies Digital Transformati-
on Index (DT Index) nena-
stavují českým firmám příliš 
lichotivé zrcadlo. Alespoň 
co se týče postupu digitální 
transformace, digitálních 
očekávání a obav šéfů střed-
ních a velkých podniků. 

Podle zjištění není možné 
zařadit žádnou českou firmu 
mezi digitální lídry. Průzkum 
DT Index, který proběhl ve 
spolupráci se společností Intel, 
také zjistil, že 84 % českých 
vedoucích pracovníků se 
domnívá, že jejich organizace 
se bude jen těžko vyrovnávat 
s měnícími se požadavky zá-
kazníků v příštích pěti letech 
a 25 % se obává, 
že zaostanou za 
ostatními.

 

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

ANALÝZA: Nejhorší platební 
morálku mezi živnostníky mají 
mladí podnikatelé do třiceti 
let. Bez ohledu na pohlaví své 
závazky hradí prů-
měrně s pětidenním 
zpožděním. 

S přibývajícím věkem 
se platební disciplína 
zlepšuje, ale zároveň 
roste rozdíl mezi muži 
a ženami. Takové 
jsou závěry analýzy 
poradenské společ-
nosti Bisnode, která disponuje 
nejrozsáhlejší databází platebních 
informací v ČR.

Poradenská společnost Bisnode 
analyzovala vzorek více než 60 000 
podnikatelů, u nichž má k dispo-
zici informace o jejich platební 
morálce. Podnikatelé – živnostníci 
průměrně splácí své faktury 2,1 dne 
po splatnosti, když muži průměrně 
platí 2,4 dne po splatnosti, zatímco 
ženy o 0,5 dne méně.

„Podle očekávání nejhorší 
platební disciplínu mají mladí 
podnikatelé do 30 let, u nichž 

průměrná doba po splatnosti 
překračuje pět dnů. Důvodem je 
zřejmě skutečnost, že v této věkové 
skupině se vyskytuje největší podíl 

nezkušených začínajících podnika-
telů, kteří se nacházejí na počátku 
své živnostenské činnosti, kdy hrozí 
největší riziko nezdaru. Jistý vliv 
má zřejmě také to, že mladí lidé 
jsou obecně ochotnější riskovat,“ 
hodnotí výsledky analytik Bisnode 
Milan Petrák.

S rostoucím věkem podnikatelů 
se jejich platební morálka zlepšuje 
a problémy s pla-
cením faktur se 
vyskytují méně 
často. 

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

O změně práce aktuálně uvažuje 
57 % českých zaměstnanců, říká 
aktuální průzkum agentury Rondo 
Data. Nejvíce lidem vadí nízký plat 
(23,5 %), dojíždění (12,5 %) a stere-
otyp (11,5 %). Naopak ke změně by 
je přimělo zejména vyšší finanční 
ohodnocení (56,5 %).

„O změně práce podle našeho 
průzkumu aktuálně uvažuje téměř 
60 % zaměstnanců a v horizontu 
týdnů se jich chystá změnit zaměst-

navatele téměř 13 %,“ informuje 
Tomáš Kučera, jednatel Rondo Data. 
Průzkum odhalil vysoké procento 
lidí aktuálně uvažujících o změně 
práce. Na jejich stávající práci jim 
nejvíce vadí nízký plat (23,5 %), 
dojíždění do práce (12,5 %) a ste-
reotyp v zaměstnání (11,5 %). Mezi 
další negativa dle průzkumu patří 
nepříjemní kolegové, nepříjemný šéf 
a malá pravděpodobnost karierního 
posunu (vše 11 %).

„V současnosti jsou zaměstnavatelé 
a HR manažeři mezi dvěma ohni. 
Řeší často jak sehnat nové vhodné za-
městnance, když jejich byznys roste, 
a navíc musí udržet a motivovat ty 
stávající, protože i jejich tendence ke 
změně práce je vysoká,“ komentuje 
Michal Novák z pracovního portálu 
Profesia.cz.

Ke změně práce české zaměstnan-
ce nejvíce motivuje vyšší finanční 
ohodnocení (56,5 %), flexibilnější 
pracovní doba (7 %), nefinanční 
benefity (6 %) nebo 
kratší dojíždění do 
práce (5 %). 

57 % Čechů uvažuje o změně práce Mladí podnikatelé platí pozdě
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https://www.b2b-nn.com/pruzkum-nejsou-digitalni-lidri/
https://www.b2b-nn.com/pruzkum-top-10-predpovedi-pro-it-organizace-a-uzivatele/
https://www.b2b-nn.com/57-cechu-uvazuje-o-zmene-prace-slysi-zejmena-na-penize/
https://www.b2b-nn.com/mladi-podnikatele-plati-faktury-s-nejvetsim-zpozdenim/
http://cz.ict-nn.com
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Extrémně odolné notebooky
Ta nejtěžší zaměstnání na světě vyžadují nejtvrdší 
tréninky a stejná disciplína přinesla také další 
generaci vysoce odolných notebooků Dell Rugged. 
Každý systém je znovu a znovu testován, aby pře-
konal standardy a nastavil laťku odolnosti ještě výš. 

Od továren k záchranným složkám, ve skladech i na 
ropných plošinách, zákazníci potřebují spolehlivost, 
konektivitu a výkonnost 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu. A Dell je jediným prémiovým výrobcem 
vysoce odolných notebooků, zařízení 2v1 a tabletů, 
které jsou používány v opravdu náročných pracov-
ních prostředích.

Modelová řada Rugged je navržená a extrémně 
testovaná pro dosažení nekompromisního výkonu 
pro náročné zákazníky, jako jsou třeba průzkumníci 
National Geographics nebo firma McLaren.

Společnost Dell oznámila nejnovější přírůstky do 
rodiny Rugged: Dell Latitude 7424 Rugged Extreme 
a notebooky Dell Latitude 5424 a 5420 Rugged. Žád-

ní dva zákazníci s počítači Rugged nejsou stejní, ale 
mají něco společného: potřebu kombinovat spolehli-
vou a bezpečnou správu se spolehlivostí a ovladatel-
ností Dell Latitude bez ohledu na to, kde pracují a co 
dělají.

Odolnost proti tvrdým dopadům 
a otřesům je pouze základním před-
pokladem, ale pouze přežít nestačí. 
Zákazníci očekávají, že jim počítače 
Dell Rugged budou poskytovat lepší 
schopnosti a zkušenosti. Tyto nové 
notebooky tedy poskytují snadnější 
prohlížení, v interiéru i exteriéru pro 
větší použitelnost, ať už v dešti nebo 
na přímém slunci, díky jasnějším 
(1000-NIT) a ostřejším plnoformá-
tovým displejům s lepším barevným 
gamutem. A díky této nové generaci 

notebooků mohou zákazníci pracovat déle než 
14  hodin bez přerušení díky dvěma za chodu vymě-
nitelným bateriím s kombinovaným nabíjením.

A protože konektivita je zcela zásadní, jsou tyto 
nové počítače Rugged k dispozici s Cat16 4G / LTE 
připojením další generace. Zařízení budou mít lepší 
připojení s možností přístupu k Pásmu 14 jako 
dostupnou volbu pro modelovou řadu Dell Rugged, 
takže záchranné složky se mohou spolehnout na 
konektivitu, když ji potřebují nejvíce.

Rychlejší vyhledávání  
v zabezpečeném centrálním úložišti
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Unikátní diskové 
úložiště se čtečkou 

Dostatek prostoru pro všechna 
data, a ještě možnost pohodlně 
pracovat s SD kartami. Tak tuto 
skvělou možnost nabízí nový 
externí terabajtový disk od Ver-
batimu, v jehož balení se nachází 
i jedna prémiová 16GB SD karta.

Kdo by nechtěl mít možnost 
přenášet velké objemy dat. Na 
nový disk Store ‘n’ Go USB 3.0 
s integrovanou čtečkou SD karet 
od společnosti Verbatim, patřící 
v ukládání dat ke špici, se vejde 
velké množství dokumentů, hudby, 
obrázků, ale také videa. Kapacita je 
1 TB, a brzy bude k dispozici i 2TB 
verze. Kromě toho, tato novinka 
obsahuje ještě jednu revoluční věc, 
a tou je čtečka paměťových SD 
karet.

Store ‘n’ Go USB 3.0 se čteč-
kou SD karet je černého plasto-
vého provedení. Rozměry jsou 
20x77x114 mm a hmotnost činí 
155  ramů. V elegantním těle je 
ukryt 2,5palcový HDD o kapa-
citě 1 TB s teoretickou rychlostí 
přenosu dat 4800 Mbit/s. Disk se 
připojuje prostřednictvím USB ka-
belu a podporuje rozhraní USB 3.0, 
přičemž je samozřejmě plně zpětně 
kompatibilním s USB 2.0.

Druhá část externího disku 
představuje čtečka SD karet. Ta 
je integrována do těla zařízení 
a nejenže nabízí snadnou možnost 
ukládat data na SD karty, ale také 
jejich přesun na pevný disk či do 
počítače. V balení se navíc nachází 
jedna paměťová karta – Premium 
Verbatim SDHC 16 GB. Ta tak 
nabízí další kapacitu, ale především 
ji lze použít v kompatibilních pro-
duktech, jako například fotoapará-
tech či kamerách. Od společnosti 
Verbatim to není špatný nápad, 
avšak většina uživatelů by přivítala 
spíše micro SD kartu, kterou dnes 
používá většina zařízení.
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GFI Archiver 14 je řešení pro 
archivaci souborů a e-mailů pro 
malé a středně velké podniky 
(SMB). Přináší možnost ukládat 
informace spojené s elektronickou 
poštou do jednoho centrálního 
úložiště, jednodušší přechod na 
nový licenční model a rychlejší 
vyhledávání.

GFI Archiver 14 umožňuje IT 
administrátorům archivovat, uklá-
dat a vyhledávat interní i externí 
elektronickou poštu, souborové 
přílohy a data z kalendářů v jed-
nom centrálním, zabezpečeném 
úložišti. Nová verze také zahrnuje 
možnost snadného přechodu na 
nový licenční model GFI Unlimi-
ted umožňující jej využívat s 11 
dalšími produkty GFI Software bez 
jakýchkoliv dodatečných nákladů. 
Oproti předchozí verzi 12 je rovněž 
až dvakrát rychlejší při vyhledávání 
jak e-mailů tak souborových příloh.

„Pokud dojde ke ztrátě či vyma-
zání důležité e-mailové zprávy či 

souboru, může to vést ke 
ztrátě důvěryhodnosti 
podniku a k finančním 
ztrátám,“ řekl Zdeněk 
Bínek, zodpovědný za 
prodej řešení GFI Soft-
ware v České republice 
a na Slovensku. „Řešení 
GFI Archiver eliminu-
je následky případné 
ztráty důležitých dat 
a také jejich nechtěné či 
úmyslné změny. Nyní jako součást 
licenčního modelu GFI Unlimited 
dovoluje také výhodně doplnit 
o řešení poštovního serveru, jeho za-
bezpečení a další produkty ochrany 
podnikové sítě.“

Řešení GFI Archiver 14 nabízí 
tyto klíčové přínosy:
• okamžitý přístup k e-mailům 

kritickým pro podnikání a jejich 
přílohám z Outlooku kdykoliv 
a kdekoliv, 

• vyhoví regulačním požadavkům 
a minimalizuje rizika nesplnění 
zákonných norem díky úplnému 

odolnému archivu podnikových 
e-mailů a souborů a snížení 
nákladů centralizované kopie 
e-mailů a eliminací PST souborů;

• identifikace problémů v podniku 
díky reportovacímu modulu 
MailInsights, jež umožní z ar-
chivu extrahovat klíčová data 
o výkonnosti pracovníků, např. 
sdílení objemných příloh.
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https://www.itsec-nn.com/gfi-archiver-14-rychlejsi-vyhledavani-v-zabezpecenem-centralnim-ulozisti/
https://www.rc-nn.com/unikatni-diskove-uloziste-s-cteckou-sd-karet-a-16gb-sd-kartou-zdarma/
https://cz.ict-nn.com/extremne-odolne-notebooky/
http://cz.ict-nn.com
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Flash paměť  
pro automotive
Společnost Western Digital 
Corporation rozšiřuje svoji 
nabídku vysoce výkonných 
a odolných pamětí EFD pro 
využití v automobilovém 
průmyslu například při rozvoji 
autonomních vozidel nebo 
asistenčních systémů ADAS. 

Nová paměť Western Digital 
iNAND® AT EU312 EFD využívá 
rozhraní UFS 2.1, poskytuje 
vyšší kapacitu a až 2,5násobný 
výkon ve srovnání s předchozími 
produkty na platformě e.MMC. 
Současně nová paměť garantuje 
vysokou kvalitu a spolehlivost, 
kterou vyžaduje automobilový 
průmysl. Digitálně propojená 
vozidla potřebují 
rychlá a spo-
lehlivá datové 
úložiště. 

Top 10 strategických IoT trendů

Společnost Samsung Electronics 
představila nové nástroje pro 
platformy Bixby a SmartThings, 
nové One UI a displej Infinity 
Flex Display. 

„V oblasti umělé inteligence a In-
ternetu věcí jsme výrazně pokročili, 
což bude mít zásadní význam pro 
to, aby se naše vize propojeného 
života stala skutečností,“ prohlásil 
DJ Koh, prezident a generální 
ředitel divize IT a mobilních 
komunikací Samsung Electro-
nics. „Pokrok v souvislosti s Bixby 
a SmartThings otevírá novou 
kapitolu, v níž mohou být produkty 
a služby třetích stran ve velkém 
měřítku integrovány do platforem 
umělé inteligence a Internetu věcí. 
Ohebný displej je základem nového 
druhu mobilních zážitků.“

Inteligentní rozhraní Bixby 
Samsung vyvíjí ve škálovatelnou 
inteligentní platformu, která 
bude podporovat různé produkty 
a služby a představil vývojářské 
Bixby Developer Studio, jež 
umožní vdechnout inteligenci 
službám a zařízením. 

Vize propojeného života 
Samsungu vychází z otevřené-
ho ekosystému Internetu věcí, 
který propojená zařízení spojuje 
v jediné platformě. SmartThings 
posouvá Internet věcí z chytrých 
domů do automobilu, kanceláře 
a všude kolem. Zařízení a služby 
je možné propojovat nyní rych-
leji a snadněji díky přepracované 
sadě nástrojů SmartThings De-
veloper Workspace. Modernizo-
vaný certifikační program Works 
with SmartThings (WWST) 
vývojářům poskytuje přístup 
k expertům a zdrojům platformy 
SmartThings.

Představen byl nový a intuitiv-
ní design rozhraní One UI, jež 
umisťuje nejrelevantnější obsah 
ve spodní polovině obrazovky, což 
je pohodlnější v případě držení 
jednou rukou. Samsung přichází 
s přelomovou ohebnou formou 
smartphonu. Infinity Flex Display 
spolu s One UI 
vytvářejí nový 
druh zážitku. 

Škoda testuje dron pro logistiku
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Společnost Gartner publikovala 
seznam deseti nejdůležitěj-
ších strategických technologií 
a trendů, které budou motorem 
digitálních inovací mezi lety 
2018 a 2023.
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Ohebný displej a rozhraní One UI
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Škoda Auto pokračuje v implemen-
taci technologií dle zásad Průmyslu 
4.0. V hlavním výrobním závodě 
v Mladé Boleslavi nyní česká 
automobilka testuje dron, který je 
schopen ze vzduchu identifikovat 
a počítat palety na vnějších plo-
chách automobilky. 

Dron vznikl ve spolupráci mezi 
logistikou značky Škoda a českou fir-
mou Robodrone a prošlapává cestu 
k budoucímu využívání dronů při 
inventurách v běžném provozu.

Člen představenstva společnosti 
Škoda Auto za oblast výroby a logis-
tiky Michael Oeljeklaus zdůrazňuje: 
„Průběžně pracujeme na zvyšování 
efektivity našich každodenních 
výrobních procesů a ulehčování práce 
našich zaměstnanců. Dron ulehčuje 
a urychluje proces inventury. V bu-
doucnu budou takové procesy probí-
hat zcela automaticky, což je i jedním 
z hlavních pilířů naší Strategie 2025.“

Šestirotorový dron, vycházející 
z modelu „Kingfisher“ firmy Ro-
bodrone, létá rychlostí až 20 km/h 
a unese až pět kilogramů užitečné 
zátěže. Během aktuální zkušební fáze 

dron třikrát denně zcela autonomně 
zaznamenává počet prázdných palet 
na vnějších plochách jedné z výrob-
ních hal v Mladé Boleslavi. Data se 
následně předávají do IT-systémů 
logistiky Škoda Auto, kde se dále 
zpracovávají.

Jelikož se pozice palet pomo-
cí technologie GPS nedá zjistit 
s dostatečnou přesností, je dron 
vybaven takzvanou technologií 
LIDAR (Light Detection and Ran-
ging), která precizně měří vzdálenost 
a rychlost. Senzor LIDAR zazname-
ná až 300 000 obrázků za sekundu. 
Dron je navigován prostřednictvím 
3D mapy, vzniklé 
na základě této 
technologie.

„Internet věcí 
bude přiná-
šet stále nové 
příležitosti pro 
digitální inovaci 
i obchod v celém 
následujícím 
desetiletí. Řada 

z nich bude souviset se zcela novými či moderni-
zovanými technologiemi,“ říká viceprezi-
dent výzkumu Nick Jones. „CIO a IT 
ředitelé, kteří si osvojí inovativní IoT 
trendy budou v ideální pozici vést 
ve svých organizacích digitální 
inovace.“

Vedle sledování samot-
ných klíčových trendů 
a technologií by se vedení 
podniků mělo ujistit, že má 
zaměstnance s potřebnými 
dovednostmi a znalosti a/
nebo partnery, kteří jejich 
zavádění dokáží podpořit. 
Do roku 2023 totiž budou IT 
ředitelé a CIO odpovědni za více 
než trojnásobek připojených koncových 
bodů oproti dnešku.

Deset nejvýznamnějších strategických IoT tech-
nologií a trendů, jež podpoří nové zdroje přidané 
hodnoty a obchodní modely, nové zážitky a vztahy 
v seznamu sestaveném analytiky Gartner:
• Umělá inteligence. Podle odhadu Gartner bude 

v roce 2019 používáno na 14,2 miliardy připoje-

ných zařízení. Toto číslo naroste do roku 2021 na 
25 miliard v důsledku čehož dramaticky naroste 
objem sbíraných dat.

• Sociální, legální a etické aspekty IoT. S tím, jak 
IoT dospívá, se objevuje škála společenských, 
právních a etických otázek, jejichž význam bude 
narůstat.

• Infonomika a datové brokerství. Plných 35 % 
respondentů prodává nebo plánuje prodávat data 

sbíraná svými produkty a službami.
•  Posun od inteligentního Edge 

(okraje) k inteligentním buňko-
vým sítím (Mesh).

•  IoT Governance zahrnuje 
jednoduché technické úlohy 

jako audity zařízení a aktu-
alizace firmware, i složitěj-
ší záležitosti jako je dohled 

nad zařízeními a využívá-
ním informací, které sbírají 
či generují.

•  Inovace v oblasti senzorů. 
•  Důvěryhodný HW a OS. 
Bezpečnost je nejproblematič-

tější technickou oblasti organi-
zací, které IoT systémy nasazují.

•  Nové druhy IoT uživatelských zážitků.
•  Inovace na úrovni křemíku. Do roku 2023 bude 

možné stavět nové edge architektury 
na koncových bodech s velmi nízkou 
spotřebou.

• Nové bezdrátové síťové technologie 
pro IoT.

http://cz.iot-nn.com
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/11/12/gartner-top-10-strategickych-iot-technologii-a-trendu/
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/10/31/flash-pamet-efd-3d-nand-pro-vyuziti-v-automobilovem-prumyslu/
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/10/26/skodovka-testuje-autonomni-dron-v-oblasti-logistiky/
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/11/08/infinity-flex-display-a-dalsi-prelomove-novinky/
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Převodník signálu pro Smart Home

Jihočeský kraj zavede bezkontaktní platby

Strategie popisuje, jak budou 
zapojeny platební karty do 
odbavení pro jednotlivé i časové 
jízdné a jak by měla vypadat mo-
bilní aplikace. Obsahuje analýzu 
současného stavu, aktuální trendy 
v oblasti elektronického odbavo-
vání cestujících, popis cílového 
stavu v Jihočeském kraji a návrh 
postupných kroků k jeho dosa-
žení včetně propočtu nákladů na 
zavedení systému.  

„Elektronické platební a odba-
vovací systémy přinesou cestujícím 
jednoduché pořízení jízdních 
dokladů, přičemž zachováme 
i možnost odbavení papírovými 
jízdenkami. Přeskočili jsme vývo-
jovou etapu krajských dopravních 

karet, takže 
celý systém 
bude výrazně 
levnější,“ uvedla 
hejtmanka Ji-
hočeského kraje 
Ivana Stráská. 

Podle prv-
ního náměstka 
hejtmanky 
Josefa Knota je 
dobře, že se kraj 
rozhodl jít tou-
to cestou. „Na 
zpracovanou 
strategii naváže 
podrobný prová-
děcí projekt. Předpokládáme, že 
v průběhu dvou až tří let budou 
všichni dopravci v závazku veřej-
né služby Jihočeského kraje vyba-
veni odpovídajícími odbavovacími 
systémy. Dále chceme vytvořit 
i mobilní aplikace, aby si cestující 
měl možnost jízdenku koupit 
s předstihem, respektive si ji rezer-
vovat. Mým úkolem je nyní svolat 
pracovní skupinu, ve které budou 

zástupci jednotlivých dopravců 
včetně města České Budějovice, se 
kterými budeme o této věci dále 
jednat,“ naznačil Knot.

Za důležité pak první náměstek 
hejtmanky považuje, že bezkon-

taktní platební 
karty Master-
card a VISA 
bude možné 
využít bez ohle-
du na to, jakým 
vydavatelem – 
bankou – byla 
karta vydána. 

Společnost 
Mastercard 
patří ke glo-
bálním lídrům 
v technologic-
kých inovacích 
a zavádění 
inovativních 

metod v oblasti Smart Cities. 
V rámci konceptu Smart Cities již 
podepsala memoranda s městem 
Kolín, Dopravním podnikem 
města Ústí nad Labem, Úřadem 
místopředsedy vlády Slovenské 
republiky pro inves-
tice a informatizaci 
a městem Prievidza.
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Smartphone  
ovládá jističe 
Na energetickou infrastrukturu 
jsou kladeny stále větší nároky, 
a to nejen z hlediska efektivnosti, 
ale i řízení samotného provozu. 
Schneider Electric reaguje na situ-
aci novou generací vzduchových 
jističů Masterpact MTZ, které se 
dají monitorovat a ovládat chytrým 
telefonem a značně tím urychlují 
obnovu napájení. 

Jističe odpovídají éře internetu věcí 
a najdou uplatnění mezi koncovými 
uživateli, projektanty nebo výrobci 
rozváděčů, kteří vyžadují vysoce 
výkonné jističe jako součást nízko-
napěťových řešení pro průmyslové 
provozy, kritické aplikace a budovy.

Nová generace jističů je ur-
čena k nasazení v propojených, 
decentralizovaných a digitali-
zovaných energetických sítích, 
schopných přizpůsobovat se 
rychle měnícím se potřebám. 
Jističe Masterpact MTZ, jako 
první ve své kategorii, v sobě mají 
zabudovaný elektroměr v nejvyšší 
třídě přesnosti, který poskytuje oka-
mžité i souhrnné přehledy o spo-
třebě energie. Vedle toho poskytuje 
analýzy a trendy jejího využívání 
či údaje o rozdělení nákladů, což 
přispívá k zlepšení energetické 
účinnosti elektrického zařízení.

S duchem doby jde také ovládá-
ní a monitorování jističů, které se 
realizuje pomocí chytrého telefonu 
a speciálního software. Mobilní 
aplikace zpřístupňuje v reálném čase 
provozní informace. Pro vzdálené 
notifikace je k dispozici digitální 
deník údržby, který umožňuje pro-
aktivní údržbu a zajišťuje bezpečnou 
kontinuitu provozu, pravidelnou 
kontrolu, upozornění a alarmy. 
V případě výpadku tak mohou 
uživatelé pomocí mobilního telefonu 
minimalizovat dobu výpadu a rychle 
obnovit napájení.

Bezdrátové rozhraní zvyšuje bez-
pečnost pracovníků údržby, protože 
analýza a zásah přes zabezpečené 
připojení nevyža-
dují přímý kontakt 
s jističem. 
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Kvalitní systémy vytápění a za-
bezpečovací systémy začínají být 
v dnešní době běžnými stan-
dardy. Háček nastává ve chvíli, 
pokud je chcete připojit ke své 
chytré domácnosti. S řešením 
přichází systém Inels se 
svým převodníkem signálu 
RS485/232 a aplikací Inels 
Home Control.

Nový eLAN-RS485/232 je 
převodník signálu RS485/232 
na protokol TCP/IP, sloužící 
pro komunikaci se zařízení-
mi prostřednictvím protoko-
lu Modbus RTU, přičemž se 
převodník chová jako master 
jednotka. Zároveň je vybaven 
webovým rozhraním, které 
slouží pro konfiguraci, ale také 
k ovládání připojených zařízení. 
Díky webovému rozhraní je možné 
převodník využít jako stand-alone 
zařízení, jež může být ovládáno 
přes webový prohlížeč na telefonu, 
tabletu nebo chytré televizi.

Převodník eLAN-RS485 je 
integrován také do Connection 
Serveru, díky čemuž je možné 
připojené technologie ovládat 
prostřednictvím aplikace Inels 
Home Control (iHC). Takto je 

možné ovládat například systémy 
větrání a rekuperace společnosti 
NILAN nebo zabezpečovací systé-
my Paradox a Jablotron. Je napájen 
buď pomocí adaptéru 10–27 V DC 
(adaptér je součástí balení) nebo 
prostřednictvím pasivního PoE 

24 V DC, např. přímo ze switche 
nebo PoE injektoru.

Bezplatná Inels Home Control 
(iHC) aplikace slouží pro ovládání 
systému Inels a technologií v něm 
integrovaných. Hlavní výhodou je, 

že všechny technologie se 
ovládají z jediné aplikace, 
a to ať přes připojení doma 
v lokální síti (LAN) nebo na 
mobilních datech kdekoliv 
mimo domov.

Pro ovládání elektro 
prvků (jednotek připojených 
k centrální jednotce CU) 
funguje aplikace iHC napří-
mo a konfigurace se provádí 
na základě vygenerovaného 
souboru. Pro propojení 
sběrnicového systému Inels 

s ostatními technologiemi v domě je 
zapotřebí Connection Server, který 
slouží jako překladač 
IP protokolů zařízení 
třetích stran.

Jihočeský kraj zavede ve veřejné dopravě možnost bezkontaktních pla-
teb debetními a kreditními kartami a platby prostřednictvím mobil-
ních telefonů. Ucelenou Strategii integrace bezkontaktních a mobilních 
plateb do veřejné dopravy připravila společnost Mastercard a následně 
1. listopadu schválila Rada kraje.
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http://cz.iot-nn.com
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/11/23/jihocesky-kraj-zavede-bezkontaktni-a-mobilni-platby-ve-verejne-doprave/
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/10/29/smart-home-novy-prevodnik-signalu-elan-rs485-232/
https://cz.iot-nn.com/blog/2018/11/06/nova-generace-jisticu-ovladanych-smartphonem/
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GPU pro  
datacentra
Společnost AMD představila 
dvě GPU navržené speciálně 
pro datová centra a cloud com-
puting, které nabízejí mnohem 
vyšší výkon v operacích 
s plovoucí desetinnou čárkou 
a vyšší účinnost než předchozí 
generace. MI50 a MI60 jsou 
tady – poslední je jediná hard-
warově virtualizovaná GPU.

Nové karty nabízejí smíšené 
funkce, které jsou jen nepatrně 
rychlejší než loňský model MI25. 
Velký skok pochází z výkonu 
při operacích s pohyblivou 
desetinnou čárkou s dvoji-
tou přesností, přičemž MI50 
a MI60 přinášejí až 6,7 TFLOPS 
a 7,4 TFLOPS, což je téměř dese-
tinásobný nárůst z 768 GFLOPS 
(0,7 TFLOPS) na MI25. 

Pod kapotou se využívá tech-
nologie 7 nm, což znamená, že 
přístroj MI60 má menší rozměry 
než zařízení MI25 
– při zachování 
stejného pouzdra.
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WestfalenWind-Group prosazuje 
své plány na uvedení datových 
center do větrných turbín.

Projekt WindCores, navržený dce-
řinou společností WestfalenWind 
IT, provozuje malé datové centrum 
v turbíně přes rok s pomocí 
univerzity v Paderbornu. Plánuje 
rozšiřovat iniciativu a obrátila se 
na Fujitsu a Green IT Systems pro 
správu hostingových a cloudových 
služeb.

„V mnoha větrných turbínových 
věžích je dostatek prostoru pro IT 
a infrastrukturu, což umožňuje dis-
tribuovat do budoucna nízkoemisní 
datová centra,“ uvedl Dr. Gunnar 
Schomaker, spoluzakladatel West-
falenWind IT Group. 

Christian Hoffmeister, ředitel 
CIO společnosti Green IT, dodává: 
„Zaměřujeme se na dodávky 
udržitelných, energeticky úsporných 
a nákladově efektivních IT řešení 
pro naše zákazníky. Bohužel většina 
datových center využívá značné 
množství energie z fosilních paliv 
nebo jaderné energie, podpořena 
generátory naftových motorů v pří-
padě přerušení dodávky elektřiny. 

Řešení WindCores, které nabízí fir-
ma WestfalenWind IT, je způsobem, 
jak zajistit dodávky uhlíkově-ne-
utrálních služeb.“

Každá větrná turbína pojme 
čtyři protipožární IT bezpečnostní 
skříně pro 62 racků. V oblasti IT 
byly instalovány servery Fujitsu 
Primergy a systémy pro ukládání 
dat Eternus.

Dosud 92 % výkonu pocházelo 
z větrné turbíny, zařízení bylo při-
pojeno ke dvěma poskytovatelům 
elektřiny pro případ bezvětří nebo 
naopak silných větrů, kdy jsou 
turbíny odstaveny. Malá 
zařízení mají splňovat 
standardy Tier III se 
spolehlivostí 99,98 %.

Dva exabajty na jedné pásce knihovny
Americký odborník na ukládá-
ní dat Spectra Logic představil 
páskovou knihovnu, která může 
do jednoho systému zasadit až 
2000 petabajty nekomprimova-
ných dat – což z něj dělá největší 
paměťový stroj na světě. Nové 
disky od společnosti Spectra 
Logic budou komerčně dostupné 
v prosinci.

Společnost toho dosáhla přidáním 
nejnovějších páskových jednotek 
a kazet IBM do svého systému TFi-
nity ExaScale – dříve schopného 
uložit až 1500 petabajtů kapacity.

Magnetická páska byla vyna-
lezena v roce 1928 a nejprve byla 
použita pro ukládání počítačo-
vých dat v Univacu 1 v roce 1951. 
Nabízí dlouhé přístupové časy 
a pomalé přenosové rychlosti, ale 
je to zdaleka nákladově nejefek-
tivnější způsob ukládání infor-
mací, pár centů za GB. Knihovny 
pásky nevyužívají energii, když 

jsou nečinné a mohou spolehlivě 
uchovávat data po dobu 30 let.

IBM TS1160 je zcela nový 
formát pro páskové knihovny: 
šestá generace páskové technolo-

gie, která byla spuštěna počát-
kem tohoto roku, umožňuje 
zákazníkům zapisovat až 20TB 
surových dat do jedné kazety 
s propustností až 400 MB/s. Pro 
srovnání, systémy předchozí 
generace TS1150, které byly 
spuštěny v roce 2017, by mohly 
dosahovat maximální hodnoty 
15TB a 360MB/s.

Podle Spectra Logic jsou nové 
kazety JE třídy navrženy s vyrov-
nanými částicemi Barium Ferrite 
(BaFe), které poskytují lepší 
poměr signálu k šumu, což umož-

ňuje bezkonkurenční kapacitu. 
Mezitím pásky používají pokroči-
lou Tunneling Magneto-Resistive 
(TMR) hlavu, která byla poprvé 
představena s produkty TS1150.

Spectra Logic přijala nové pásky 
pro tři produkty – TFinity ExaSca-
le T950, T950v a T380. Když jsou 
plně naplněny novými jednotkami 
a páskem, mohou tyto systémy 
uložit až 2 Exabyty dat. Plně také 
podporují starší produkty TS1155 
a TS1150 a dokážou číst i starší 
kazety – ale nikoli zapisovat.

„Pro dosažení této úrovně techno-
logického pokroku byl vyvinut nový 
zákaznický ASIC čip IBM; který 
bude použit v budoucích generacích 
TS a LTO podnikových páskových 
technologií, včetně LTO-9,“ vysvětlil 
Nathan Thompson, generální 
ředitel společnosti Spectra Logic. 
„Probíhající inženýrské výkony, jako 
jsou tyto, podtrhují hodnotu a život-
nost páskové technologie a potvrzují 
závazek společnosti Spectra 
Logic nabízet špičková 
pásková řešení.“
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Datacentrum ve větrné turbíně

https://www.dc-nn.com/amd-uvadi-na-trh-nove-gpu-radeon-instinct-pro-datova-centra/
https://www.dc-nn.com/projekt-windcores-nasazuje-mala-datova-centra-uvnitr-vetrnych-turbin/
https://www.dc-nn.com/spectra-logic-2-exabyty-kapacity-na-jednu-pasku-knihovny/
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Větší zabezpečení cloudových služeb

Cloudová služba pro multikanálovou  
komunikaci se zákazníky

Acronis ohlásil klíčovou 
aktualizaci platformy Acronis 
Data Cloud. Verze 7.8 přináší 
poskytovatelům služeb komplet-
ní cloud-to-cloud ochranu pro 
Micosoft Office 365, orchestraci 
disaster recovery, vylepšenou 
ochranu proti ransomwaru, a no-
tarizaci a elektronický podpis na 
bázi technologie blockchainu.

Mezi poskytovateli služeb je 
platforma Acronis Data Cloud 
známa pro svou podporu nativní 
integrace s nejpopulárnějšími 
hostingovými automatizačními 
platformami, systémy PSA (Pro-
fessional Services Automation), 
a RMM nástroji pro vzdálený 
monitoring a správu. Platforma 
umožňuje poskytovatelům služeb 
rychle nabídnout na trh nové 
vlastní služby prostřednictvím 
své existující infrastruktury pro 
správu klientských zařízení.

S dnešní aktualizací Acronis 
doplňuje již dříve ohlášené inte-
grace s Google Cloud a Micro-
soft Azure Cloud Services, které 
jsou v souladu s jeho strategií 
ochrany všech druhů dat, aplika-

cí a systémů, a přitom umožňují 
poskytnout uživatelům úplnou 
flexibilitu a kontrolu nad chrá-
něnými daty. S využitím nativní 
integrace budou poskytovatelé 
služeb schopni posílat zálohy do 
Google Cloud Storage a Micro-
soft Azure Storage bez nutnosti 
komplikovaných konfigurací či 
procesování smluv. MSP posky-
tovatelé mohou využívat datová 
centra Google a Azure na pouhé 
kliknutí v rámci existujících 
kontraktů se společností Acronis. 
Integrace zlepšuje schopnost 

partnerů a zákazníků si zvolit 
preferované úložiště a poskytova-
tele, a přitom dovoluje zjednodu-
šit smluvní podmínky pro menší 
MSP poskytovatele.

„Všichni potřebují kybernetic-
kou ochranu a my zjednodušujeme 
její využití i prodej,“ řekl John 
Zanni, prezident společnosti 
Acronis.

Celý systém navíc nevyžaduje žád-
nou předchozí investici. Canon se 
postará o proces od začátku až do 
konce – bezpečně připraví, sestaví 
a předá komunikovanou informaci 
prostřednictvím vybraného komu-
nikačního kanálu. Každý kontakt 
se zákazníkem se tak stane novou 
příležitostí k obchodu.

Nové cloudové řešení CCM 
Online zahrnuje celou řadu služeb 
včetně zpracování hromadné 
personalizované komunikace, 
doručování komunikace e-mai-
lem, případně pokud se e-maily 
vrátí nedoručitelné, jejich rozeslání 
poštou (služba Bounce To Print), 
dále tisk a rozesílání dopisů poštou. 
Zároveň posílá oznámení o stavu 
komunikace do CRM pro pracov-
níky call centra. Osobnější se díky 
tomuto komplexnímu balíku služeb 

stává i dosud čistě transakční 
komunikace se zákazníky, jako jsou 
například uvítací dopisy, výpisy 
z účtů, faktury a různé upomínky 
a oznámení, což dokáže citelně 
zlepšit celkovou zákaznickou 
zkušenost.

Pro využívání CCM Online 
přitom není třeba platit za žádné 
licence na podpůrný software, další 
vybavení či najímat nové IT spe-
cialisty. Provozní náklady tohoto 
řešení jsou předvídatelné, a firmám 

tak při současných makroekono-
mických výzvách nevznikají další 
nečekané překážky v podobě vyso-
kých jednorázových nákladů nebo 
složité integrace. Není potřeba 

drahá nová IT infrastruk-
tura a minimalizují se 
požadavky na součinnost 
interních IT specialistů. 
Náklady na správu sys-
tému CCM Online nese 
společnost Canon.

Služba CCM Online 
díky cloudovému mo-
delu umožňuje firmám 
zvolit si agilnější strategii 

a otevírá prostor pro rozvoj nových 
příležitostí. Jednotné kontaktní 
místo (SPOC) zajistí zákazní-
kům rychlé vyřešení jakéhokoli 
výpadku, zatímco snížené náklady 
na profesionální služby přinesou 
firmám úspory času a prostředků.

Správa Wi-Fi 
sítě cloudovým 
kontrolérem
Cloudový kontrolér TP-Link 
Omada OC200 umožňuje 
profesionální centralizova-
nou správu Wi-Fi sítě až pro 
50 přístupových bodů. Je 
tak předurčen řídit bezdrá-
tové sítě ve středně velkých 
firmách, kancelářských cen-
trech, veřejných institucích, 
hotelech a větších penzio-
nech, ve školních budovách či 
pro veřejně přístupný inter-
net na regionální úrovni.

Cloudový kontrolér 
TP-Link OC200 vytváří 
základ bezdrátových 
podnikových sítí a dokáže 
spravovat až 50 kompati-
bilních přístupových bodů 
současně z jednoho místa. 
To umožňuje bezdrátovou síť 
libovolně rozšiřovat a posi-
lovat bez velkých nároků na 
IT. Kontrolér OC200 Omada 
zajišťuje také monitoring sítě 
a poskytuje statistiky a grafic-
ké analýzy provozu v reálném 
čase. Jeho prostřednictvím lze 
rovněž provádět aktualizace 
firmwaru síťových prvků. 
K pohodlnému ovládání 
kontroléru odkudkoli pomocí 
mobilního telefonu slouží 
výrobcem zdarma poskyto-
vaná aplikace Omada. Navíc 
je OC200 konstruovaný pro 
vysokou zátěž. V odolném 
kovovém šasi je instalovaná 
vysoce výkonná čipová sada. 
Jeho zapojení zjednodušuje 
napájení prostřednictvím 
Ethernetové přípojky (PoE) 
nebo microUSB. Kontrolér je 
vybavený také USB portem 
pro automatické zálohování.

K bezpečnému připojová-
ní uživatelů slouží kaptivní 
portál, kde je vyžadován určitý 
úkon, např. zadání údajů, vyjá-
dření souhlasu nebo vložení 
kódu. Novin-
kou je autenti-
zace přes SMS 
nebo Facebook.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Služba Customer Communications Management Online (CCM On-
line), která umožňuje zcela změnit systém komunikace se zákazníky 
pochází z dílny společnosti Canon Europe. CCM Online je komplexní 
cloudové řešení, které dává firmám možnost zavést efektivnější a kon-
zistentnější obousměrnou komunikaci se zákazníky. 

https://www.cb-nn.com/ccm-online-nova-cloudova-sluzba-pro-konzistentni-a-atraktivni-multikanalovou-komunikaci-se-zakazniky/
https://www.netguru-nn.com/profesionalni-sprava-wi-fi-site-pres-cloudovy-kontroler/
https://www.cb-nn.com/nova-verze-acronis-data-cloud-prinasi-predevsim-vetsi-zabezpeceni/
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Osobní údaje kolem nás

GDPR v praxi, aneb jak přijít o práci BACCA bude sídlit 
v Praze
Prezidentem nově vzniklé asocia-
ce BACCA (Crypto-banking asso-
ciation) je česká osobnost krypto 
scény Karel Fillner. Asociace bude 
hájit zájmy svých členů a celého 
krypto-bankovního oboru na 
mezinárodní úrovni. 

Vedení bude fyzicky sídlit v Praze, 
což je výhodou pro všechny české 
subjekty, které jsou nebo budou 
součástí tohoto odvětví. Díky 
moderním technologiím a block-
chainu nyní dochází k propojování 
světa klasických bank se světem 
digitálních měn. Financování firem 
i budoucnost peněz tak přicházejí 
do zcela nové etapy. Vzhledem 
k tomu, že se díky absenci právního 
rámce a regulace kryptosvět potýká 
s až 90% neúspěšností projektů, je 
evidentní, že je nutný vznik nových 
pravidel a zákonů. Právě v tomto 
má nová asociace pomoci.

„BACCA je dobrovolným, nezis-
kovým sdružením v oboru krypto-
-bankovnictví a krypto-financí. Jejím 
smyslem a účelem je zastupovat, 
prosazovat, obhajovat a ochraňovat 
zájmy členů ve styku a v jednání 
s vládními i nevládními organiza-
cemi a ve vazbě na tvorbu předpisů, 
norem a standardů,“ 
říká Karel Fillner, 
prezident BACCA.

Více článků si můžete přečíst na cz.ict-nn.com
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Celé se mi to zdálo neprav-
děpodobné. Ale po hodino-
vém rozhovoru a prozkou-
mání všech podkladů se 
nedá než souhlasit. Abych 
tedy popsal strasti mého 
známého:

Přihlásil se skrze portál 
jobs.cz do výběrového řízení 
této banky. Po pár dnech jej 
kontaktovali z personální 
agentury, aby se dostavil na 
pohovor. K jejich smůle je 
jednou z předností známého 
to, že se věnuje proble-
matice GDPR. Nicméně 

neváhal a vyrazil na pohovor do 
jedné nejmenované personální 
agentury. Na začátku pohovoru 
se zeptal, kde získali jeho osobní 
údaje, dostalo se mu odpově-
di, že neví, ale pokud je u nich 
v databázi, tak asi z té. Posléze 
absolvoval v personální agentuře 
cca 30 minutový pohovor, který 
dle jeho slov, vedla velmi zmatená 
paní. Poté, co jí sdělil, proč je na 
pohovoru a vysvětlil jí situaci, řekl 
jí, že jeho údaje získali neoprávně-
ně. Jako vysvětlení se mu dostalo 
slov, že zajišťují personální nábor 

pro zmíněnou banku, který je 
smluvně zajištěn. Zde však vzniká 
problém, ze kterého je vidět, jak je 
GDPR neřešeno a zane-
dbáváno. Personalistika je 
u většiny organizací místo 
s největšími mezerami. Na 
portálu jobs.cz je uvedeno, 
že správcem OÚ je ten, 
kdo zveřejňuje nabídku 
práce. Dále je zde uvedeno, 
že osobní údaje nikomu 
nepředávají. Pokud tak činí, 
tak zadavatel nabídky musí v rám-
ci dané nabídky informovat komu 
budou údaje předávány. U dané 
nabídky práce, ale žádná informa-
ce o předávání údajů nebyla.

Pouze odkaz na informa-
ci o ochraně osobních údajů 
samotného bankovního ústavu. 
Po prostudování tohoto doku-
mentu zde vychází dva fakty. 
Banka neinformuje, jak zpra-
covává osobní údaje za účelem 
náboru zaměstnanců. Jediné, co 
zde uvádí, je, že mohou předávat 
osobní údaje dalším zpracovate-
lům, jejichž seznam je zveřejněn 
na webových stránkách. Jenže ani 
po hodinovém hledání, se takový 

seznam nedalo najít (máme ulo-
žený screen, ukážeme za 30 dní, 
viz závěr článku). Známý navíc 
pročetl, jak nakládá s osobními 
údaji i samotná personální agen-
tura. Zde se objevil další problém. 
Nenašel, kde uplatnit svá práva 
a jak. Také jsem tedy prozkoumal 
agenturu a zjistil zajímavý fakt, 

že personální agentura, která má 
50 tisíc+ životopisů v databázi 
(prý sděleno majitelem agentury), 
jejíž hlavní činností je každodenní 
vyhodnocování kandidátů, nemá 
jmenovaného pověřence ochrany 
osobních údajů. Dalo by se očeká-
vat, že pokud by takový pověřenec 
byl, nic takové by nenastalo.

Článek bude mít pokračování 
za 30 dní, kdy vyprší lhůta oběma 
společnostem k podání informa-
cí. Pak odhalíme i jejich jména. 
Zatím jim ponechá-
váme čas „seskupit síly 
a vzpamatovat se“.

Dnes jsem měl rozhovor se svým známým, který mi vyprávěl, jak jed-
na z nejmenovaných bank neoprávněně nakládá s jeho údaji, dle jeho 
slov uvádí subjekty údajů v omyl a předává bez souhlasu údaje dalším 
společnostem. Navíc dle jeho slov je tato banka v naprosto katastro-
fickém stavu při uplatňování svých práv.
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Před časem jsem na The Security Hub četl 
zajímavou statistiku ohledně osobních údajů, 
a jejich uchovávání. Protože máme určité zku-
šenosti s českými společnostmi, rozhodl jsem 
se tento průzkum přenést do našeho prostředí.

Údaje dál budu sbírat, pokud se rozhodnete být 
dalším respondentem v anonymním průzkumu, 
můžete. A co nám souhrn zatím pětiset odpovědí 
prozradí?

Celkem 90 % respondentů se domnívá, že 
ví, co přesně je osobním údajem. 19 % si už ale 
není úplně jisto, co je citlivým údajem (kategorií 
zvláštních údajů) a necelých 5 % rovnou uvádí, 
že neví.

Hlavním rozdílem mezi „obyčejným“ údajem, 
který pouze na nějakou osobu ukazuje je ten, že 
citlivý údaj, může danou osobu nějak poškodit. 
Jak říká litera nařízení – omezit jeho práva či 
svobody. Často se setkávám s tím, že za citlivý 
údaj považují lidé např. telefonní číslo.

 Dále jsme se ptali, jak respondenti ukládají svá 
data. Absolutní většina 87% přímo ve svém počí-
tači. V anketě nerozlišujeme, zda jde o pracovní 
stanici, či přenosný počítač (laptop, notebook). 

Přenosná zařízení, ale již delší dobu mají navrch 
před těmi „pevnými”. I ze zkušenosti s klienty 
mohu potvrdit, že množství osob riskuje ztrátou 
přenosného počítače i ztrátu svých dat.

Na rozdíl od Spojených států, kde se prakticky 

vše ukládá na cloud, u nás je tomu jen z 55,4 %, 
38,5 % uživatelů má u nás vlastní server. To vy-
žaduje další prostředky a úsilí na jeho udržování 
a ochranu. Pokud ta není zcela podceňována, 
s čímž jsme se také setkali. Dokonce jsme v rámci 
jedné analýzy našli server přístupný veřejně z uli-
ce. 43,1 % respondentů také používá k ukládání 
dat vlastní diskové pole – síťový disk. I v tomto 
ohledu mohu říci, že často bez absolutní předsta-
vy o zajištění a přístupových práv.

Používání USB
Přenosný USB disk k přenosu dat používá 49,2 %. 
Tedy skoro každý druhý. Z těchto uživatelů, ale 
data na takovém disku vůbec nechrání 35,4 % 
uživatelů! Takže z každé třetí ztracené/zcizené 

flash získáte data. 23 % respondentů uvedlo, že 
USB disk ztratilo, pouhá 3 % byla ukradena. Za-
jímavá čísla nám přináší údaje o datech přenáše-
ných v papírové formě. 20 % respondentů uvádí, 
že takové dokumenty někde ztratili či zapomněli. 
7,8 % papírových dokumentů bylo 
podle ankety odcizeno. Že by papír byl 
důležitější než flash?

Petr Gondek
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https://www.b2b-nn.com/osobni-udaje-kolem-nas/
https://www.itsec-nn.com/gdpr-v-praxi-aneb-jak-prijit-o-praci-drive-nez-ji-dostanete-jen-protoze-jste-upozornili-na-chybu/
https://cz.cw-nn.com/vedeni-bacca-crypto-banking-association-bude-v-praze/
http://cz.ict-nn.com
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BitFury získal investice ve výši 80 milionů dolarů

Trojan Dridex útočí na kryptoburzy

BitFury, krypto-těžební společ-
nost, oznámila zisk investic ve 
výši 80 milionů dolarů, čímž zís-
kala celkové finanční prostředky 
ve výši 170 miliónů dolarů od 
své investiční série A v roce 2014.

Kolo bylo podle oficiální tis-
kové zprávy vedeno pařížskou 
společností rizikového kapitálu 
Korelya Capital. Společnosti 
Galaxy Digital (Mike Novogratz), 
Macquarie Capital, Dentsu Inc., 
Armat Group a další se také v San 
Francisku zúčastnili kola financo-
vání řady C.

Greg Revenu, řídící partner 
banky Bryan, Garnier & Co, 

evropská investiční banka, která je 
také jediným finančním porad-
cem a zástupcem pro financování 
programu BitFury, zdůraznila, že 
poslední investice označuje „glo-
bální institucionalizací“ blockcha-
in průmyslu.

„Vzhledem k tomu, že trh 
zraje, jsme svědky zrychlení 
přijímání blockchain technologií 
na celém světě ve všech oblastech, 
a to jak na firemní, tak vládní 
úrovni,“ vysvětlil Greg Revenu. 
„Tato transakce také demon-
struje umístění společnosti jako 
předního světového poskytovatele 
infrastruktury pro B2B technolo-
gie s rozsáhlými aktivitami, které 

umožňují, aby společnost byla 
považována za globálního hráče 
v blockchainu.“

Skupina BitFury v současné 
době zaměstnává více než 700 za-
městnanců v 15 zemích rozlože-
ných po celé Severní Americe, 
EMEA a Asii. Společnost také 
provozuje krypto-těžební centra 
na Islandu, v Kanadě, Gruzii 
a Norsku. Nicméně, BitFury 
je nejvíce známý pro budová-
ní krypto těžebních zařízení, 
a právě spustil nový 
„Clarke“ ASIC čip pro 
bitcoinovou těžbu.

Švýcarský report ukázal, že 
virus, který těží Monero, je 
v letošním roce zodpovědný 
za jeden z největších útoků 
na švýcarský krypto průmysl. 
Trojan Malware, který byl kdysi 
používán k hackování velkých 
bank, je nyní používán k útoku 
na kryptoaktiva.

Zprávy o počítačovém viru, který 
útočí na švýcarské kryptoburzy, 
pochází ze Švýcarského zpravo-
dajského a analytického centra pro 
informační bezpečnost (MELANI). 
Malware již dlouhou dobu využí-
vají kybernetičtí zločinci k tomu, 
aby se dostali do velkých bankov-
ních systémů, nyní se ale vyvinuli 
k útokům na kryptoburzy. 

Zpráva podrobně popisuje, jak 
MELANI našla škodlivý software 

Trojan Dridex, formál-
ně známý jako Cridex. 
Malware je obvykle 
zaměřen na útoky do 
elektronického bankov-
nictví, ale nedávno byl 
využit k útoku na kryp-
toburzy – s nárůstem 
útoků v letošním roce.

Uvedený malware 
– Monerominer – způ-
sobil letos šestý největší 
útok na švýcarský kryptografic-
ký průmysl. Malware není jen 
kryptotěžař, ale také malware bot 
a je schopen stáhnout další mal-
ware, protože ukradne informace 
z krypto účtů. Monerominer může 
také zaznamenávat a sledovat 
úhozy a používat je k násilnému 
šifrování pevných disků a držení 
účtů za výkupné. Malware je velmi 

podobný Gozi, viru původně 
nalezenému v roce 2009, ale nyní 
se také vyvinul k útoku na krypto-
burzy. Švýcarská zpráva vysvětluje, 
jak funguje Gozi:

Tato technika spočívá v použití 
reklam, které mohou 
uživatele svádět ke sta-
hování manipulovaného 
softwaru. 

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

Fo
to

: R
ed

ak
ce

Banka vydala úvěr s použitím blockchainu
Ve zkoušce pilotního úvěrového 
programu se španělská banka 
BBVA spojila s MUFG a BNP 
Paribas, aby půjčily finanční 
prostředky španělské národ-
ní elektrické společnosti Red 
Electrica.

Španělská banka BBVA oficiálně 
vydala úvěr prostřednictvím 
blockchainu Ethereum. Finance 
Magnates uvádí, že BBVA, druhá 
největší banka ve Španělsku, pra-
cuje na pilotním programu, který 
bude vydávat půjčky prostřed-
nictvím blockchainu Ethereum 
(ETH). V právě vydaném úvěru 
získala finanční podporu špa-

nělská národní 
elektrárenská 
společnost Red 
Electrica. Tato 
transakce předsta-
vuje první reálné 
použití pilotního 
programu BBVA 
a nebyl to žádný 
malý test.

Uvádí se, že 
půjčka byla ve výši 150 milionů 
dolarů, i když není jasné, kolik 
bylo provedeno pomocí ETH. 
BBVA rovněž nezjistila, která 
měna byla použita k obchodo-
vání. Zpráva rovněž nezahrnuje, 
zda se jedná o ETH nebo o něco 

méně volatilní, jako je například 
Stablecoin.

Úvěr společnosti 
BBVA byl syndikova-
nou půjčkou. 
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Prototyp 
blockchainu pro 
privátní transakce
Společnost EY spustila prvotní verzi 
veřejné edice své sady podnikových 
nástrojů EY Ops Chain Public Edi-
tion (PE), která je celosvětově první 
implementací kryptografické meto-
dy známé jako důkaz s nulovou zna-
lostí (Zero-Knowledge Proof, ZKP) 
na veřejném blockchainu Ethereum. 
Díky uvedené technologii budou 
nyní firmy moci bezpečně vytvářet 
či prodávat tokeny pro své produkty 
a služby prostřednictvím veřejné 
blockchain sítě a přitom disponovat 
soukromým přístupem k transakční 
historii.

EY Ops Chain (PE) využívá pro pri-
vátní převody elektronických tokenů 
metodu ZKP, kdy jsou data potvrzo-
vána, aniž by byl narušen takzvaný 
konsensus algoritmus, resp. metoda 
validace prováděných transakcí. 
Zároveň nedochází ke zveřejnění 
podrobností realizovaného obchodu. 
Jedná se o výsledek intenzivního 
výzkumu specializovaných týmů 
EY zabývajících se potenciálem 
a možnostmi uplatnění blockchainu. 
V rámci této spolupráce londýnské 
a pařížské pobočky bylo rovněž po-
dáno několik patentových přihlášek. 
Prezentované řešení podporuje jak 
platební tokeny, tak jedinečné toke-
ny pro produkty a služby vycházející 
ze standardů ERC-20 a ERC-721 sítě 
Ethereum. Celá iniciativa následuje 
představení sady aplikací a služeb EY 
Ops Chain v dubnu loňského roku, 
jejímž cílem je pomoci organizacím 
komercializovat využití blockchaino-
vé technologie.

„V případě EY Ops Chain (PE) jde 
o vůbec první implementaci svého 
druhu a zásadní krok směrem k přijetí 
blockchainu. Privátní blockchainy sice 
podnikům zajišťují soukromí uskuteč-
ňovaných transakcí, nicméně za cenu 
nižší bezpečnosti a odolnosti. Pomocí 
metody důkazu s nulovou znalostí 
mohou organizace uzavírat obchody 
ve stejné síti jako konkurence, přitom 
v naprostém soukromí a s úrovní 
zabezpečení veřejného blockchainu 
Ethereum,“ říká Paul Brody, vedoucí 
globálního oddělení 
společnosti EY pro 
inovace.

http://cz.cw-nn.com
https://cz.cw-nn.com/trojan-dridex-utoci-na-kryptoburzy/
https://cz.cw-nn.com/spanelska-banka-bbva-oficialne-vydala-uver-ve-vysi-150-milionu-dolaru-s-pouzitim-blockchainu-ethereum/
https://cz.cw-nn.com/bitfury-ziskal-privatni-investice-ve-vysi-80-milionu-dolaru/
https://cz.cw-nn.com/unikatni-prototyp-blockchainu-pro-privatni-transakce-v-platforme-ethereum/
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A zde přicházejí ke slovu aplikaci na 
zasílání zpráv. Již dlouho jsou ozna-
čovány za velký hit budoucnosti, ve 
skutečnosti však začínají dominovat 
již nyní. Součet uživatelů čtyř hlav-
ních chatovacích aplikací překonal 
podle časopisu Business Insider 
v roce 2016 uživatelskou základ-
nu čtyř největších sociálních sítí. 
Obliba těchto aplikací od uvedené 
doby dále vzrostla, na čemž mají 
největší podíl Viber a WhatsApp. 
Zato Facebook a Twitter projevují 
známky stagnace.

Proč se to děje? Existují různá 
vysvětlení, ale hlavní důvod je 
prostý. Aplikace na zasílání zpráv 
lidem poskytují všechny zásadní 
prvky, které čekají od sociálních sítí, 
ale bez souvisejícího komerčního 
balastu. Snadněji se používají a jsou 
šité na míru mobilním zařízením, 
zatímco sociální sítě stále nedo-

káží nabízet stejný uživatelský 
komfort na mobilu jako v klasické 
verzi. A také vás nenutí probírat se 
záplavou obsahu, o který jste nikdy 
nestáli.

Žádný důvod k trva-
lému odklonu od soci-
álních sítí však není tak 
aktuální jako bezpečnost 
dat. S Facebookem se 
různé skandály táhnou 
již delší dobu, od prodeje 
uživatelských údajů po-
divným lobbistům roku 
2015 – což firma přiznala 
až o tři roky později – 
po letošní narušení bezpečnosti 
50 milionů lidí. Další technologický 
gigant jménem Google zase v říjnu 
2018 definitivně ukončil provoz 
sítě Google+, když vyšlo najevo, že 
k osobním údajům uživatelů mohly 
mít přístup neoprávněné osoby; 

i Google si uvedenou informaci 
nechal několik měsíců jen pro sebe.

Srovnejme teď výše uvedené 
s aplikacemi na zasílání zpráv aneb 
messengery. Všechny kvalitní 
disponují šifrováním komunikace 
na obou koncích, takže ani aplikace 
samotná netuší, co píšete v pozd-
ních nočních hodinách své lásce. 
Viber dokonce dokáže po určité 
době vymazat libovolnou konverza-
ci, pokud ji tak nastavíte. Obtěžující 

profily jsou Viberem blokovány, 
a zatímco na Facebooku znamení 
vytvoření dalšího falešného profilu 
otázku pár minut nutných k zalo-
žení nové emailové schránky, učinit 
totéž na Viberu by vyžadovalo zcela 
nové telefonní číslo.

Lepší zabezpečení neznamená 
nutnost smířit se s méně funkcemi. 
Nejoblíbenější messengery nabízejí 
desítky emotikonů a obrázků, sku-
pinové konverzace, zasílání příloh – 
prakticky vše, co potřebujete k oka-
mžitému vyjádření svých pocitů.

Jak sociální sítě rostou a vy-
víjejí se, pomalu zapomínají na 
svůj původní účel. Miliony lidí si 
nezakládaly účet na Facebooku 
proto, aby se staly součástí čím 

dál strašidelnějšího prostředí 
plného reklamy a nevěrohod-
ných kampaní poháněných 
„farmami uživatelů“ z třetího 
světa. Lidé chtěli jen praktic-
ký komunikační nástroj, aby 
zůstali ve spojení se svými 
blízkými. To je samotná pod-
stata messengerů.

Vedoucí dvojici v oblast 
těchto služeb dlouho tvořily 

WhatsApp a Viber. Zásadním 
rozdílem je vlastnictví – prvně 
jmenovaná aplikace patří 
od roku 2014 pod křídla 
Facebooku. 

PRŮZKUM: Streamování videa 
momentálně tvoří přes polovinu 
globálního internetového pro-
vozu. Digitální média se stávají 
důležitou součástí ekonomiky. 
Společnosti PayPal a SuperData 
v této souvislosti představují 
výsledky svého průzkumu ekono-
miky digitálního zboží.

„Společnosti, které přes PayPal 
prodávají digitální zboží, a jejich 
zákazníci už berou digitalizaci 
jako samozřejmost. Rozhodli 
jsme se proto hlouběji rozebrat, co 
motivuje poptávku po digitálních 
produktech,“ komentuje Mar-
cin Głogowski, generální ředitel 
společnosti PayPal pro střední 
a východní Evropu. „Jedním 
z klíčových faktorů, které vedou 
k rostoucí oblibě digitální zábavy, je 
pohodlí – 57 % českých zákazníků 
kupuje filmy nebo televizní seriály 
v digitální podobě proto, že při tom 
nemusejí opustit domov, 55 % oce-
ňuje, že je mohou sledovat ihned, 
bez čekání.“

Češi nejsou výjimkou – 72 % 
Evropanů dává přednost strea-
movacím službám před nákupem 
a stažením filmu či seriálu (mezi 

Čechy je to 54 %). Česká republika 
je sedmou zemí Evropské unie, 
pokud jde o dostupnost audiovi-
zuálních služeb na vyžádání. Podle 
nedávné studie společnosti Statista 
by český trh s digitálními médii 
měl v letošním roce dosáhnout 
objemu až 201 milionů dolarů.

Jak si Češi vybírají platformu 
pro streamování? K hlavním kri-
tériím patří množství dostupného 
obsahu (67 %), možnost přístupu 
z počítače (45 %) a uživatelské 
rozhraní (37 %).

Nejpopulárnějším žánrem vi-
deoobsahu jsou v Česku komedie 
(78 % dotazovaných diváků uved-
lo, že v posledních třech měsících 
nějakou viděli), akční filmy (58 %) 
a dramata (47 %).

Společnost PayPal se snaží 
stát v popředí digitální revoluce 
a do centra své 
činnosti staví 
zákazníka.

Viber: Top 3 chat boti Streamování videa

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

Nahradí messengery klasické sociální sítě?
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Začínají vás sociální sítě unavovat? Snad vás uklidní, že v tom nejste 
sami. Vůbec ne – oblíbená webová stránka Techopedia již zavedla 
Únavu ze sociálních sítí jako odborný termín, jenž označuje „sklony 
uživatelů odvrátit se od sociálních sítí, když se cítí vyčerpáni příliš mnoha 
sítěmi, přáteli a followery, stejně jako nadměrným množstvím času strá-
veným udržováním těchto kontaktů“.
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Pokud hledáte rychlý a bezstarost-
ný způsob komunikace, který je 
zároveň určen k tomu, aby vás bavil 
poskytováním cenných informací, 
určitě zaměřte vaši pozornost jeden 
ze současných trendů v online světě, 
kterým jsou chatovací boti.

Chatovací boti nejčastěji využívají 
přední světové značky nebo organi-
zace ke spojení se svými fanoušky. 
Jedná se o počítačové programy, které 
vedou zjednodušenou komunikaci, 
jejímž cílem je usnadnit lidem život 
poskytováním informací a odpovědí 
na otázky pouze jedním kliknutím. 
Jakožto nový prostředek komunikace 
s uživateli a potenciálními spotřebiteli 
jsou chatovací boti schopni komuni-
kovat s lidmi na osobní a zákaznické 
úrovni.

Podle průzkumu více než 66 % lidí 
používá aplikaci pro zasílání zpráv 
rovněž ke komunikaci s firmami nebo 
značkami. Společnost Viber provozuje 
tisíce chatovacích botů, které pokrý-
vají různé oblasti. 

Protože jsme přesvědčeni, že 
chatovací boty rozhodně stojí za to 
vyzkoušet, rozhodli jsme se s vámi 
podělit o tyto tři nejlepší chatovací 
boty v aplikaci Viber.

BarçaViber
V loňském roce fotbalový klub FC 
Barcelona a Rakuten, mateřská spo-
lečnost Viberu, oznámili vzájemné 
partnerství, díky němuž se Viber stal 
oficiálním komunikačním kanálem 
klubu FC Barcelona. Oficiální Barca 
bot vám umožňuje hádat konečný 
výsledek před každým zápasem.

Forksy
Sledování své stravy a ruční za-
pisování všech věcí, které během 
dne sníte, může být časově náročné 
a upřímně řečeno, není to něco, 
k čemu se mnozí dokážou z dlouho-
dobého hlediska zavázat. Forksy je 
bot, který pomáhá jíst zdravé potra-
viny a zároveň sleduje vaše kalorie. 

Tech Talk
Sledováním tohoto bota získáte 
neustálý přehled v oblasti obchod-
ního a herního zpravodajství, ale 
například i trendových aplikací, botů 
a mnohého dalšího. S Tech Talk vám 
už nikdy neuteče žádný důležitý titu-
lek, stačí jej požádat 
o aktualizaci živého 
zpravodajství. 

https://www.sm-nn.com/nahradi-messengery-klasicke-socialni-site/
https://www.sm-nn.com/viber-top-3-chat-boti/
https://www.sm-nn.com/pruzkum-streamovani-videa/
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Petr Krejčí 
senior account  
manager  
Cloud4com

Společnost Cloud-
4com posílila svůj 
obchodní tým o Petra Krejčího, kte-
rý nastoupil na pozici senior account 
managera. Jeho prvořadým úkolem 
je rozvíjet především dobré obchodní 
vztahy se zákazníky a taktéž se strate-
gickými partnery. Petr Krejčí působí 
v oboru informačních technologií už 
po dobu jedenácti let, z toho pět let 
pracoval pro společnost Hewlett- 
-Packard, kde měl na starosti rozvíje-
ní obchodních příležitostí u zákazní-
ků ze segmentu enterprise. 

Do Cloud4com přišel ze spo-
lečnosti Server Storage Solutions, 
kde byl jako country manager pro 
CZ a SK zodpovědný za strategický 
rozvoj. Petr se ve volném čase věnuje 
sportu a hudbě.

Společnost Cloud4com byla 
založena v roce 2010 s cílem posky-
tovat firmám služby v oblasti cloud 
infrastruktury a jejím produktem 
je služba Virtuální privátní datové 
centrum. 

Janka Brezániová 
posila týmu  
Corporate  
v Taylor Wessing 

Advokátní kance-
lář Taylor Wessing 
Praha rozšiřuje své řady a posiluje 
tým o novou advokátku Janku Bre-
zániovou (41). Ta se bude orientovat 
především na poskytování právního 
poradenství v oblastech korporátního 
a pracovního práva, včetně ochrany 
osobních údajů, ve kterých má po-
měrně významné zkušenosti.

Janka Brezániová přichází z advo-
kátní kanceláře JŠK, kde pracovala na 
pozici senior associate. Zkušenosti si 
přináší také z velkých mezinárodních 
advokátních kanceláří, kde se zamě-
řovala na poskytování poradenství 
velkým korporacím. Spolupracovala 
s mnoha zahraničními společnostmi 
jako například Telefonica S.A., Deut-
sche Telecom AG, Euromedia Group, 
Volkswagen AG, Morgan Stanley & 
Co., Riverside Europe Partners, Philip 
Morris ČR, KKCG, HSBC Bank 
a dalšími. V rámci praxe získala zku-
šenosti také v pobočkách mezinárod-
ních kanceláří ve Stockholmu.

Miroslav Knotek 
Generální ředitel 
KPCS CZ

Generálním 
ředitelem společ-
nosti KPCS CZ 
je Miroslav Knotek. Tato změna 
souvisí se startem nové strategie této 
společnosti.

Miroslav Knotek je jeden ze zakla-
datelů společnosti (spolu s Mar-
tinem Pavlisem) a ve společnosti 
působil na různých manažerských 
pozicích. Věnoval se i IT konzulta-
cím v oblastech Microsoft Exchange 
Server, Active Directory, Office 365, 
PKI a bezpečnosti. Přednáší v rámci 
řady odborných akcí sdružení WUG 
a na významných IT konferencích, 
publikuje odborné články a je jed-
ním z autorů knihy Velký průvodce 
infrastrukturou PKI. Za tyto aktivity 
získal prestižní ocenění Microsoft 
MVP pro oblast bezpečnosti. Certi-
fikát Microsoft MVP v červnu 2018 
úspěšně obhájil.

Miroslav Knotek hovoří anglicky, 
k jeho koníčkům patří cestování, 
turistika, literatura, badminton 
a bowling. Je ženatý a má dvě děti.

Kdo se posunul kam
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Většinu lidí práce na volné noze neláká
To, zda pro svého zaměstnavatele pracujete jako 
kmenový zaměstnanec nebo živnostník, může 
výrazně ovlivnit váš čistý příjem. To je ale jen jedna 
strana mince – jako freelancer máte také řadu by-
rokratických povinností vůči státu a ztrácíte řadu 
jistot a výhod. Co je tedy výhodnější - být zaměst-
nancem nebo pracovat na volné noze? 

Na to se zaměřil nejnovější průzkum platových 
portálů Paylab (u nás zastoupených značkou Platy.
cz). Pokud by si respondenti z 11 zemí, kde probíhal 
průzkum Paylab, měli vybrat, zda být zaměstnancem 
nebo pracovat na fakturu, drtivá většina by volila 
první možnost: 78 % lidí preferuje trvalý pracovní 
poměr před externí spoluprací. Pouze 6 % responden-
tů, zejména odborníků z oblasti IT, považuje externí 
zaměstnání za lepší. Za nejhorší formu zaměstnání 
považují respondenti práci přes agenturu, tedy pro-
střednictvím zprostředkovatele. Překvapivě dost, tedy 
11 % respondentů nevědělo, jak zhodnotit přínosy 
různých forem zaměstnání.

Garance stálé mzdy pravidelně posílané na účet je 
to, proč většina lidí preferuje zaměstnanecký poměr 
před pozicí freelancera. To je výsledek mezinárodní-
ho průzkumu Paylab Data Research, který probíhal 
v květnu a v červnu 2018 a do něhož se zapojilo 
42 800 respondentů z 11 evropských zemí.

Proč lidé preferují klasický pracovní poměr? 
Práci na trvalý pracovní poměr preferuje více než 78 % 
dotazovaných, přičemž za největší výhody považují 

jistotu, pravidelný příjem a pracovní prostředí, které 
jim zaměstnavatel poskytuje. Kromě toho je důležitým 
aspektem práce na HPP i ochrana práv zaměstnance, 
která vyplývá ze Zákoníku práce. 

 
Freelanceři na tom jsou hůře?
Ten, kdo pracuje pro zaměstnavatele na trvalý pra-
covní poměr, na účet nejspíš dostává méně peněz, než 
kdyby byl živnostník. Důvod je jednoduchý: suma, 
kterou firmy posílají živnostníkům, pro ně předsta-
vuje veškeré náklady na jejich finanční odměnu. Za 
zaměstnance musí navíc platit také odvody, které spo-
lu s hrubou mzdou dohodnutou v pracovní smlouvě 
představují tzv. superhrubou mzdu. 

Podle průzkumu Paylab Data Research 
považuje tuto formu práce za výhodnější jen 
6 % respondentů. 

Další pracovní 
nabídky naleznete na  

ICT-NN.com/jobs
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PHP programátor
Logio
Praha

E-mail Marketing Specialist
Inveo
Praha

Python developer
Qminers
Praha

UI Web Developer
Inzata
Brno

Software konzultant
SocosIT
Praha

Business Development 
Manager for Bulgaria
Glami
Praha

Marketingový specialista
Callida
Praha

Development Lead pro 
moderní webové projekty
Kurzor
Brno

Java developer– junior i senior
Rohlik.cz
Praha

Web Administrator
Render Legion
Praha

Customer Care and Social 
Media Specialist
Poetizer
Praha

Digital Account Manager
2Fresh
Praha

http://www.ict-nn.com/jobs
https://www.b2b-nn.com/vetsinu-lidi-prace-na-volne-noze-nelaka/
https://www.rc-nn.com/petr-krejci-doplnuje-tym-cloud4com/
https://www.b2b-nn.com/taylor-wessing-ma-novou-posilu-do-tymu-corporate/
https://www.b2b-nn.com/miroslav-knotek-vede-spolecnost-kpcs-cz/
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TOP EVENTS

13. Výroční konference itSMF
itSMf 
24.–25. 1. 2019 

Fórum českého stavebnictví
Blue Events 
6. 3. 2019 

ARTEZ 2019
UNIT 
29.–30. 1. 2019 

EQUAL PAY DAY2019
Business & Professional  
Women CR, 
29.–30. 3. 2019 

XX. ročník IS2
Tate
29.–30. 5. 2019 

G2B•TechEd 2019
Gopas 
4.–5. 2. 2019 

ISSS 2019
Triada 
1.–2. 4. 2019 

Konference Security 2019
AEC 
28. 2. 2019 

Travelcon 2019
Jihočeská centrála cestovního 
ruchu 
25.–26. 4. 2019 
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Roadshow:  
Acronis 2018
Série konferencí Acronis Road-
show 2018 se letos odehrála 
v polovině měsíce října postupně 
v Ostravě, v Bratislavě a v Praze. 
Více než 200 uživatelů a poskyto-
vatelů řešení Acronis mělo mož-
nost se seznámit s nejnovějšími 
technologiemi společnosti Acronis 
v oblasti kybernetické ochrany.

Konference:
Dell Technologies 
Forum 2018

V úterý 13. listopadu proběhla 
úspěšná akce Dell Technologies 
Forum 2018. Česká republika se 
tak stala jednou ze 40 zemí, kterou 
letošní Forum navštívilo. Nosnými 
tématy konference, která přilákala 
na 700 lidí, byly především témata 
jako Průmysl 4.0, Internet věcí, vir-
tuální či rozšířená realita. Ty nás 
již neodmyslitelně obklopují. 
 
Po celý čas zaznělo na 27 přednášek 
i v oddělených fórech zaměřených na 
různé problematiky. Celý maraton 
přednášek ale zahájili společně v 9.00 
Jiří Kysela, generální ředitel Dell 
EMC ČR a Margaret Franco, Senior 
Vice President EMEA, Dell EMC 
Marketing. Více informací o digitální 
transformaci jsme se měli možnost 
dozvědět z úst Aleše Petra, Device 
Sales Head pro CZ, SK, HU ze spo-
lečnosti Microsoft.

K dispozici byly prezentace a de-
monstrace nejnovějších verzí řešení 
Acronis, včetně Acronis True Image 
2019, Acronis Backup 12.5, Acronis 
Disaster Recovery, platformy Acronis 
Data Cloud pro poskytovatele služeb, 
a řešení pro sdílení dat Acronis Files 
Advanced.

Roadshow otevřel vždy Zdeněk 
Bínek, ředitel distributorské spo-
lečnosti Zebra Systems, na kterého 
pak navázali Aleš Hok, Štěpán Bínek 
a Jan Ptáček, specialisté na řešení 
Acronis.
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A proč je o Javu tak velký zájem? 
To proto, jak padlo na úvod, 
že – i když je doplňována řadou 
modernějších nástrojů –, její pozice 
je v současné době stále neotře-
sitelná a kraluje vývoji podniko-
vých a mobilních aplikací. Navíc 
aktuálně podle Tiobe Indexu patří 
k nejoblíbenějším programovacím 
jazykům vůbec.

JavaDays 2018 přinesly ná-
vštěvníkům 18 specializovaných 
přednášek, podaných odborníky 
a školiteli Gopasu z patra a z nad-
hledu, většinou v uvolněném stylu. 
Nikdo se tedy nemusel obávat čistě 
strohé technické řeči, ale dozvě-
děl se spoustu novinek a příkladů 
z reálného nasazení tohoto jazyka 
v praxi. Bylo to dáno skvělým výbě-
rem řečníků, kteří mají dané téma 
vždy v krvi, a tak mohou reagovat 
i na hlášky z publika. Příchozí, kteří 
vykoupili všechny místa na konfe-
renci dlouho dopředu, pak mohli 
vidět ve dvou přednáškových sálech 

například Kamila Ševečka, Jiřího 
Pinkase nebo Petra Ferschmanna. 
Oba sály byly tematicky rozděleny 
a pokud se už někdo do něj nevešel, 
mohl navštívit sál „záložní“, kam 
byly přednášky přenášeny. 

JavaDays se povedly. Opět. 
Obrovský zájem návštěvníků, kteří 
vždy naplnili sály do posledního 
místečka, svědčí o tom, že Gopas 
se umí trefit do černého, v případě 
Javy tedy spíše do červeného…

Konference: 
JavaDays 2018. Jaká byla?
Na 400 nadšených účastníků konference přivítal na úvod Jan Dvořák, 
výkonný ředitel z pořádající Počítačové školy Gopas, aby poté představil 
publiku většinu přednášejících. Ti se pak vrhli střemhlav do dvoudenního 
přednáškového maratonu.

Konference:
SpeedCHAIN 2018
Pod taktovkou Reliant Group se 
začátkem listopadu odehrál už 
13. ročník mezinárodní logistické 
konference SpeedCHAIN. 
 
Mezinárodní logistická konferen-
ce SpeedCHAIN je dnes největší 
akcí svého druhu v regionu střední 
Evropy. Každoročně se v pražském 
Břevnovském klášteře schází téměř 
650 logistických osobností. Ani letos 
tomu nebylo jinak, a tak se hlavní 
záběr konference točil okolo mnoha 
zajímavých a aktuálních problémů, 
jako jsou inovace, komplexní logis-
tické služby, Logistika 4.0, digitaliza-
ce, autonomní provoz skladovacích 
center a podobně. 

Svoje poslání, tedy podílet se na 
utváření a rozvoji moderní české 
logistiky, její efektivní integraci do 
regionální logistiky středoevrop-
ského regionu ve vazbě na společný 
evropský trh, splnila do puntíku. 

http://www.ict-nn.com/events
http://www.ict-nn.com
https://www.ew-nn.com/acronis-roadshow-2018-2/
https://www.ew-nn.com/logisticka-konference-speedchain-2018/
https://www.ew-nn.com/konference-javadays-2018-jaka-byla/
https://www.ew-nn.com/konference-dell-technologies-forum-2018/
http://www.ict-nn.com/events
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46723
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46775
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46709
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46707
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46948
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46895
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46899
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=46897
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=43976
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Kalendář akcí 
a předplatné
I zde budeme také trochu 
bilancovat.

Nejdříve kalendář akcí
Kalendář akcí má stále rostou-
cí tendenci a tak jsme jej již 
teď na konci roku rozšířili na 
celý B2B segment. V kalendáři 
akcí monitorujeme více než 
12 000 akcí ročně v ČR a SR, 
rozdělených do oborů jako 
jsou strojírenství, ICT, zdra-
votnictví, IoT, finance, školství 
a řady dalších. V příštím roce 
jej budeme rozšiřovat také 
o anglickou verzi a postupně 
i o další jazykové mutace. Také 
vám představíme nové služby 
kalendáře akcí, jako třeba mo-
nitoring akcí, digital signage 
a nebo další služby týkajících 
se různých konferenčních 
aktivit.

A teď k předplatnému  
tištěné verze
Předplatné tištěné verze 
časopisu bude jako v letošním 
roce opět pouze na vyžádání. 
Digitální interaktivní verze 
časopisu si po třech letech 
našla své místo na trhu a prů-
měrný měsíční počet stažení 
se pohybuje průměrně kolem 
15 000. Je nám jasný enormně 
větší zájem o digitální verzi, 
tudíž se opět s tištěnou verzí 
potkáte pouze na vybraných 
konferencích a seminářích. 
Aby vám žádná informace 
z ICT neunikla, zaregistrujte 
se na www.EW-NN.cz a my 
vám jednou měsíčně pošleme 
odkaz ke stažení, nebo prohlí-
žení časopisu ICT NETWORK 
NEWS zdarma, ihned když 
bude číslo časopisu na světě. 

Děkujeme vám za přízeň 
a na začátku roku 2019 se 
můžete těšit na velkou soutěž 
o hodnotné ceny, kterou 
tradičně budeme pořádat 
s našimi partnery.

Petr Smolník, 
šéfredaktor

Více akcí najdete na www.ew-nn.com

Registraci lze 
provést

zde

IT Service Management (IFSM) 
se stále vyvíjí. Bude připravovaná 
nová verze ITILu velký třeskem? 
Nebo je to pouze oprášení dosa-
vadních IT procesů? Jaké jsou nové 
trendy v IT? A co IT bezpečnost 
a GDPR? 

Určitě si pamatujete, jak v květ-
nu 2018 většina byla zaplavena 
emaily ohledně GDPR. Jaký posun 
jsme udělali v ochraně osobních 
údajů a GDPR? Přijďte si poslech-
nout zajímavé přednášky z oblasti 
ITSM a IT bezpečnosti.

Sál A a B bude vyhrazen odbor-
ným přednáškám, sál C je určen 
pro konání workshopů a part-
nerských prezentací. Sál D pak 
přivítá veřejnou správu s projektem 
Digitální Česko. Konference je 
tradičně dvoudenní. Ve čtvrtek 
v 9–18. V pátek 9–13 hodin. Po 
oba dny bude zajištěno občerstve-
ní. Očekává se na 270 návštěvníků 
z komerční sféry i státního sektoru.

Organizační výbor konference 
připravuje panelové diskuse během 
ní. Prozatím jsou známa dvě téma-
ta: GDPR Prakticky a Je nová verze 
ITILu velký třesk?. Na závěr první-
ho dne budou účastníci pozvání na 
Networking večeři s doprovodným 
programem (itSMF Awards 2019). 
V rámci itSMF Awards 2019 budou 
vyhlášeni finalisté pro cenu itSMF 
na IT Projekt roku 2018. Program 
je připraven ve spolupráci se sdru-
žením CACIO, itSMF International 
a itSMF Slovakia.

Bloky konference: Nové trendy 
a přístupy v IT, Service Manage-
ment – základní stavební kámen 
nejen pro IT, IT Security a Digitál-
ní Česko + E-government.

Spousta lidí totiž potřebují nějaké 
impulsy pro svou práci, a tím může 
být právě spravedlivé rozhodování 
jejich šéfa. Když něco děláš špatně, je 
jasné, že za to bude následovat výtka, 
ale když se snažíš – a i když ti to tře-
ba z počátku nejde, ale snaha je vidět 
– měla by být pochvala součástí hod-
nocení zaměstnance. A podle toho 
se pozná, jak kvalitní management 
firma má. Ten, kdo jak had vyjede ze 
skuliny a uštkne, zaměstnanci ho ani 
neznají, protože on nezná je – díky 
tomu, že nevychází mezi své pod-
řízené a sleduje jen tabulky a grafy 
u svého počítače –, už přestává být 
tím správným šéfem. 

Tohle je asi poselství právě pro-
běhlé konference: zaměstnanec je 
totiž stejně důležitý jako zákazník. 
O zákazníkovi víme prakticky vše: 
co koupil, kdy, kolik zaplatil, kdy 
bude potřebovat další výrobek nebo 
servisní zásah… Ale co víme o svých 
zaměstnancích? Nic. Jen to, že 
přijdou do práce a zase z ní odejdou 
a že za ně musíme platit daně a dávat 
jim každý měsíc odměnu ve formě 
mzdy? Trochu málo, nemyslíte? 

A tak zde na konferenci zazněla 
spousta příspěvků, která se týkala 
pojmu Employee Experience. Sice 
trochu pozdě, ale přece. Spokojený 
zaměstnanec většinou tvoří hodnoty 
a pokud je součástí skvělého týmu, 
měli bychom si takového jedince 
i kolektiv hýčkat. 

Konference: 
G2B•TechEd
Jste z Brna a okolí? Zajímá vás 
problematika kolem Microsoftu? 
Máte čas 4. a 5. února 2019? Ano? 
Pak právě pro vás v tyto dny pořádá 
Počítačová škola Gopas odbornou 
konferenci G2B•TechEd.

Jedná se už o třetí ročník konference, 
která si získává své stálé účastníky 
zejména z řad těch, kteří to mají 
do Brna blíž než na pražský Tech-
-Ed-DevCon. Nejde ale o pouhé 
„zkopírování“ akce v jiné lokaci – 
pražský a brněnský TechEd se liší jak 
obsahově, tak i atmosférou: ten br-
něnský je podle vyjádření účastníků 
i přednášejících komornější, ale také 
rozvernější. Nicméně, obě konference 
si vydobyly uznání tím, že jde o velmi 
přínosné akce se skutečně odborným 
a technickým obsahem bez marketin-
gových klišé.

Konkrétní obsah konference se 
ještě ladí, na třetím ročníku nebudou 
chybět oblíbení přednášející.

Konference: Moderní 
datová centra
Zájem o cloudové služby, hyperkon-
vergovanou infrastrukturu a soft-
warově definovaná úložiště stále 
a pravidelně roste. Již pátý ročník 
konference, konané 22. listopadu, 
přinesl odpověď i na otázky, jak vy-
padá efektivní datové centrum, jak 
je budovat, spravovat a využívat. 

Stranou nezůstaly ani novinky 
a trendy ovlivňující návrh, budování 
a využívání datových center, propo-
jení mezi datovými centry a firemní 
infrastrukturou a cloudové strategie.

Návštěvníci si mohli vyslechnout 
přednášky na témata: nejvýznamnější 
trendy v oblasti datových center, jak 
vypadá nejnovější a nejefektivnější 
datové centrum v České republice, 
stranou nezůstaly ani novinky v ob-
lasti storage, serverů, procesorů a SSD 
a softwarově definovaná úložiště dat. 
Zajímavá byla témata o hyperkonver-
gované infrastruktuře v praxi.

Konference: 
Lidský kapitál 2018
Pod vlajkou pořadatele, společnosti 
Blue Events, se uskutečnila 21. lis-
topadu velmi potřebná konference, 
zaměřená na lidský kapitál. Jejím 
hlavní a nosnou myšlenkou bylo, 
aby se majitelé a ředitelé firem zača-
li svým zaměstnancům více věnovat, 
protože oni jsou tím, kdo posunuje 
firmu vpřed. Nejde tedy jen o Hu-
man Resources, lidské zdroje, které 
jsou jen kolonkami v excelovských 
tabulkách. 

Konference: 
13. výroční konference itSMF
Již 13. ročník konference itSMF CZ se bude konat 24. a 25. ledna 2019 
v nově vystavěných konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, 
Praha 4. Na základě zájmu a ohlasů z minulých ročníků budou připrave-
ny  čtyři sály pro paralelně běžící tematické bloky a velkorysý prostor pro 
stánky.
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https://www.ew-nn.com/konference-lidsky-kapital-2018/
https://www.ew-nn.com/konference-13-vyrocni-konference-itsmf/
https://www.ew-nn.com/prijdte-se-priucit-na-g2b%E2%80%A2teched/
http://www.ew-nn.cz/cs/page/login
https://www.ew-nn.com/event/datova-centra-pro-business-2018/
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Už na první pohled je zřejmé, že 
monitor ProLite XB2779QQS, 
japonského výrobce Iiyama se 
hodně inspiroval u iMacu a to 
včetně slavného 5K rozlišení. Je 
vybaven lesklým IPS panelem 
podávající bohaté a živé barvy, 
které si zamilujete, a to nejen při 
hraní her, ale také v případě kan-
celářské práce, protože disponuje 
technologií automatické regulace 
jasu bez blikání. 

Tento 27“ 5K monitor vypadá 
krásně. Je vhodným řešením pro 
všechny, kteří se nespokojí s prů-
měrem a očekávají více. ProLite 
XB2779QQS je jedním z prvních 
5K monitorů používající 6bitový + 
A-FRC IPS panel. Jeho předchůdci 
sloužící profesionálům jsou založe-
ni buď na 8bitových + A-FRC nebo 
dokonce na 10bitových panelech. 
Avšak 6bitový + A-FRC panel je 
výrazně levnější než výše uvedené 
typy zobrazovacích modulů. Jistou 
daní je však snížení kvality barev-
nosti. Kromě nativního rozlišení 
5120x2880 px označované také 
jako 5K, obsahuje technologie 
starající o to, aby oči nebyly una-

vené ani po dlouhých hodinách 
sezení u počítače.

ProLite XB2779QQS nabízí 
klasický poměr stran 16:9, kon-
trastní poměr 80 000 000, podporu-
je 16,7 milionů barev, rozteč bodů 
činí 0,116 mm a jas 440 cd/m2. 
Pozorovací úhel je 178° a to jak ver-
tikálně, tak horizontálně. O připo-
jení se starají dva porty DisplayPort 
v1.4, tři HDMI a jeden audiokonek-
tor. DisplayPort podporuje rozlišení 
až do 5120x2880 px., HDMI pouze 
do 3840x2160 pixelů.

Předem je třeba upozornit na to, že 
DigiFrame 15 Vintage není jen oby-
čejný rámeček, který by mohl sloužit 
jen k zobrazování fotografií, které 
jsou uloženy do zasunuté paměťové 
karty. Jde o zajímavé multimediální 
zařízení, které dokáže zobrazovat 

obrázky, ale i přehrávat videa či hud-
bu. A aby to měla obsluha co nej-
jednodušší (i když všechny funkce 
je možné ovládat přímo na rámečku 
pomocí tlačítek a výběrem z OSD = 
On-Screen Menu, celoobrazovko-
vých menu), výrobce dodává k rá-

mečku i dálkové ovládání, které je 
velmi snadné na pochopení. S jeho 
pomocí pak na rámečku dokážete 
nechat zobrazit nebo nechat pře-
hrávat to, co právě chcete. Dálkové 
ovládání je napájeno z knoflíkové 
baterie CR2025, rámeček samotný 
je však nutné napájet z dodávaného 
12V adaptéru. 

Zařízení se skládá z displeje 
a rámečku, vyvedeném v pati-
novaném dřevě. Zašroubováním 
opěrné nožky jej můžete postavit 
na skříňku nebo třeba noční stolek, 
díky existenci čtyř šroubů v matici 
75x75 mm na zadní části, odpo-
vídajícím standardům VESA 75, 
jej ale můžete připevnit na držák 
a zavěsit na zeď. Jistě zaujmou i roz-
měry 366x292x35 mm a hmotnost 
1000 g.

Braun DigiFrame 15 Vintage
RECENZE: Digitální rámeček Braun DigiFrame má úhlopříčku 15“ 
a rozlišení displeje 1024x768 pixelů s poměrem stran 4:3 a může vyřešit 
problematiku vánočních dárků třeba pro dědu nebo babi. Přesvědčí vás 
skvělým podáním barev TFT LCD panelu. 
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5K monitor ve stylu iMac

RECENZE: Disky DiskAshur2 
jsou nabízeny v mnoha barev-
ných variantách, což vítáme, pro-
tože to oživí šedivý denní život, 
ale v tomto případě to i rozliší 
účel, ke kterému který disk zrov-
na používáme. A to je dobře.

Elegantní disk DiskAshur2 je do-
dáván ve dvou variantách, s HDD 
a s SSD v kapacitách od 500 GB do 
5 TB (HDD) a od 128 GB do 4 TB 

(SSD). Napájejí se z portu USB 3.1 
a mají několik výhod.

Použitý ověřený šifrovací 
algoritmus – FIPS PUB 197 – je 
validován a odpovídá i americkým 
vojenským normám validováno, 
FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA. 
Takže disk vlastně splňuje i všech-
ny podmínky, kladené GDPR na 
ochranu dat. Skvělé je i to, že po-

kud vám disk někdo ukradne, 
při několika neúspěšných po-
kusech o prolomení PIN neboli 
hesla se jeho obsah smaže. 

Výhodou je přesná a velmi 
dobře čitelná klávesnice s jejíž po-
mocí se zavádí PIN pro odemknutí 
disku. Čísla a písmena na nich jsou 
i v přítmí dobře čitelná, navíc se 
znaky na klávesách nemohou při 
používání setřít. 

Disky splňují certifikaci IP 56, 
to znamená, že jsou odolné proti 
vniknutí nástrojem a částečně 
i proti prachu, ale jsou chráněny 
proti intenzivně tryskající vodě. 

Křeslo Genesis Nitro 550 disponuje 
řadou vlastností a funkcí, které za-
ručí optimální oporu a držení těla, 
což šetří vaši páteř a snižuje únavu. 
Investicí do křesla Genesis získáte 
nejen jedinečný doplněk, který vám 
zvýší komfort při práci, či hraní 
her, ale chráníte tím i svou páteř 
a zdraví.

Konstrukce křesla Genesis 
Nitro 550 je konstruována z vysoce 
kvalitního kovu, který zaručuje 
vysokou odolnost proti poškození 
a dlouhodobou životnost. Použití 
plynového pístu 4. třídy poskytuje 
nosnost sedadla až do hmotnosti 
150 kg.

Základním kritériem při výběru 
herního křesla je jeho funkčnost, 
a proto ani v tomto modelu nemůže 
chybět velké množství funkcí, které 
vás budou hýčkat. Mezi ně patří výš-
kově nastavitelné sedadlo z funkcí 
houpání, nastavení sklonu opěradla 
až do 180°, nastavení výšky pod-
pěrek předloktí, možnost otáčení 
křesla o 360 stupňů a polyuretanová 
kolečka.

Křeslo je vyplněno vysoce kvalitní 
elastickou pěnou se zvýšenou odol-
ností a pružností o tloušťce 4 cm na 
opěradle a 7 cm na sedadle. Ergo-
nomicky tvarovaný sedák a opěra-
dlo ještě doplňují dva dodatečné 
polštáře s možností nastavení výšky 
připevnění, které zaručují maximál-
ní pohodlí a podporu páteře na tom 
správném místě. Čalounění křesla je 
zhotoveno z velmi odolného a pro-
dyšného textilního materiálu.

Křeslo pro herní maniaky
Každý, kdo tráví dlouhé hodiny u počítače ví, že největší vliv na dosažení 
dobrých výsledků má pohodlí, které přímo souvisí se správným držením 
těla. 
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Barevně a bezpečně, GDPR Ready
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https://www.kankry.cz/2018/11/14/kreslo-pro-herni-maniaky/
https://www.kankry.cz/2018/11/10/barevne-a-bezpecne-gdpr-ready/
https://www.kankry.cz/2018/11/13/braun-digiframe-15-vintage/
https://www.rc-nn.com/cenove-dostupny-5k-monitor-ve-stylu-imac/



