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„Za západními městy zaostáváme 
v tom, kolik aut si pouštíme do cen-
ter měst. Máme velmi málo pěších 
zón. A asi se není co divit, když i naši 
poslanci dokáží tvrdit, že náměstí 
v centru hlavního města vypadá 
lépe jako parkoviště,“ říká Miloš 
Mastník, ředitel pro obchod a mar-
keting společnosti ČD Telematika.

Západní Evropa, ale i Blízký východ 
začíná v masovém měřítku nasazovat 
technologie internetu věcí nejen ve vel-
kých, ale i v menších městech. Jejich ve-
dení chápe, že data ze senzorů v osvět-
lení, silnicích, popelnicích i městských 

dopravních prostředcích mohou nejen 
výrazně pomoci zlepšit kvalitu života, 

ale také mnohem efektivněji nakládat 

pokračování na straně 04
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uvnitř čísla

Multidisciplinární bezpečnost 
v cloudu. Kde čekat úskalí

pokračování na straně 09
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S rozvojem cloudových služeb se 
stává otázka bezpečnosti cloudové 
infrastruktury stále diskutovaněj-
ším tématem. Není divu, jakkoli jde 
stále o IT architekturu a platí zde 
základní bezpečnostní principy jako 
u klasických informačních systémů, 
přece jen má cloud svá specifika. 
Právě na ně je potřeba při plánování 
bezpečnostní strategie brát zřetel.“

V případě, že společnost připravuje 
bezpečnostní strategii pro vnitřní IT 
infrastrukturu, bývá situace obvykle 
poměrně jednoduchá. Většinu klíčo-
vých síťových prvků má společnost pod 

kontrolou a obvykle ji i vlastní. V přípa-
dě cloudu je ale situace poněkud odliš-
ná – zákazník si pořizuje službu posky-
tovanou přes internet. Nemá tak pří-
mou vazbu na použitou infrastrukturu 
a nemůže v podstatě zásadně ovlivňovat 
její zabezpečení. Bezpečnostní pravi-
dla jsou stanovována úpravou vztahů 
mezi poskytovatelem a odběratelem.

Stejný cíl, rozdílné strategie
Odlišné postavení obou stran, tj. po-
skytovatele a odběratele, pochopitelně 
vede k tomu, že k otázce bezpečnosti 

Sledujte také na:

Adrian Demeter, senior manažer, 
Deloitte Czech Republic

Celosvětově nejvýhodnější ceny software
COMPAREX Dynamic Global Sourcing 

Efektivní nákupní procesy
COMPAREXonline

Spolehlivá správa softwarových aktiv 
COMPAREX SAM2GO

Řízení softwarových aktiv 
bez starostí

COMPAREX SoftCare
Efektivní nákupní procesy

Únik dat může 
být nebezpečný. 
Safetica chrání 
přes 200 firem 
„Ochrana firemních dat před úni-
kem či zneužitím je rychle ros-
toucí trend“ říká v rozhovoru pro 
ICT Network News Petr Žikeš, 
generální ředitel společnosti 
Safetica Technologies, a dodává, 
že zákazníci očekávají především 
kvalitní produkt a implementační 
know-how.

Většina lidí zná společnost Safe-
tica Technologies z médií jakožto 
mladou českou progresivní firmu 
zabývající se výrobou unikátního 
DLP software (Data Loss Preventi-
on = systém ochrany dat), se kterým 
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wi-fi či mobilním sítím – k dispozici 
přes web nebo mobilní aplikaci. A prá-
vě toho se rozhodli využít zakladatelé 
start-upu EASYCON. O jejich novin-
kách jsme si povídali se spoluzaklada-
telem společnosti Pavlem Vejnarem.

Jak se zrodil nápad na vznik společ-
nosti Easycon? Kdy jste ji založili?
Společnost EASYCON jsme založili 

společně s Radkem Syslem. Dohroma-
dy jsme se dali už na vysoké škole, kdy 
jsme začali pracovat na zařízeních, kte-
rá dokáží monitorovat okolní prostředí. 
Oba nás zaujaly především nové mož-
nosti propojení těchto zařízení s in-
ternetem a analýza údajů z nich na 
dálku. Projekt nás nakonec tak pohl-
til, že jsme se loni v září rozhodli spo-
lečně firmu založit.

V současné době nabízíte celkem tři 
chytrá zařízení, můžete je stručně 
představit?
Síla našich zařízení není v samotných 
senzorech, těch je na trhu spousta. Sa-
motná data totiž v podstatě nejsou 
k ničemu. Náš hlavních trumf se skrý-
vá v nabídce analýzy a zobrazení infor-
mací z těchto senzorů na webu či v mo-
bilní aplikaci v reálném čase. Data jsou 
totiž okamžitě po zaznamenání ode-
sílána na server a tady analyzována 
a vizualizována. Museli jsme si ale pro-
to vyvinout jak vlastní webovou aplika-
ci, tak vlastní hardware. Naše zařízení 
odesílají data prostřednictvím wi-fi sítě. 
V současné době nabízíme celkem tři 
produkty.
EASYCON SmartStation a vyšší model 
AirStation umí měřit 
teplotu, vlhkost, inten-
zitu osvětlení, externí 
teplotu.

O přístup k vodě se vedlo již mnoho 
válek a bezpečnostní analytici tvrdí, že 
v budoucnu bude úloha tohoto strate-
gického zdroje významně růst. Ostat-
ně i v Česku čelíme aktuálně poměrně 
velkému suchu a v loňském roce se ne-
dostatek vody začal projevovat již po-
měrně výrazně. Proto jsme vyzpovídali 
Pavla Hlouška ze společnosti Unisavers, 
která se zaměřuje především na úspo-

ry, kterých lze při spotřebě vody do-
sáhnout. A používá k tomu přirozeně 
i moderní technologie.

Jak vznikl nápad začít sledovat spotře-
bu ve vodovodní síti a detekovat mož-
né úspory?
Není nám lhostejná budoucnost našich 
dětí. Bez vody se nedá na Zemi žít. Má-
me rádi nevyšlapané cestičky a výzvy, 
a proto jsme se při hledání našeho 
uplatnění zaměřili na tento segment. 
Všimli jsme si, že o něj nikdo, kromě 
planých PR vyjádření politiků a sub-
jektů, jež hospodaření s vodou zajiš-
ťují, nejeví faktický zájem, který by 
přinášel konkrétní řešení a výsledky.

Vaše produkty jsou k dispozici na webu 
Modrá úsporám. Proč zrovna tento 
název?
Zabýváme se vodou. Při pohledu z ves-
míru je naše planeta modrá, není zele-
ná. Je to způsobeno barvou vodní plo-

chy, takže tato asociace je nasnadě. 
A zabýváme se úsporami, takže by to 
mělo být z názvu patrné. Je to jinak 
vyjádřené šetrné nakládání s vodou, 
bez které se na Zemi neobejdeme při 
jakékoliv činnosti, aniž si to vůbec uvě-
domujeme. O tom, že bez vody člověk 
nevydrží déle než týden, snad nemusí-
me ani hovořit.

Máte nějaké služby také pro velko-
obchodní zákazníky? Jaké možnosti 
jim nabízíte?
Šetření vodou není určitě tématem jen 
jednotlivců, právě naopak. Ve větších 
firmách mohou tyto úspory přinést sní-
žení účtů za vodu o desítky procent. 
Proto se snažíme našim velkým zákaz-
níkům nabídnout nejen množstevní 
slevy, jako to dělají všichni, ale přede-
vším poradenství v dané problematice, 
přímé zkušenosti z terénu a pružný 
servis. Našimi zákazní-
ky přitom nejsou jen ko-
merční subjekty.

„Když se řekne monitorování okolní-
ho prostředí, obvykle si představíme 
různé meteostanice. Jenže systémy 
schopné měřit například CO2 či vlh-
kost najdou uplatnění i v bytech ne-
bo třeba v kancelářích. Mohou to-
tiž upozornit na riziko vzniku plísní 
nebo špatné pracovní prostředí, 
které může znamenat vyšší únavu 
zaměstnanců a tím třeba i nižší 
efektivitu práce,“ říká Pavel Vejnar, 
spoluzakladatel společnosti EASY-
CON.

Rostoucí ceny energií nutí domácnosti 
i firmy stále podrobněji sledovat jejich 
spotřebu. Dokonce i spotřeba vody, 
která byla ještě před časem poměrně 
levná, už začíná být v centru pozornos-
ti. O různé senzory a měřiče je stále 
větší zájem, který je ještě podpořen 
nástupem fenoménu internetu věcí. 
Jednotlivá čidla už nikdo nemusí ob-
cházet, všechna data mohou být – díky 

„Pokud dojde k nějakým poruchám 
na rozvodech vody, mohou účty do-
sáhnout astronomických výšin. Pro-
to jsou u zákazníků stále populárněj-
ší technologie, které umí nečekaný 
výkyv ve spotřebě vody automaticky 
detekovat a v reálném čase o tom 
uživatele uvědomit,“ říká Pavel 
Hloušek, jednatel společnosti Uni-
savers.

Nechte si ohlídat spotřebu i sami sebe

Řešení pro Modrou planetu

Pestrý svět start-upů

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Nové firmy rostou dnes jako houby 
po dešti. Dnešní mladí lidé svým 
nápadům věří a nebojí se pustit do 
podnikání. Situace na trhu jim na-
hrává a v každém větším městě 
existuje alespoň jedna instituce, 
která se jim se startem snaží po-
moci. Protože kdo ví, třeba zrovna 
teď někdy nějaký nový Larry Page 

či Mark Zukernberg přemýšlejí nad 
nápadem, který zatím všem připadá 
jako nesmysl. Kromě nich samých. 
Ale za pár let se budeme možná di-
vit.

Ještě před několika třemi či čtyřmi 
desítkami let trvalo vybudování velké 
nadnárodní firmy roky či desetiletí. 

Znamenalo to velmi pomalý rozvoj, 
postupné pronikání na nové trhy, 
a stejně si nováček vůbec nemohl po-
mýšlet na to, že by si vyšlápl na některé-
ho z gigantů. Jenže digitální ekonomi-
ka všechno změnila. Vybudovat dnes 
globální firmu je mnohem jednodušší 
a rychlejší než kdykoli v minulosti. 
Dokonce i v oborech, které byly ještě 

nedávno považovány za přísně lokální, 
a nikoho by nenapadlo, že na ně může 
vstoupit globální hráč.
Třeba taková taxislužba. Různé taxi-
kářské spolky se dohadovaly s místní-
mi orgány, jak moc mohou okrádat své 
zákazníky, a pečlivě si bránily, aby na 
jejich teritoriu náhodou nepodnikal 
někdo jiný. Ostatně, jak by mohl někdo 
z jiného města obsluhovat místní zá-
kazníky? Jenže pak se zrodil Uber. 
Taxislužba, která nepotřebuje jediné 
auto, a přitom dokáže velmi efektivně 
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uživatelům šanci vybrat si v taxikářské 
džungli řidiče, který přijede rychle a do-
veze je na místo za nejlepší možnou ce-
nu. Popularita aplikace ukazuje, že to 
dělá dobře. O Liftagu si ICT Network 
News povídal s jeho spoluzakladate-
lem Jurajem Atlasem. 

Dříve byli uživatelé odkázáni jen na 
nepružné centrály taxislužeb a muse-
li akceptovat často i nepříliš prozá-
kaznícký přístup. Svět taxislužeb se 
ale mění. Jeho symbolem je asi Uber. 
Liftago je spíše na půl cesty této změ-
ny. Využívá klasických poskytovatelů, 
ale nabízí některé nové funkce. Jak vás 
nápad na Liftago vůbec napadl?
Od začátku jsme měli představu, že na-
bídneme uživatelům možnost jedno-
duše si zajistit komfortní a dostupnou 
dopravu z místa na místo, kdykoli to 
potřebují. Naše cesta je využít pře-

pravní kapacitu, která už v ulicích je. 
Profesionálních taxíkářů je mnoho, 
podstatná část z nich je velmi kvalitní. 
Naším úkolem je využít tu dobrou část 
taxíků a napojit ji na ostatní přepravní 
kapacitu. Nebudeme se bát nálepky 
„taxi“ jen proto, že to je dnes legální, 
a to i za cenu ztráty publicity, kterou 
porušování pravidel přináší.

Proč by měl zákazník použít Liftago 
a nikoli například aplikaci taxislužby, 
kterou pravidelně používá?
Nejčastějším důvodem, proč začnou zá-
kazníci používat naší aplikaci, je jed-
noduché použití, vysoký 
komfort obsluhy.

mery, GSM lokalizaci a jiné technolo-
gie, ke kterým nemá veřejnost běž-
ně přístup,“ říká Boris Procházka ze 
společnosti Gina Software

Navigaci má dnes v autě nebo v mobilu 
skoro každý. Vysílačku si také může-
me koupit v obchodě za pár desítek ko-
run. Jenže když jde o záchranu lidských 
životů, je potřeba přece jen něco víc. 
Brněnská firma Gina Software se zamě-
řila právě na tuto oblast a vyvíjí pro-
dukty určené záchranným složkám. 
Jak mohou její systémy skutečně po-
máhat, předvedla již před lety na Haiti 
zpustošeném ničivým zemětřesením. 
Efektivní a rychlá pomoc byla tehdy klí-
čem k přežití. O tom, co Gina Software 
nabízí dnes, jsme si povídali se zástup-
cem této firmy Borisem Procházkou.

Můžete nám stručně představit spo-
lečnost GINA? Čím se zabýváte?
Společnost GINA se zabývá koordinací 

Základem vašeho řešení je GINA PC 
Central, které využíváte v řadě růz-
ných aplikací. Co vlastně umí a jak je 
využíváte?
Jedná se o dispečerskou aplikaci pro 
velitele zásahu nebo managera opera-
ce. Dokáže koordinovat zásah v terénu 
z ptačí perspektivy a propojit vysílačky, 
auta, osoby, drony i helikoptéry. Zákaz-
níci tento software využívají od rutin-
ních operací (kontrola obchůzky) až po 
zdolávání krizí národního charakteru 
(zemětřesení na Haiti).

V čem se liší možnosti GINA Messen-
geru od běžných komunikačních pro-
gramů?
Jedná se o koordinační software do 
mobilního telefonu. Jeho hlavní devi-
zou, jako i jiných softwarů od nás, je 
snadná použitelnost a silné šifrování.

„Nejčastějším neduhem neprofesi-
onálních řidičů je delší trasa. Naše 
aplikace má zabudovaný virtuální 
taxametr, takže jsme schopni ná-
sledně cestu vyhodnotit naším 
systémem, případně zákaznickým 
servisem. Nesmíme samozřejmě za-
pomínat ani na sílu uživatelských 
recenzí a sdílení zkušeností, která 
dnes hodně mění svět byznysu,“ říká 
Juraj Atlas, spoluzakladatel a CEO 
platformy Liftago.

Obhajovat dnes taxislužby a taxikáře 
není právě populární. Přesto to spolu-
zakladatel platformy Liftago poměrně 
často dělá. Na rozdíl od některých kon-
kurenčních projektů se Liftago nesnaží 
vytvořit alternativní taxislužbu, ale vy-
užít nabídky aut, která jsou už v ulicích. 
Zapojením aplikace, možnosti hodno-
cení a řadou dalších možností dává 

„Naše produkty nejsou určeny pro 
běžné spotřebitele, ale pro profesi-
onální složky operující v terénu. To 
nám umožňuje začlenit do našich 
systémů například bezpečnostní ka-

IZS a bezpečnostních složek v terénu. 
Pokrýváme tedy komunikaci výjezdo-
vých jednotek od opuštění garáže až 
k místu zásahu po jejich návrat na zá-
kladnu.

Vaší doménou je především navigace 
a vzájemná komunikace lidí a vozidel 
v terénu. Nezvládnou to komerčně 
běžně dostupné služby? V čem je vaše 
řešení unikátní?
Naše přidaná hodnota tkví ve schop-
nosti integrace řady jednoduchých 
principů, jako je navigace, sdílení zá-
kresů, fotky, dokumenty, do jediného 
funkčního celku. Kromě toho nabízí-
me schopnost pracovat bez mobilního 
i jiného připojení, kdy si naše řešení 
s jeho nedostupností poradí a jsou na 
místa bez signálu velmi dobře připra-
vena. V neposlední řadě je to integrace 
speciálních technologií jako kamery, 
drony, vysílačky a podobně.

Většina taxikářů je poctivá. Liftagopomáhá 
najít ty správné

Český systém pomáhal na Haiti

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

obsluhovat zákazníky ve stále větším 
počtu světových měst. To, jak obtížně 
se s působením právě Uber vyrovnává 
stávající právní řád, jen ukazuje, jak 
velmi a jak rychle se svět podnikání 
mění.

Šanci uspět má každý
O Češích se někdy říká, že jsou tak 
trochu národem Cimrmanů. Jakkoli 
to občas vyznívá hanlivě, určitá pravda 
v tom je. Zkušenosti ze současného 
byznysu ukazují, že nemálo mladých 

českých podnikatelů dokázalo přijít 
s nápadem, po kterém za nějaký čas 
skočila některá z velkých nadnárod-
ních firem, nebo ji sami vybudovali. 
Ruku na srdce, kdo před lety odhadl, 
jaký gigant se zrodí z původních fir-
miček jako AVG, Eset či dalších?
Start-upový svět je velmi tvrdý a velmi 
dynamický. Uspěje v něm jen velmi 
málo nápadů. Jenže aby mohly přežít 
ty skutečně životaschopné, musí se jich 
zrodit tisíce a možná víc. Ne každý má 
na to, aby svůj nápad dotáhl. Ne každý 

projekt je tak dobrý, jak se zdá jeho 
autorům. Ovšem jedno poučení v naší 
digitální době platí. Nikdo není pro-
rokem. U většiny dnes známých firem 
si investoři z počátku klepali na čelo. 
Když řekl Charles Bronson, že chce 
vozit turisty do vesmíru, všichni se 
smáli. Jenže, tolik už k tomu nechybí, 
že?
A tak se v různých inkubátorech bu-
dou střídat mladí podnikatelé, někteří 
to zkusí na vlastní pěst. Většina z nich 
nakonec skončí jako zaměstnanci 

v úplně jiné firmě. Nicméně zkušenost 
s rozvojem vlastního byznysu, a také 
znalosti a dovednosti, které přitom zís-
kají, ty už jim nikdo nevezme. Navíc 
i v Česku se již zrodila poměrně silná 
skupina investorů, kteří jsou ochotni 
se za dobrý nápad postavit a pomoci 
mu s rozvojem. Kdo ví, možná se teď 
právě v Česku rodí 
budoucí hrobař Face-
booku. 

Více si přečtěte na:
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 Není třeba bát se cloudu 

V loňském roce byl trh cloudových 
služeb jednou z nejrychleji rostoucích 
oblastí IT. Investice do služeb veřej-
ného cloudu i proprietárních řešení 
jednotlivých firem rostly podle vý-
zkumu IDC v České republice zhruba 
o čtvrtinu. V letošním roce se očekává 
nárůst o dalších 22 % a vývoj těchto 
řešení bude významně zasahovat do 
změn IT prostředí českých firem. Přes-
to se stále mnoho firem využití těchto 

služeb obává, a to především z důvodu 
bezpečnosti. Z hlediska bezpečnosti 
přestávají být strašákem a zejména pro 
malé firmy jsou zajímavou cestou, jak 
zajistit stupeň zabezpečení, které by 
si na vlastní infrastruktuře prostě ne-
mohly dovolit. A navíc cloud již něja-
kou dobu slouží jako hlavní platforma 
právě pro poskytování bezpečnostních 
technologií.

 Útočníci jsou stále drzejší 

Společnost Trend Micro vydala svoji 
výroční bezpečnostní zprávu. Podrob-
ná analýza potvrdila, že kybernetičtí 
zločinci jsou při útocích, počítačové 
špionáži i dalších protiprávních akti-
vitách drzejší, chytřejší a troufalejší.
Rok 2015 byl ve znamení on-line vy-
dírání a kybernetických útoků, a to 
včetně úspěšných napadení několika 
velmi sledovaných organizací. Terčem 
počítačových zločinců s dopadem na 

milióny zaměstnanců a zákazníků se 
stala například seznamka Ashley 
Madison, společnost Hacking Team, 
americký úřad Office of Personal Ma-
nagement nebo zdravotní pojišťovna 
Anthem. V loňském roce měla ve Spo-
jených státech amerických největší 
podíl na ohrožení dat ztráta zařízení, 
a to v 41 % případů.

Skoro třetina manažerů 
očekává útok
Mezi korporátním a IT vedením 
firem panuje velký nesoulad, co 
se týče investic do kybernetické 
bezpečnosti, priorit v oblasti ky-
bernetické ochrany a očekáva-
ných útoků. Vyplývá to z globál-
ního průzkumu realizovaného 
The Economist Intelligence Unit 
(EIU) a sponzorovaného společ-
ností VMware. Podle něj v příš-
tích 90 dnech očekává úspěšný 
kybernetický útok více než 30 % 
manažerů pro oblast IT bezpeč-
nosti v porovnání s pouhými 12 % 
zástupců vedení firem.
Zatímco manažeři, kteří se stara-
jí o bezpečnost IT, považují kyber-
netickou bezpečnost za nejvyšší 
prioritu, pouze 5 % ředitelů firem 
jejich názor sdílí. Téměř 30 % IT 
ředitelů věří, že v příštích dvou 
letech dojde k výraznému nárůs-
tu rozpočtu na zabezpečení. Ale 
méně než 10 % vedoucích nárůst 
rozpočtu chystá.

tele cloudových služeb změnit.
Charakter cloudových služeb jistým 
způsobem odběratelům usnadňuje si-
tuaci. Jejich zájmem je získat službu, 
kterou chtějí využívat, a mít ji k dispo-
zici v bezpečném prostředí. Základem 
pro takovýto vztah je smlouva (SLA), 
která obsahuje jak definice služby, kva-
lity, ceny, tak i zajištění bezpečnosti. 
Na první pohled by se tedy mohlo zdát, 
že uzavřením kvalitní SLA je vše vyře-
šeno. Nemusí to být ale vždycky úplně 
pravda. Právníci říkají, že ďábel se skrý-
vá v detailu, a i v oblasti bezpečnosti 
tomu tak bývá. Velmi totiž záleží na 

tom, co přesně je obsaženo ve smlouvě 
ohledně zajištění bezpečnosti. Řada 
poskytovatelů bohužel nabízí své služ-
by jen základě všeobecných podmínek 
a v takovýchto případech je velmi pro-
blematické dosáhnout i sebemenší 
úpravy podmínek ve smlouvě.

Bezpečnost má vždy několik 
rozměrů
Zmíněný příklad různého přístupu 
obou stran dobře demonstruje, kolik 
různých rozměrů a přístupů je potřeba 
brát v případě zabezpečení cloudových 
služeb na vědomí. Základem je legis-
lativa, tady jde zejména o formulaci 
smlouvy a vztah k národnímu i mezi-
národnímu právu. 

nasazeného řešení mají relativně od-
lišný přístup. Již samotné chápání hod-
noty aktiv a interpretace rizik jsou 
odlišné. Zároveň ale platí, že cíl je pro 
obě strany společný – musí nakonec 
najít společnou cestu pro úspěšnou 
implementaci služby. Poskytovatel je 
zde oproti odběrateli ve výhodě. Ob-
vykle má výrazně lepší znalosti zejmé-
na technologického charakteru, a po-
kud odběratel nedovede na dostatečné 
úrovni argumentovat, pak na tento ne-
dostatek doplácí právě on. Na druhou 
stranu, odběratel má vždy možnost 
v případě nespokojenosti poskytova-

eIDAS: Jak se změní bezpečnostní 
schémata

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/2014 o elektro-
nické identifikaci a službách vytvá-
řejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu bylo pu-
blikováno v Úředním věstníku Ev-
ropské unie dne 23. července 2014. 

Toto nařízení se plně použije již ode 
dne 1. července 2016, ale díky klasic-
ké české povaze se zřejmě mnoho 
činností k dosažení souladu bude 
odehrávat až na poslední chvíli, tzn. 
v roce 2018.

Nic ale nesvědčí tomu, že půjde o správ-
nou taktiku, kde vyčkávání přinese 
lepší přehled o možných řešeních. Je 
pravda, že například u zákona o kyber-
netické bezpečnosti se některým sub-
jektům vyčkávání skutečně vyplatilo. 
Na tradiční konferenci ISSS 2016 tedy 
o dopadech eIDAS zřejmě uslyšíme 
v mnoha tematických rovinách, dle 
mého odhadu převážně z legislativní 
a procesní roviny. Proto se osměluji 
doplnit i další pohled, a to o bezpeč-
nostní aspekty dopadů eIDAS na po-
vinné subjekty.

Certifikační autority se změní
Legislativních změn určitě dozná zákon 
o elektronickém podpisu. Promítnutí 
jeho změny se následně projeví v infra-
struktuře certifikačních autorit a jimi 
dosud zajištěných službách. Ty subjekty, 
které již aplikovaly nezbytné interní 

změny ve svých procesech s ohledem 
na zákon o kybernetické bezpečnosti, 
nyní budou mít výhodu. Mohou se sou-
středit na zpřesňování popisů a kompe-
tencí všech workflow pro autentizační 
a autorizační činnosti, ať v elektronic-
ké nebo reálné podobě. Při stavbě nové 
certifikační autority již budou postu-
povat podle bezpečnostních principů, 
tj. stanovovat a oceňovat aktiva, určo-
vat míry působících rizik a již v rámci 
projektu budou implementovat efek-
tivní technická opatření k zajištění bez-
pečnosti – důvěrnosti a dostupnosti.

Dostupnost nebo důvěrnost
Klíčová bezpečnostní otázka v eIDAS 
zní: Je z bezpečnostního hlediska dů-
ležitější dostupnost služby nebo její dů-
věrnost? Možná to je i zajímavé téma 
k panelové diskusi. Společnost Axenta 
se přiklání k vyššímu významu bezpeč-
nostního aspektu důvěrnosti, i když 
dostupnost bude mít taktéž vysoké 
hodnoty. Diskusí v určitých ohledech 
lze pro některé služby eIDAS identifi-
kovat vyšší význam parametru inte-
grity. 
Z naší dlouhé praxe v oboru kyberne-

zprávy z ict bezpečnosti
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Multidisciplinární bezpečnost
v cloudu. Kde čekat úskalí
...pokračování ze strany 01

Autorem textu je Karel Šimeček, 
ředitel pro výzkum a vývoj společ-
nosti AXENTA a.s.

Otázky kolem nařízení eIDAS a vše-
ho, co s ním souvisí, lze osobně pro-
brat v době konání konference ISSS 
2016 na stánku NSM Clusteru, číslo 
63, přízemí.
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Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz

 Pozor na faktury v příloze

Společnost Eset zaznamenala mimo-
řádný nárůst počtu škodlivých e-mailů 
obsahujících virovou přílohu. Při jejím 
otevření se podle expertů společnosti 
do zařízení nainstaluje ransomware, 
což je škodlivý kód, který zašifruje 
obsah počítače a za jeho odšifrování 
požaduje výkupné. Tato virová náka-
za, označovaná také jako JS/Trojan-
Downloader.Nemucod, se šíří po ce-
lém světě, Česká republika je však prý 

jednou z nejvíce zasažených zemí. 
Nakažený e-mail se nejčastěji vydává 
za upomínku nezaplacené faktury, 
případně za soudní obsílku. Příloha 
má nejčastěji příponu ZIP a při útoku 
používá kvalitní šifrování podobné 
nebo totožné s tím, které používají na-
příklad finanční instituce při zabez-
pečení on-line plateb.

 Přichází Sandstorm 

Společnost Sophos oznámila rozšíření 
řešení Sophos Email Appliance o po-
kročilou technologii sandboxingu no-
vé generace Sophos Sandstorm. Tato 
bezpečnostní technologie umožňuje 
rychlou a přesnou detekci, zabloková-
ní i vyřešení sofistikovaných a neustále 
se měnících kybernetických hrozeb. 
Sophos Sandstorm zajišťuje ochranu 
proti přetrvávajícím pokročilým hroz-
bám (APT – advance persistent threat) 

i proti malware využívajícímu dosud 
nezveřejněné zranitelnosti (zero-day 
threat). Pro boj s obtížně zjistitelnými 
hrozbami, které se zaměřují na e-mai-
lové účty na různorodých platformách 
a mobilních zařízeních, jsou firmy nu-
ceny rozšiřovat tradiční ochranu proti 
malware o technologie ochrany proti 
neoznačeným neznámým hrozbám.

„V okamžiku, kdy přestal být svět 
počítačů oddělený od světa lidí, 
stala se kybernetická bezpečnost 
problémem nás všech. A protože 
svět je stále propojenější, už se to 
jen těžko změní,“ říká Petr Škrla, 
jednatel společnosti OldWin.

Oblast boje s kybernetickým zločinem 
je dnes ve středu zájmu snad všech fi-
rem a stále častěji i jednotlivců. Rela-
tivně novou štikou v tomto rybníce 
v Česku je společnost OldWin. O tom, 
co zákazníkům nabízí a jak se daří no-
vé společnosti proniknout na již poměr-
ně obsazený segment, si ICT Network 
News popovídal s jejím jednatelem 
Petrem Škrlou.

Společnost OldWin působí na trhu 
řešení pro oblast kybernetické bez-
pečnosti. Co vás k zaměření na tento 

segment vedlo? Jak dlouho vaše firma 
na trhu působí?
Společnost OldWin je obchodní firmou 
a působí na trhu zatím nedlouhou do-
bu. Byla založena v říjnu 2014. Z čistě 
obchodního hlediska je zaměření na 
tento segment logické zejména s ohle-
dem na to, že oblast bezpečnosti se dá 
označit za poslední relativně pestrou 
baštu rozumných obchodních marží 
v šedi komoditizované ICT branže.

O obraně proti kybernetickým úto-
kům se dnes již mluví nejen mezi od-
borníky, ale stále častěji i v obecných 
médiích. Proč je otázka kybernetic-
kých útoků tak důležitá?
Od okamžiku, kdy přestal být svět po-
čítačů bezpečně oddělen od světa lidí, 
je tento problém stále více součástí svě-
ta lidí, a ruku v ruce s tím narůstá také 
důležitost této otázky, bohužel. S tím 
už se teď nedá nic dělat.

Jak vznikl název firmy OldWin? To 
spíše vede k úvaze o nedostatečné 
aktualizaci operačního systému, než 
k pocitu bezpečí. Jak ho vnímají zá-
kazníci?

tické bezpečnosti zjišťujeme, že mnoho 
organizací buď bezpečnost neřeší, nebo 
se věnují pouze parametru dostupnost. 
Ovšem v oblasti zajištění služeb eIDAS 
půjde o kvalitativně zcela odlišné bez-
pečnostní potřeby zaměřené na důvě-
ryhodnost služby (důvěrnost) a nezpo-
chybnitelnost výsledných produktů 
(integrita). Subjekt nemusí být rovnou 
provozovatel certifikační autority no-
vého typu, ale přesto bude muset zajis-
tit veškerá workflow certifikovaných 
dokumentů a zajistit transakční zázna-
my uživatelů, kteří s certifikovanými 
dokumenty manipulují (čtení, uložení, 
atp.). Podobné to bude i u provozova-
telů elektronických portálů, kde bude 
potřeba zajistit transakční záznamy 
z proběhlých obchodů. Aktuálně to 
povinnost není, ale brzy již bude.

Pomůže kategorizace
Z oblasti kybernetické bezpečnosti lze 
synergicky využít několik ověřených 
postupů. Především je to kategorizace 
elektronických dat a informací tak, 
aby dokumenty mohly být evidovány 
jako bezpečnostní aktiva v on-line evi-
denci Spisové služby. Na to máme při-
praven metodický kon-
cept z podobně zaměře-
ných projektů.

Kryptologem se stanete, když 
vyluštíte kryptovaný text

Nesledujeme trendy. Trendy sledují nás
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Patříte mezi známé popularizátory 
kryptografie v ČR. Kromě toho, že jste 
autorem desítek článků v populárně 
naučných časopisech a také autorem 
knih o elektronickém podpisu a šif-
rování, jste znám také tím, že jste 
dlouhodobě vydával elektronický ma-
gazín Crypto-World. 

Bratr Vlastimil si s bratrancem Kar-
lem vymysleli vlastní „písmo“. K 26 
písmenům mezinárodní abecedy 
tak mohli přiřadit 26 modrých pís-
men, 26 zelených a 26 červených. 
Díky předpokládaným slovům jsem 
abecedu částečně zrekonstruoval 
a k jejich údivu jsem napsal jejich 
šifrou dopis, v němž jsem jim sdělil, 
že už jsem taky velký a chci si hrát 
s nimi,“ vypráví přední český kryp-
tolog Pavel Vondruška.

Oním bratrem byl budoucí známý spi-
sovatel historických románů Vlastimil 
Vondruška. Ovšem ani jeho bratr Pavel 
není mezi čtenáři knih neznámý. Kro-
mě elektronického časopisu o krypto-
grafii napsal dnes již legendární knihu 
Kryptologie, šifrování a tajná písma, 
která je dnes téměř biblí všech luštitelů 
záhad a šifer. Pro ICN Network News 
se rozpovídal o tom, jak se ke krypto-
grafii dostal a čemu se vlastně věnuje 
dnes. 

eIDAS = NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARL A MENTU A R ADY (EU) č . 
910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a služ-
bách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 
Směrnice 1999/93/ES o elektronic-
kém podpisu se zrušuje s účinkem 
ode dne 1. července 2016. Toto naří-
zení vstoupilo v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věst-
níku Evropské unie (zveřejněno 
28. srpna 2014: http://goo.gl/q8SQj8. 
Nařízení je účinné od 1. července 
2016. Do 1. července 2020 přezkou-
má Komise uplatňování tohoto na-
řízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.

PKI (Public Key Infrastructure / 
Správa veřejných klíčů) – jedná se 
o systém pro správu, tedy vydávání 
a správu certifikátů. Protože certifi-
káty a certifikační autorita používají 
asymetrickou kryptografii a vzájem-
ně provázané podpisy, je pomocí té-
to struktury možnost ověřit, zda byl 
uvedený certifikát vydán a je platný.

Pavel Vondruška, kryptolog

Více si přečtěte na:

Autorem textu je Adrian Demeter, 
senior manažer společnosti Deloitte 
Czech Republic

Společnost Deloitte provádí bez-
pečnostní analýzy, včetně multidis-
ciplinární bezpečnosti. Analytická 
společnost Gartner udělila řešením 
Deloitte v této oblasti nejvyšší stu-
peň hodnocení Gartner Magic 
Quadrant pro „Global Risk Manage-
ment Consulting Services“ (listopad 
2015). Tým Deloitte Hack.ERS se 
umístil na zlaté příčce globální 
Cyberlympics 2015.
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 Kapesní SSD od Freecom 

Freecom představuje nový Tablet Mini 
SSD určený uživatelům, kteří naplno 
využijí předností úložného zařízení 
kapesních rozměrů. Je kompatibilní 
s notebooky, stolními počítači, systé-
my PC i Mac a s tablety i smartphony 
vybavenými vstupem USB Micro B, 
jenž umožňuje podporu OTG v systé-
mu Android či Windows. Freecom 
Tablet Mini SSD nabízí všestrannou 
konektivitu, vysokou rychlost a mimo-

řádnou spolehlivost při zálohování 
a přenosu dat.
Stylový přístroj čte data v rozhraní 
USB 3.0 data o rychlosti až 430 MB/s 
(Windows a MAC), což jej činí při-
nejmenším čtyřikrát rychlejším než 
běžné pevné disky. Jednotka se těší 
i dalším výhodám technologie SSD 
oproti pevným diskům (HDD): tichý 
provoz díky nepřítomnosti pohybli-
vých součástí, nižší spotřeba energie 
a mnohem větší odolnost.

 Nová Tecra v hořčíkovém 
hávu 

Společnost Toshiba Europe uvedla na 
náš trh novou generaci 14” magnezio-
vého notebooku řady Z – Tecra Z40-C. 
Inovace spočívají především v použití 
nových procesorů Intel Core 6. gene-
race. Zároveň byl do tohoto šasi popr-
vé implementován matný displej s roz-
lišením Full HD. Všechny notebooky 
řady Z patří mezi špičku modelové 
řady Toshiba, a splňují nejvyšší náro-

ky firemních zákazníků na odolnost, 
bezpečnost a výkon. A to přesto, že jsou 
jedněmi z nejlehčích přístrojů ve svých 
kategoriích. To potvrdily mimo jiné 
zkušenosti Dana Přibáně, kterého do-
provázely na cestách napříč Jižní Ame-
rikou, Austrálií a Indonésií. Odol-
nost této řady byla ověřena i náročný-
mi testy HALT (Highly Accelerated 
Lifestyle Test), prováděnými němec-
kým institutem TÜV Rheinland.

Digitální sbírka listin ČÚZK 
oceněna

Sdružení Co po nás zbude (CNZ) 
udělilo Cenu CNZ za rok 2016 
Českému úřadu zeměměřickému 
a katastrálnímu (ČÚZK). Ocenění 
je udělováno IT projektům s pří-
nosem pro oblast digitální konti-
nuity. Z celkem 21 projektů při-
hlášených do letošního ročníku 
vybrala odborná komise trojici 
projektů do finálového kola. Ce-
nu získal projekt Hybridní sbírka 
listin ISKN s veřejným dálkovým 
přístupem realizovaný právě 
ČÚZK.Projekt řeší digitalizaci 
„Sbírky listin“, jež je součástí dat 
Informačního systému Katastru 
nemovitostí (ISKN), a následnou 
práci s digitálními dokumenty 
ve Sbírce listin, včetně možnosti 
dálkového přístupu a možnosti 
pořídit plně právně validní digi-
tální dokument ze Sbírky listin 
i z ISKN také elektronicky. Komi-
se oceňuje, že se ČÚZK při se-
stavování architektury projektu 
zabýval i problematikou archiva-
ce a dlouhodobého uložení.

zprávy z firemního ict
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Digitalizace dokumentů zdaleka 
nekončí jen jejich naskenováním 
a odesláním e-mailem. Otevírá totiž 
cestu k celkovému zrychlení a zjed-
nodušení činností a k většímu zabez-
pečení i zpřehlednění práce s doku-
menty. Při kompletní digitalizaci do-
konce odpadá nutnost uchovávat 
papírové originály a provozovat 
fyzický archiv dokumentů. To vše 
je pro každou firmu velmi lákavé. 
Mnoho z nich je ale nepříjemně pře-
kvapeno, když zjistí, že v takovém 
případě mají povinnost prokázat 
důvěryhodnost dokumentu pomocí 
časového razítka, a to něco stojí. 

Při správném řešení však mohou být 
tyto náklady zanedbatelné.

Zákon sice umožňuje evidovat doku-
menty pouze v elektronické podobě, 
ale zároveň ukládá povinnost vždy 
prokázat jejich důvěryhodnost – kon-
krétně například neměnnost v čase. Tu 
stvrzují takzvaná časového razítka. 
Dosavadní praxí většiny firem, které 
se rozhodly pro kompletní přechod 
k digitalizované administrativě, byl 
tedy nákup těchto razítek pro každý 
jednotlivý dokument. Při ceně jednoho 
razítka 0,5 Kč až 4 Kč, množství evi-
dovaných dokumentů za rok a navíc 

další povinnosti obměňovat razítka 
každé dva roky to pro firmy vždy zna-
mená exponenciální růst nákladů.

Důvěryhodnost dokumentu
V rámci potvrzení důvěryhodnosti do-
kumentu je totiž nutné pomocí časo-
vého razítka ověřit jeho neměnnost 
a elektronickým podpisem jeho tvůrce 
či původ. Použitím vhodného formátu, 
například PDF/A, je rovněž zapotřebí 
splnit podmínku čitelnosti. Časová ra-
zítka i elektronické podpisy vydává ofi-
ciální certifikační autorita. Elektronic-
ký podpis je však platný pro období 
v řádu několika let a nepředstavuje vý-
znamné náklady. V případě časových 
razítek je to ale jiné.

V jednoduchosti je krása
Řešení je však překvapivě jednoduché 
– sloučit více dokumentů pod jedno 
časové razítko. Takovou službu nabízí 
například Konica Minolta, která umož-
ňuje označit jediným razítkem až ně-
kolik desítek dokumentů, vždy za jeden 
den. Roční náklady se tím sníží na ně-
kolik stokorun. Tím se plná digitaliza-
ce stává dostupnější i pro malé firmy 
či živnostníky, kteří si dosud nemohli 
větší investice do moderních řešení do-

novinky Dokumenty lze digitalizovat levněji

Na první pohled by se mohlo zdát, že 
v Česku je nových začínajících firem 
nějak moc. Jenže, právě takhle rodí 
noví giganti. O tom, jak mohou mla-
dým (i starším) lidem s dobrými ná-
pady pomoci tak zvané inkubátory 
i o možnosti, že se v Česku zrodí nový 
Google, si ICT Network News povídal 
s Petrou Končelíkovou, zakladatelkou 
jednoho takovéhoto úspěšného inku-
bátoru. 

V Praze existuje hned několik start-up 
center. O Universal Start-up Centre 
není možná slyšet tolik, jak by mělo. 
Máte už za sebou řadu úspěchů. Mů-
žete nám vaše centrum představit?
V USC s kolegy využíváme našich dlou-

holetých zkušeností a kontaktů z pod-
nikání a start-upové scény. Díky tomu, 
že jsme v centru českého, potažmo 
evropského start-upového dění, mů-
žeme korporacím pomoci v hledání 
inovačních partnerů, v rychlé orien-
taci na start-upové scéně či v digitální 
transformaci. Kromě toho pořádáme 
odborná setkání (například hackatho-
ny) a poskytujeme informační servis. 

Jakým způsobem začínajícím firmám 
pomáháte? Co jim můžete nabídnout?
Nejen start-upům, ale také malým 
a  středním podnikům, poskytujeme 
poradenství, pomoc v nastavení vnitř-
ních procesů, recruitmentu, growth 
hackingu (marketingu s minimálními 

nící a zrychlující trh,“ říká Petra 
Končelíková, zakladatelka Universal 
Startup Centre působícího na praž-
ském Smíchově.

„Start-upy nejsou nějaký trend, je to 
nová ekonomická jednotka, která je 
v dnešním světě čím dál tím popu-
lárnější právě proto, že zvládá efek-
tivně reagovat na neustále se mě-

Nápadů je spousta. Přeměnit je v byznys je obtížnější
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 Virgla míří 
do StartupBootCamp

Ze stovek start-upů z celého světa, 
které se ucházely o místo v programu 
akcelerátoru StartupBootCamp v Am-
sterdamu, pouze 11 prošlo přísným 
výběrem. Jedním z nich byla i česko-
-americká firma Virgla budující mobil-
ní marketingovou platformu pracující 
s „kontextovou“ distribucí obsahu, od-
měňováním za interakci se značkou 
a věrnostními programy. Její tým díky 

tomu odjíždí v dubnu na tříměsíční tré-
nink SBC Smart City & Living 2016. 
Díky amsterdamskému programu bu-
de mít Virgla přístup k více než tisí-
cům poskytovatelů venture kapitálu, 
včetně společností jako Accel, Early-
bird, Google VC, Cisco VC a dalších. 
Tým Virgly bude navíc mentorovat 
vybraná skupina odborníků pomáha-
jících start-upům a představiteli spo-
lečností jako Tesla, Nest, IBM, Cisco, 
Booking.com.

 Tiskárny pro malé 
a střední podniky 

Samsung představil novou řadu mul-
tifunkčních tiskáren ProXpress C30, 
které svým uživatelům pomáhají sni-
žovat náklady a zvyšovat produktivitu. 
Řada ProXpress C30 je dobrou volbou 
pro malé a střední firmy zejména v ob-
chodních odvětvích, jako jsou profe-
sionální služby a maloobchod, kde jsou 
kvalitní tisk, použitelnost a provozní 
náklady prioritní.

Využitím modelů z řady C30 mohou 
společnosti efektivně snižovat celkové 
náklady na vlastnictví tiskáren (TCO), 
protože tonery s vysokým výnosem 
zvládnou vytisknout tisíce stran. Pro-
vozní náklady se mohou dále snížit 
díky technologii Samsung Instant 
Fusing Systém zajišťující kratší čekací 
dobu, rychlejší tisky a kopie a též nižší 
spotřebu elektrické energie
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databáze zákazníků či chystaný tendr, 
následek je vždy stejný – poškození 
firmy, ztráta zákazníka, vznik konku-
rence či, v případě veřejné správy, ne-
příjemná medializace. S podobnými 
pokusy se naši zákazníci potýkají na 
denní bázi a naštěstí umíme těmto si-
tuacím předcházet.

expanduje na zahraniční trhy. S Pe-
trem Žikešem jsme si povídali o sou-
časných trendech v  oblasti interní 
bezpečnosti a plánech firmy do bu-
doucna.

Jaké jsou nejčastější problémy, které 
zákazníci řeší v oblasti interní bez-
pečnosti?
Nejčastěji se setkáváme s různými typy 
úniků dat. Zaměstnanci běžně sdílí 
firemní soubory přes veřejná webová 
úložiště, odnáší si data na f lash dis-
cích, posílají e-mailem. Často se nejed-
ná o zlý úmysl, ale například špatně 
nastavený proces, kdy uživatel neví, jak 
správně s daty zacházet, že mají něja-
kou citlivost a že by měl dodržovat ur-
čitá pravidla. Pak jsou tu však bohužel 
také velmi časté případy záměrného 
vynesení dat ke konkurenci, pro sou-
kromé účely, či zneužití informací ve 
veřejném sektoru. Nezáleží na tom, 
jestli se jedná o výrobní data, export 

Jak tedy umí Safetica v tomto případě 
pomoci?
Novým zákazníkům vždy na začátku 
tzv. „změříme tep“ neboli analyzujeme 
současnou situaci. Výsledkem je zpra-
covaná analýza trendů uvnitř firmy 
v chování uživatelů a událostí při práci 
s daty. Zákazník tak má kompletní pře-
hled o stavu bezpečnosti a produkti-
vity ve své organizaci. Často už v této 
fázi objevíme únik, kdy třeba vývojář či 
konstruktér nahraje stovky konstrukč-
ních CAD dat na externí disk. Díky 
Safetica majitel firmy zjistí incident do 
tří minut včetně přesného ID zařízení 
a názvu souborů. Po úvodní analýze 
většinou přichází zrychlená implemen-
tace bezpečnostních politik. To zna-
mená, že určíme, která data je potřeba 
chránit, a nastavíme jasná a srozumi-
telná pravidla pro za-
městnance.

volit. Všichni mohou navíc využívat 
takovou službu bez obav, protože její 
soulad s českou legislativou byl již po-
tvrzen i znaleckým posudkem.

Příklad, který mluví za vše
Firma zpracovává 10 000 faktur ročně. 
Při ceně 1 Kč za razítko s platností 
2 roky a při povinnosti uchovat účetní 
doklady 10 let (5× aktualizace razítek) 
představují náklady na jeden doku-
ment 5 Kč. Celkové náklady na časová 
razítka za období 10 let činí 300 000 Kč. 
Přestože u některých poskytovatelů 
lze za určitých podmínek dosáhnout 
množstevní slevy, kdy se celkové ná-
klady na časová razítka pro jeden do-
kument za období 10 let pohybují 
okolo 1 Kč, řešení od Konica Minolta 
mohou využít všechny firmy s garancí 
stejného postupu a konkrétní ceny. 
Pod jediné razítko se 
vždy sloučí všechny do-
kumenty každého dne.

Big Data umí najít netušené souvislosti

Únik dat může být nebezpečný. 
Safetica chrání přes 200 firem

Více si přečtěte na:
Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

val s Janem Rančákem ze společnosti 
Datera.

Big Data jsou dnes velký fenomén. 
Nicméně, stále si pod tím mnoho lidí 
neumí představit něco konkrétního. 
Jaké možnosti nabízí analýza velkých 
dat a jak mohou její výsledky změnit 
fungování firem a procesů?

„Kouzlo analýzy velkých dat je v tom, 
že umí spojit nespojitelné. Představ-
te si, že třeba majitel autoservisu 
zajišťuje svým známým a kamará-
dům vyšší plnění od pojišťovny, než 
na jaké mají nárok. Standardním 
způsobem může k jeho odhalení vést 
jen náhoda nebo chyba. Ovšem když 
pojišťovna zapojí Big Data a spojí 
informace o pojistných událostech 
třeba s veřejnými daty ze sociálních 
sítí, může vše vypadat jinak,“ říká 
Jan Rančák, šéf analytického týmu 
společnosti Datera.

Mluvit o Big Datech patří dnes k bon-
tonu. Všichni se jim zabývají, jen málo-
kdo ví, co to vlastně doopravdy zname-
ná. Obvykle si představíme jen velkou 
databázi. Jenže vše je trochu jinak. 
O tom, co může analýza velkých dat 
přinést, ICT Network News diskuto-

Big Data představují z mého pohledu 
zatím velmi málo využitý potenciál. My 
jsme se zaměřili na to, jak firmy mo-
hou získat hodnotné informace auto-
matizovaným zpracová-
ním dat nestrukturova-
ných.

náklady) a hledání strategických part-
nerů či investorů.

Podle čeho si firmy vybíráte? Jaké 
podmínky musí splnit?
Hlavním kritériem je potenciál růstu. 
V případě nové kavárny sice umíme 
velmi dobře pomoci jak v úplných za-
čátcích, tak již za běhu, nicméně kli-
entům z oblasti technologií jsme schop-
ni dodat vysokou přidanou hodnotu 
i v rámci široké komunity a potenciál-
ních partnerů i zakázek.

Více si přečtěte na:

...pokračování ze strany 01

Více se o službách řízení firemních 
procesů dozvíte na webu

www.firemniprocesy.cz

Petr Žikeš, generální ředitel, 
Safetica Technologies, 
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 Chytré zastávky

Společnost Ericsson se spolu s reklam-
ní společností JCDecaux a nizozem-
ským telekomunikačním operátorem 
KPN zapojila do unikátního projektu 
a vybavila autobusové zastávky v Am-
sterdamu kompaktními BTS stanice-
mi pro posílení kapacity mobilního 
signálu a zajištění kvalitnějšího a sta-
bilnějšího datového pokrytí. 
V současné době operátoři čelí stále 
se zvyšujícím požadavkům svých uži-

vatelů na kapacitu a výkon a telekomu-
nikační infrastruktury a musí reago-
vat na předpokládaný růst globálního 
mobilního datového provozu. Řešení 
představuje implementace kompakt-
ních BTS vysílačů umožňujících vy-
sokorychlostní přístup k multimediál-
nímu obsahu v cloudu operátora, které 
uživatelům pohybujícím se v prostoru 
dosahu pokrytí zařízení zajistí bez-
problémovou mobilitu. 

 Osvětlení i parkování 
v jedné síti 

Jak snadné je propojit dnešní svět do 
jediného fungujícího celku, předvedli 
nedávno členové IQRF Aliance. Ti pro-
pojili své výrobky do jedné bezdrátové 
sítěspojující síť veřejného osvětlení 
(DevTech M2M), inteligentní parko-
vací systém (CITIQ), čidlo CO2, tep-
loty a vlhkosti (Protronix), interiérové 
osvětlení (DATmoLUX), vypínače, 
stmívače a spínací krabice (Teco), in-

frazářič (Austyn INTERNATIONAL), 
senzory teploty a relativní vlhkosti 
a univerzální gateway (IQ Home).
Bezdrátový přenos dat byl zajištěn 
pomocí bezdrátové technologie IQRF 
(MICRORISC). IQRF řídí všechna za-
řízení prostřednictvím jednoduchých 
příkazů přes „transceivery řízené da-
ty“. To ukazuje hlavní sílu této tech-
nologie – jednoduchost jejího použi-
tí.
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zprávy ze světa sítí a telekomunikací

Flashové technologie postupně pře-
bírají vládu nad úložišti. Může za 
to zejména rostoucí poptávka po 
cloudových službách, ale také po 
analýze velkých dat v reálném čase 
a podobných službách. Společnost 
NetApp již v tuto chvíli nabízí dvě 
řady All Flash úložišť FAS a EF. Právě 
řada FAS patří k tomu nejlepšímu, 
co si lze dnes mezi plně flashovými 
řešeními vybrat.

Není zřejmě ani nejmenšího sporu 
o tom, že Flash technologiím patří bu-
doucnost. Prozatím sice v přepočtu na 
jednotku kapacity vychází nákladněji, 
než klasická řešení, ale to se může ča-

sem změnit. Navíc společnosti se dnes 
mnohem více orientují spíše na uka-
zatel celkových nákladů na vlastnictví 
(TCO), než jen na počáteční investice. 
A v tomto směru mají Flashové systé-
my výrazně navrch, když nabízí pře-
devším nižší spotřebu energie, menší 
nároky na prostor, a především citelně 
vyšší výkon. Důkazem může být právě 
řada NetApp All Flash FAS. Právě rych-
lost a odezva jsou pro zákazníky dnes 
klíčovými faktory.

Až desetkrát méně místa
Řada FAS je navíc designována tak, 
aby díky zjednodušení práce s úložišti 
a dalšími technologiemi dokázala ma-

ximálně efektivně využít výkon proce-
sorů ale i celého systému. Široká pod-
pora virtualizačních nástrojů umožňu-
je vytvořit jednotné prostředí ze SAN 
a NAS systémů a nabízí i bezproblémo-
vou integraci klasických HDD úložišť. 
Kromě toho obsahuje konsolidační ná-
stroje umožňující zvýšit vytížení pro-
cesorů a tím dosáhnout snížení nákla-
dů na licence za servery a databáze na 
polovinu.
Systémy řady FAS navíc obsahují po-
kročilé mechanismy pro práci s daty, 
zejména vyspělé komprimační a dedu-
plikační algoritmy dokáží snížit cel-
kový objem dat pětkrát až desetkrát. 
Přitom je činnost úložiště optimalizo-
vána tak, aby dokázala efektivně roz-
poznávat nekomprimovatelná data, 
čímž odpadají zbytečné cykly.
Díky efektivnějšímu využívání hard-
warových zdrojů nemají ani dedupli-
kační mechanismy běžící na pozadí 
v reálném čase žádný dopad na výkon 
diskového pole. To dává velký prostor 
zejména k virtualizaci, kde mohou 
NetApp All Flash FAS systémy dosáh-
nout zvýšení výkonu o 20 až 30 procent, 

novinky Budoucnost patří Flashi

Neztrácejte své IT z dohledu. Ani v datovém centru

Veřejná a státní správa volí 
4G od Nokie

Společnost Nokia je podle studie 
Current Analysis nejlepším do-
davatelem v oblasti technologií 
beyond 4G. Tato studie pokrývá 
100 dodavatelů po celém světě, 
přičemž v úvahu byly brány ze-
jména 4G aplikace pro veřejné 
organizace. Studie Current Ana-
lysis se soustřeďuje na hlavní pri-
ority telekomunikačních operá-
torů v následujících pěti letech. 
Studie ukazuje, že společnost 
Nokia je jasným lídrem v oblasti 
veřejných organizací, a to s vel-
kým náskokem. Nokia spolupra-
cuje při zavádění technologie 
4G LTE s řadou veřejných bezpeč-
nostních agentur týkajících se 
aplikací jako video-komunikace 
v reálném času mezi záchranáři 
a velitelskými středisky, sledo-
vání vozidel a podobně.

váhají. Nicméně ukazuje se, že – snad 
s výjimkou těch největších korporací – 
stavba vlastního datového centra je tak 
nákladnou investicí, že se v podstatě 
nemůže vyplatit. Do kolokačního dato-
vého centra stačí přivézt vlastní hard-
ware a může se startovat.

Aby se server nepotil
Drobnou komplikací by se mohl zdát 
dohled. Přece jen, datové centrum je 
obvykle geograficky odděleno od sídla 
firmy. Pokud potřebuje administrátor 
získat informace o tom, v jakém stavu 
hardware je, znamená to pro něj obvyk-
le cestování. I v tomto směru se už ale 
situace mění, nabídka senzorů schop-
ných sdílet naměřená data třeba přes 
internet rychle roste. Toho samozřej-
mě využívají provozovatelé datových 

center k tomu, aby sledovali stav uvnitř 
svých lokalit. Odsud už je pak přirozeně 
krátká cesta k nápadu nabídnout ně-
co takového zákazníkům jako službu.
Přesně touto cestou se vydala společ-
nost TTC TELEPORT. Ta všem zákaz-
níkům ve svých datových centrech na-
bízí platformu, které jim umožní udržet 
si dokonalý přehled o podmínkách, ve 
kterých se jejich hardware či další zaří-
zení nachází. Zákazníci tak mají k dis-
pozici stejná data jako dohledové pra-
coviště datového centra. To znamená, 
že v případě jakýchkoli problémů jsou 
schopni okamžitě reagovat a zjednat 
nápravu, nebo dokonce problémům 
předcházet. Pokud se ukáže, že napří-
klad některý z ventilátorů zpomaluje či 
vypadává, může okamžitě vyslat tech-
nika a zajistit jeho výměnu.

v případě, že jste nezvolili datové cen-
trum TTC TELEPORT. Pak totiž máte 
přehled možná lepší, než o vlastní 
serverovně. Stačí jen kliknout.

S rostoucím výpočetním výkonem 
serverů a rychlosti připojení roste ta-
ké popularita datových center. Týká se 
to i těch kolokačních, po jejichž nabíd-
ce obvykle sahají firmy, které s úplným 
přechodem ke cloudu přece jen ještě 

Přesun části síťové infrastruktury 
a případně její virtualizace je pro 
rostoucí počet firem dnes jedno-
značnou volbou. Jasně je to vidět na 
poptávce po službách kolokačních 
datových center. Přes všechny výho-
dy, které toto řešení přináší, existuje 
samozřejmě i několik nevýhod. Jed-
nou z nich je částečná ztráta kontro-
ly nad fyzickými podmínkami, v nichž 
se hardware nachází. Tedy alespoň 
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Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

 Radiokomunikace 
zálohují do cloudu

České Radiokomunikace rozšiřují své 
portfolio profesionálních cloudových 
služeb o ČRa Backup. To přináší ma-
lým a středním firmám univerzální 
a flexibilní řešení pro zálohování jejich 
dat. Do vysoce zabezpečeného infra-
strukturního cloudu Českých Radio-
komunikací je možné zálohovat libo-
volný objem dat, přičemž parametry 
služby (Backup-as-a-Service; BaaS) si 

podle svých individuálních potřeb na-
stavuje sám zákazník prostřednictvím 
online portálu. 
Služba ČRa Backup podporuje všechny 
nejrozšířenější platformy, jako jsou 
MS Windows, Linux a Mac, stejně jako 
klíčové virtualizační platformy Hy-
per-V a VMware. Zároveň také pod-
poruje agenty pro nejčastější aplikace 
Microsoft. Data jsou přenášena do vy-
sokokapacitního úložiště, kde je za-
jištěno jejich bezpečné uložení.

 Vodafone testuje LTE 
Advanced

Vodafone ve spolupráci se společností 
Huawei spustil v pražské čtvrti Karlín 
nejmodernější mobilní síť LTE Advan-
ced, která využívá technologii 4×4 
MIMO. Tato technologie přináší ještě 
rychlejší mobilní internet a lepší po-
krytí, zejména uvnitř budov. Na straně 
vysílače i koncového zařízení totiž sou-
časně kombinuje signál ze čtyř vysí-
lacích, respektive přijímacích antén 

a tím významně zvyšuje efektivitu pře-
nosů dat v dostupném frekvenčním 
pásmu. Z hlediska uživatele je hlav-
ním přínosem až dvojnásobná maxi-
mální rychlost, stabilnější signál, ze-
jména ve vnitřních prostorách budov 
a na hranici dosahu vysílače, a menší 
spotřeba energie koncových zařízení. 
Vysílač umožňuje teoreticky dosáh-
nout rychlosti až 300 megabitů za 
sekundu.

ictnetworknews 03|2016

NET GURU

přičemž asi pětinovou úsporu úložné 
kapacity dosahuje také pokročilá práce 
s oddíly.

Výkon především
Klíčovým ukazatelem u Flash úložišť 
je zejména rychlost a odezva, protože 
jsou obvykle nasazována na ty nejná-
ročnější aplikace. Úložiště All Flash 
FAS od NetApp jsou vybaveny tech-
nologií Data OnTap, jehož součástí je 
technologie WAFL (Write Anywhere 
File Layout), která je optimalizována 
pro práci s Flash disky. Ve spolupráci 
s NetApp Data ONTAP FlashEssentials 
dokáže dosáhnout asi dvacetinásobně 
rychlejší odezvy při práci s databáze-
mi a počet vstupně-výstupních operací 
zvýšit zhruba čtyři až 
dvanáctkrát. 

s městskými rozpočty. O tom, co všech-
no může přinést internet věcí do měst, 
ale i o tom, proč Česko zatím zaostává, 
jsme si povídali si Milošem Mastní-
kem ze společnosti ČD Telematika.

ČD Telematika patřila tradičně k vel-
kým poskytovatelům služeb v oblasti 
telekomunikací a datových center. 
Nyní se zdá, že se vaše pozornost upí-
rá také k fenoménu internetu věcí. 
Co vás k tomu vede? 
Již od počátku byla naše společnost 
velmi aktivní také na železnici. Přitom 
právě zde se některé technologie, které 
se později staly součástí internetu věcí, 
začaly uplatňovat. Je to dáno trochu 
jiným charakterem železnice, třeba ve 
srovnání se silniční dopravou. Proto 
se zde pracuje například na systémech 
řízení dopravy již velmi dlouhou dobu. 
Fenomén internetu věcí tyto systémy 
proměňuje, a zároveň umožňuje vyu-
žít zkušenosti ze železnice pro vývoj 
řady jiných služeb také pro sektory. 

Jak názvem, tak historií máte blízko 
k železnici. O internetu věcí se dnes 
mluví hlavně v souvislosti s auty 
a městskou infrastrukturou. Jaké 
uplatnění mají IoT projekty na želez-
nici? 
Už dávno se neomezujeme jen na želez-
nici, ale je pravda, že právě na ní máme 
za sebou řadu úspěšných projektů. Ne-
dávno jsme například ukončili pilotní 
fázi projektu, v jehož rámci jsme sledo-
vali pohyb tří příměstských vlaků při-
bližně půl roku. Ukázalo se, že s po-
mocí technologie Sigfox lze sledovat 
pohyb celých vlaků, ale i jednotlivých 
vagónů.

V roce 2012 se Symantec rozhodl z to-
hoto společného podniku odejít a svůj 
49-procentní podíl prodal Huawei. Od 
tohoto roku Huawei vyvíjí své storage 
platformy čistě pod svou taktovkou 
a je to znát. Díky obrovskému množství 
vývojářů čítající několik desítek tisíc 
lidí zaznamenává každým rokem ob-
rovský technický posun. Například 
v Gartner magic Quadrants se Huawei 
posunulo do části challangers a dále 
se přibližuje k top 5 výrobcům.

Zrodila se třetí generace
Na základě tohoto dlouholetého vývoje 
uvedlo Huawei v polovině loňského ro-
ku třetí generaci diskových polí Ocean-
Stor 5300, 5500, 5600, 5800, 6800 v3, 
které přináší mnoho nových technolo-
gií. Řada v3 je unified storage dispo-
nující nejlepším poměrem cena/výkon 
na českém trhu v kategorii entry a mid-
-range storage. Jelikož architektura 
diskového pole je navržena velmi ro-
bustně a je založena na sběrnici PCIe 
3.0, pole dosahují vysokého stabilního 
dlouhodobého výkonu až 650 000 
IOPS (vice info zde), což je výkon srov-
natelný s diskovými poli řady Enterpri-
se, která jsou několikanásobně dražší. 
Díky tomuto dosahovanému výkonu 
řadičů je možné diskové pole osadit 
větším množstvím SSD disků, aniž by 
kontrolery pole představovaly úzké 
hrdlo v procesováni I/O 
operací.

Firma Huawei Technologies se za-
bývá vývojem diskových polí již té-
měř 12 let. Divize Storage vznikla 
v roce 2004 s jasným cílem oriento-
vat se jak na operátorský segment, 
tak i na oblast Enterprise. V roce 
2007 se Huawei spojilo s firmou Sy-
mantec a vytvořili společný podnik 
s cílem vyvinout řešení pro zabez-
pečení sítí, ale hlavně disková pole 
a platformy, které budou konkuro-
vat velkým výrobcům storage, jako 
je EMC, HP, Hitachi či NetApp. Více si přečtěte na:

Chytrá města jsou otázkou času

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

OceanStor v3 – Storage 
připravená pro budoucnost

Vše graficky
Data ze senzorů se dají zobrazit v zá-
kaznickém rozhraní v grafické formě. 
Zákazníci tak na první pohled vidí, 
vše důležité. Kromě informací o tep-
lotě, spotřebě energie, stavu baterií či 
UPS jsou k dispozici i data o otevření 
racku či uličky, a to včetně historie. 
Snadno lze tak monitorovat i fyzický 
přístup k zařízení. Kromě toho dává 
TTC TELEPORT k dispozici i data 
o teplotách a tlacích v kompresorech, 
množství oleje v motorových generáto-
rech a mnoho dalších. Zkrátka na jedi-
né kliknutí mají zákazníci přehled 
takřka dokonalý.

...pokračování ze strany 01

Více si přečtěte na:

NetApp

Recreate LOGO

Miloš Mastník, ředitel pro 
obchod a marketing, ČD Telematika
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Doba je multimediální, a tak se jaká-
koli prezentace na veřejnosti dnes 
již neobejde bez promítání videa či 
obrázků. Jen tak lze zákazníka za-
ujmout. Pokrok technologie LCD 
umožňuje dnes nabízet velkoformá-
tové prezentace či stěny. Staveb-
ním kamenem takové prezentace 
se může stát nový displej AG Neovo 
PM-65. S úhlopříčkou 65“ nabídne 
technologii Anti-Burn-in a skvělý 
kontrastní poměr 5000:1.

Ještě nedávno si mohli velké prezen-
tační stěny dovolit jen ty největší firmy. 
Rychlý rozvoj LCD technologie i pokles 
cen ale změnil pravidla a obor zvaný 
digital signage se dostává do centra po-
zornosti marketérů. Silnou pozici na 
něm má výrobce profesionálních mo-
nitorů AG Neovo. Ten nabízí prezen-
tační monitory v úhlopříčkách od 32“ 
do 65“. Nový nejvyšší model PM-65 
přitom patří k tomu nejlepšímu, co si 
lze pro vlastní prezentaci pořídit. Na-
bízí takové vychytávky jako automa-
tické zapnutí displeje, přehrání vy-
braného obsahu a vypnutí v předna-
stavenou dobu.

Útlý rámeček a vysoký 
kontrast
Monitor PM-65 je osazen podsvíceným 
LED panelem MVA, který zajišťuje 
skvělou čitelnost a věrné zobrazení ze 
všech zorných úhlů, což je zejména 
u prezentačních monitorů velmi dů-
ležité. Tenký rámeček zajišťuje nejen 
elegantní vzhled, ale především umož-
ňuje snadné skládání monitorů do vel-
koplošných prezentačních stěn. Cel-
kově lze sestavit stěnu až ze stovky 
monitorů (10×10), což znamená sku-
tečně impozantní velikost. O dokonalý 
obraz se starají technologie Image En-
hancer a hřebenový 3D 
filtr. 

V dobách počátků internetu zna-
menala příloha o velikosti pár desí-
tek kilobytů velký problém. Dnes se 
už i megabytové soubory stahují 
jen pár sekund. Přesto je většina 
lidí nijak nemiluje. Ostatně právě 
v přílohách se dnes často skrývá ně-
jaký ten útok kybernetických zlo-
činců. Zejména u e-mailů z nezná-
mých zdrojů je proto třeba se mít 
na pozoru. U e-mail marketingu to 
platí dvojnásobně.

Na přílohy u komerčních e-mailů totiž 
zákazníci nereagují dobře. Tím, že nám 
e-mail marketingové nástroje dávají 
možnost dobře měřit úspěšnost kam-
paní, lze si to i jednoduše ověřit. I pro-
to například nedávno aplikace Mail 
Komplet možnost odesílání e-mailů 
s přílohou omezila. Zkušenosti z praxe 
totiž hovoří poměrně jasně.

Přílohy ano či ne?
Pokud je to jen trochu možné, je vhod-
né se v on-line kampaních přílohám 
vyhnout. Důvod je přitom poměrně 
jednoduchý. Na to, jestli e-mail skončí 
ve složce SPAM, má totiž vliv spousta 
aspektů. Většina schránek (Gmail, Se-
znam atd.) má ovšem na velké přílohy 
spadeno. Stačí si vzpomenout na e-mai-
ly od neznámého odesilatele s přílo-
hou .zip, které „čirou náhodou“ obsa-
hují spustitelný .exe soubor nesoucí 
v sobě virus či jiný škodlivý program. 
Nebo na e-maily se zvláštní fakturou 
ve formátu Microsoft Word, obsahující 
nebezpečná makra.
Praxe nás učí, že e-mail s přílohou do-
káže v hlavách příjemců a útrobách 
anti-spamových filtrů spustit signál: 
„Pozor, pozor. Zvýšené nebezpečí.“ 
Někteří uživatelé pak takové e-maily 
neotevírají, někteří je rovnou vymažou 
a některé anti-spam filtry je odmítnou 
nebo přesunou do složky SPAM, což 
je pro e-mail marketing problém. 
Takže jsme se rozhodli na situaci rea-
govat.

Důvody, proč raději bez 
příloh
Důvodů, proč přílohy raději nepouží-
vat, je ale více, i proto je tato možnost 
nově v aplikaci Mail Komplet omeze-
na. Ukázalo se, že odesilatelé často 
připojují přílohy, aniž by si uvědomo-

vali, jaké to má důsledky. Kromě toho 
přenos příloh je výkonově náročný, 
ovlivňuje rychlost a prostupnost sys-
tému a v konečném důsledku přenos 
příloh stojí peníze jak při odesílání 
(Mail Komplet), tak při přijímání (po-
skytovatele e-mailových schránek). 
Přitom samozřejmě uživatelé použí-
vající přílohy službu datově využívají 
mnohem více než ti, kteří to nedělají. 
Navíc výsledky jednoznačně ukazují, 
že přílohy mohou snižovat efektivitu 
kampaní, doručitelnost a poškozovat 
reputaci. A ruku na srdce, opravdu je 
příloha tak důležitou součástí kampa-
ně? Tak důležitou, že kvůli ní stojí za 
to ohrozit výsledek?
Znamená to tedy, že naši zákazníci 
o  přílohy úplně přišli? Neznamená. 
Máme pro ně lepší řešení.

marketing
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Dejte 
o sobě vidět 
– AG Neovo 
PM-65

Tak trochu jiný obraz. Digitální displej 
v elegantním rámu

Na řadě veřejným míst, ale také 
třeba v některých kancelářích se 
dnes nedá obejít bez digitálních dis-
plejů sloužících k přehrávání pre-
zentací nebo reklamy. Problém je, 
že klasické monitory či LCD nevy-
padají v designově sladěném nebo 
třeba historickém či historizujícím 
interiéru vůbec dobře. Naštěstí je tu 
řešení. Digitální obrazy FrameXX, 

které vyrábí česká firma Kobe, nabí-
zí možnost zakomponovat LCD dis-
pleje do elegantního rámu a sladit 
ho tak s okolním interiérem.

Zkuste si představit situaci, kdy máte 
kanceláře například v historickém cen-
tru Prahy a také zasedací místnosti 
jsou zařízeny historickým nábytkem. 
Ovšem mít dnes takovou místnost bez 

možnosti prezentovat z počítače je ne-
myslitelné. Podobná situace může být 
třeba na recepci hotelu, kde je potřeba 
přehrávat návštěvníkům smyčku s dů-
ležitými informacemi. Televize na sto-
janu bude vypadat opravdu ošklivě. Ale 
co kdyby na stěně visel obraz v elegant-
ním rámu? To už je určitě snesitelnější 
a ani digitální obraz v něm už nevadí. 
Přesně to je chvíle pro Frame XX Pro. 
A pokud zrovna není potřeba nic pre-
zentovat, klidně můžete mít na stěně 
jen (téměř) klasický obraz.

Ambilight jako bonus
Řešení Frame XX dává na výběr z více 
než padesátky různých rámů, takže lze 
skutečně vybrat vhodný vzhled snad 
pro jakýkoli typ interiéru. Do něj lze 
zasadit displej o velikosti úhlopříčky 
43 až 65 palců. Použity jsou výhradně 
Full HD A-MVA/IPS panely Philips, 
které jsou stavěné na ži-
votnost více než 50 tisíc 
hodin.

Pozor na přílohy.
Nenuťte zákazníky je stahovat

Text vzniká ve spolupráci se společ-
ností Webkomplet.

Myslíte si, že vám říkáme hlouposti? 
Máte na věc jiný názor nebo dotaz? 
Podělte se s námi – můžete nás kon-
taktovat pomocí e-mailu veronika.
sklibova@webkomplet.cz či tele-
fonu +420 517 070 000.

Více si přečtěte na:Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

cz.agneovo.com

www.framexx.com
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Poptávka po službách datových 
center strmě stoupá. Není divu, od-
hady odborníků říkají, že do několika 
let přejdou všechny firmy do tisíce 
zaměstnanců plně na cloudové tech-
nologie. Zrychlování internetového 
připojení i stále vyšší výkon nových 
technologií poskytuje totiž menším 
firmám možnost přestat se starat 
o IT a začít dělat to, co je jejich prací. 
Věnovat se svému podnikání.

Právě cloudové technologie mohou 
pro firmy znamenat výraznou úsporu 
starostí. Místo neustálého řešení pro-
blémů s jednotlivými částmi IT infra-
struktury si mohou jednoduše vše po-
třebné pronajmout. Firmy si dnes stále 
častěji uvědomují, že jsou na fungují-
cích IT systémem životně závislé – 
delší výpadek by mohl znamenat jed-
noduše ztrátu pozice na trhu. V sou-
časném zrychlujícím se světě byznysu 
na každou chybu čeká konkurent. 
S přechodem do cloudu většina těchto 
starostí odpadá, kvalitní poskytovatelé 
garantují dostupnost služeb velmi blíz-
ko 100 procentům.

Zájem o datová centra roste
Firmy si navíc uvědomují, že datová 
centra jim nabízejí i mnohem větší úro-
veň bezpečnosti před kybernetickými 
útoky. I proto zažívá v současnosti ten-
to obor v Česku nebývalý boom. Je jed-
no, zda jde o kolokační datová centra, 
v nichž si firmy umísťují vlastní infra-
strukturu, případně si zřizují vlastní 
virtuální datová centra nebo datová 
centra poskytovatelů služeb, od nichž 
si firmy pronajímají přímo cloudové 
technologie. Poptávka zákazníků rych-
le stoupá a do datových center se pře-
sunují i firmy, které o tom ještě před 
několika měsíci ani ne-
uvažovaly.
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Vše 
o datacentrech. 
Na jednom 
místě

Problematika kybernetické 
bezpečnosti se týká každého z nás

nové mají vlastní produkty a služby, 
ale jsou mezi námi i integrátoři kom-
plexních řešení. Naším členem je i Ma-
sarykova univerzita, se kterou spolu-
pracujeme jak v legislativní, tak i vý-
zkumné a technické oblasti. Propojení 
s akademickou sférou je velice přínos-
né. Máme také vytvořen unikátní Kon-
cept aktivní bezpečnosti a spolehli-
vosti IT infrastruktury, který je důka-
zem perfektní spolupráce našich členů 
s využitím jejich know-how, řešení, 
produktů a služeb. Zákazník tak mů-
že získat komplexní řešení jako celek, 
které není zaměřeno pouze na jeden 

„Nejslabším článkem v oblasti ky-
bernetické bezpečnosti jsou lidé. 
Řadový zaměstnanec může způso-
bit bezpečnostní incident s daleko-
sáhlými následky. Manažer rozho-
duje, jaká bezpečnostní opatření 
budou aplikována. Uvedení organi-
zace do souladu se Zákonem o ky-
bernetické bezpečnosti, případně 
implementace ISMS ISO 27000, je 
projekt jako každý jiný. Pokud nemá 
projektový manažer podporu vedení 
a potřebné pravomoci, nemá takový 
projekt šanci na úspěch. A nikoli pou-
ze formální souhlas managementu, 
ale naopak jeho aktivní přístup,“ říká 
ředitel NSM Clusteru Jiří Sedláček.

NSM Cluster nebo také Network Se-
curity Monitoring Cluster je sdružení 
21 firem zabývajících se problematikou 
kybernetické bezpečnosti. Na to, co je 
cílem tohoto sdružení a jaké aktivity 
vyvíjí se ICT Network News zeptaly 
Jiřího Sedláčka, který vede tým jeho 
bezpečnostních expertů.

Co můžete říci o společnostech NSM 
clusteru? 
Společnosti clusteru se zabývají kyber-
netickou bezpečností přes 15 let. Čle-

produkt nebo službu, ale je zcela v sou-
ladu s potřebami zákazníka.

serverů a podpůrných systémů pro pro-
voz datového centra. 
Pro jednoduchou představu změn 
a nových návrhů v datovém sále vytvá-
říme počítačovou simulaci optimální-
ho rozložení (layout) daného objektu, 
aby byl co nejpříznivější investičně, ale 
i provozně. 
Naši specialisté dokáží specifikovat kri-
zové postupy při vzniku nestandard-
ních situací v provozu datového centra. 
Cílem je co nejvíce eliminovat poruchy 
systémů v sále a udržet provoz serverů 
a přenosu dat nutných pro uživatele sítě.
Conteg umí navrhnout a postavit malá 
i velká datová centra jako například 

Technologické centrum Písek, Datové 
centrum Rondel a mnoho dalších. 
Conteg zaměstnává v České republice 
mnoho lidí a je významným hráčem 
nejenom v Evropě, své produkty do-
dává do 50 zemí světa. V České repub-
lice spolupracuje nejen s universitami, 
ale například i s CzechInvestem, Mi-
nisterstvem průmyslu obchodu a Ko-
merční bankou, se kterými v březnu 
upořádal konferenci pro investory, 
majitele datových center a odborníky.

Čím dál více se na naši společnost 
obracejí města a státní správa s po-
žadavky na optimalizaci stávajících 
datových center (počítačových míst-
ností) nebo na návrh nového dato-
vého centra. Proč to dělají? Jedno-
značně proto, aby snížiliy náklady 
na energetickou spotřebu a dále 
proto, aby měly svá data v bezpečí.

Conteg umí poradit s mnoha řešeními 
v počítačové místnosti, kde klade hlav-
ní důraz na bezpečnost iT systémů, 
spotřebu elektrické energie a kvalitu. 
Konkrétně se zaměřuje na výrobu roz-
vaděčů a chladicích jednotek, napájení 

Malá a středně velká datová 
centra pro veřejnou správu

datová centra

Česká společnost Conteg vlastní 
vedle výroby také testovací labora-
toř, o jejíž prohlídku je velký zájem 
nejenom z odborné klientely pro-
vozovatelů datových center, proto 
jsme se rozhodli uspořádat Den 
otevřených dveří výrobního závo-
du a testovací laboratoře, kam si 
Vás dovolujeme pozvat 19. 5. 2016 
kdykoliv mezi 09:00 – 13:00.

Registrace posílejte na:
marketing@conteg.cz

Přijďte za námi na ISSS 2016

NSM Cluster a společnosti AXENTA a.s., 
Novicom s.r.o. a SODAT software mů-
žete navštívit na stánku číslo 63.

Přednášky NSMC a členů proběhnou 
ve Velkém sále, v úterý 5. dubna v bloku 
přednášek v čase 11:25–12:30.

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na: Více si přečtěte na:
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IT Auditor EMEA
DHL, Praha

IT Security Manager
Blue – infiniti, Praha

IT Analyst
Komerční banka, Praha

Senior IT Architect
Komerční banka, Praha

IT Support Engineer
Amazon. Praha

IT Security Manager CHIT
Novartis, Praha

Software and IT trainer
IDC, Praha

IT Support Specialist
Lidl Česká rebublika, Praha

IT Architekt
IBM, Praha

Senior IT Project Delivery 
Specialist
SITA, Praha

IT konzultant, štafetový 
běžec
Software 602, Praha

Ředitel divize IT, Service, 
Logistika
People Consulting, Praha

IT Security Incident Respond 
Expert
Novartis, Praha

Senior Research Analyst 
(IT and Cloud services)
IDC, Praha

Kdo se posunul kam

Více na www.ict-nn.com/jobs Více na www.ict-nn.com/jobs Více na www.ict-nn.com/jobs

Tanja Vainio
ABB
generální ředitelka

Vedení české po-
bočky společnosti 
ABB se od března 
ujala žena. Gene-
rální ředitelkou se 
totiž stala Tanja 
Va i n i o .  Ve  s vé 
funkci se soustře-

dí na podporu dalšího růstu ABB ČR 
a zároveň na podporu transformace 
realizované v rámci strategie ABB 
Group Next Level. V ABB pracuje již 
od roku 1998. Během svého působení 
zastávala celou řadu vedoucích pozic 
v oblasti obchodu, služeb a výroby, ale 
též rozvoje obchodních příležitostí 
a řízení dodavatelských řetězců (SCM). 
Bohaté zkušenosti z mezinárodního 
prostředí ABB získala především ve 
Finsku, USA a Švýcarsku, kde zastá-
vala nejrůznější manažerské funkce. 
Do České republiky přichází z ABB 
Maďarsko, které během svého pětile-
tého působení na pozici generální ředi-
telky dokázala rozvinout v zákaznicky 
orientovanou a ziskově rostoucí spo-
lečnost. Ve funkci generálního ředite-
le pro Českou republiku střídá Hannu 
Kasiho.

Jindřich Koch
Kaspersky Lab
Channel Sales Manager

S p o l e č n o s t 
Kaspersk y Lab 
v České republice 
jmenovala Jindři-
cha Kocha na po-
zici Channel Sales 
Manager. Jindřich 
Koch rozšíří stáva-

jící šestičlenný tým českého zastoupe-
ní společnosti a na starosti bude mít 
především rozvoj obchodních aktivit 
v České a Slovenské republice. Jindřich 
Koch má více než 15 let zkušeností 
s podporou a rozvojem obchodních 
partnerů a zákaznických vztahů. Pů-
sobil v oddělení nepřímého prodeje ve 
společnosti AVG Technologies pro 
Českou a Slovenskou republiku. Pra-
coval také v dalších významných spo-
lečnostech, kde rozvíjel vztahy k zá-
kazníkům a obchodním partnerům, 
jako například CDC Data s. r. o., PVT 
Net či Zoner Software s. r. o. Před ná-
stupem do Kaspersky Lab zastával po-
zici Product Managera ve společnosti 
Konica Minolta Business Solution 
Czech, spol. s r. o.

Oldřich Hollmotz
Trask Solutions
ředitel kompetenčního týmu na 
portály v oblasti JAVA/Liferay

Novou posi lou 
společnosti Trask 
Solutions se stal 
Oldřich Hollmotz. 
Na své nové pozici 
povede kompe-
tenční tým na por-
tály v oblasti JAVA/

Liferay a kromě portálů se bude věno-
vat také mobilním řešením. Oldřich 
Hollmotz přichází ze společnosti O2, 
kde měl na starosti konsolidační por-
tálový projekt. Zkušenosti v IT oblasti 
dříve nabyl jako CIO ve společnostech 
Fortuna (Penta) a Sazka (PPF/KKCG). 
Mezi jeho cíle patří posílit metodolo-
gické zázemí pro snadnou provozova-
telnost portálů, posílení vazby na klíčo-
vé zákazníky i formulování nabídky 
pro nové subjekty. Trask solutions pů-
sobí na trhu 21 let a v současné době 
zaměstnává 400 IT odborníků. Obrat 
společnosti v roce 2014 činil 705 mili-
onů korun.

ICT Pro posouvá hranice vzdělávání
Vzdělávací společnost ICT Pro po-
skytuje svým klientům stále širší 
možnosti využití nesporných výhod 
distančního vzdělávání. Mezi nejpo-
pulárnější formy tohoto typu výuky 
patří především Instructor-Led On-
line kurzy (ILO). 

U těchto školení se prostřednictvím 
Internetu připojují posluchači z růz-
ných koutů světa do jedné virtuální 
třídy. Výuka není asynchronní jako 
u klasického e-learningu, probíhá totiž 
za neustálé interakce účastníků s lek-
torem za pomoci připraveného vzdělá-
vacího prostředí. ILO kurzy jsou vel-
mi podobné klasické prezenční výuce, 
jen s tím rozdílem, že jednotliví po-
sluchači ani lektor nesdílí fyzicky stej-
nou místnost.
„On-line vzdělávání formou kurzů ve-
dených lektorem na dálku v reálném 
čase se nám velice osvědčilo. ON Semi-
conductor je mezinárodní korporace 
s pobočkami po celém světě a velice 
jsme ocenili, že firma ICT Pro nám 
byla schopná vyškolit systémové admi-
nistrátory souběžně ve třech zemích 

světa, dokonce na dvou různých konti-
nentech.“ (Pavel Šatný, ON Semicon-
ductor)
ICT Pro realizuje synchronní vzdělá-
vání on-line i pro řešení individuálních 
konzultací a školení na míru, přičemž 
tím šetří zákazníkům nejen čas a ná-
klady na dopravu, ale i mnohé další 

prostředky vynakládané na realizaci 
vzdělávání profesionálů.
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Podle výsledků nejnovějšího vydání 
studie Ericsson Mobility Report 
vzroste do konce roku 2021 počet 
smartphonů ve světě na tři miliardy. 
Spotřebitelé tak budou mít ještě 
jednodušší přístup k sociálním sí-
tím, a to díky mobilním aplikacím. 
Do konce roku 2021 pak dosáhne 
celkový datový provoz na sociálních 
sítích 180 exabajtů. Už loni zhlédl 
každý člověk na planetě v průměru 
o tři celovečerní filmy víc, než tomu 
bylo v roce předloňském.

Chytré telefony a mobilní datové při-
pojení postupně mění způsob, jak při-
stupujeme k internetu. Stále častěji je 
totiž primární platformou právě mobil-
ní zařízení, a teprve po nich přichází 
na řadu notebooky a počítače. Studie 
společnosti Ericsson ukazuje, že lidé 
komunikují mnohem více prostřednic-
tvím textových než hlasových služeb. 
Mnoho uživatelů je zvyklých sdílet fo-
tografie nebo videa na sociálních sítích 
okamžitě po jejich vzniku. Více než 70 
procent majitelů smartphonů připou-
ští, že pravidelně sdílí své osobní foto-
grafie a má vytvořené publikum, které 
sleduje jeho obsah a aktivně se zapo-
juje v diskuzích. Necelá polovina uži-
vatelů je aktivních na více než jedné 
sociální síti. 

Mobilní data vítězí
Kumulovaný provoz na sociálních sí-
tích by v průběhu nejbližších šesti let 
měl dosáhnout 180 exabajtů. Přepočí-
táme-li toto číslo na spotřebu jednoho 
člověka za den, vyjde nám v průměru 
35 minut denně strávených na sociál-
ních sítích. Celkový provoz na sociál-
ních sítích v následují-
cích šesti letech poroste 
dvanáctinásobně.

Na světě 
budou 3 
miliardy 
smartphonů

I když od konce krize a oživení eko-
nomiky očekávala řada dodavatelů 
také akceleraci trhu a růst výdajů 
na modernizaci IT infrastruktury, 
údaje analytické společnosti Gart-
ner jim částečně berou vítr z pla-
chet. Celosvětové výdaje na IT do-
sáhnou v nadcházejícím roce podle 
analytiků úrovně 3,54 bilionů do-
larů. To odpovídá růstu o pouhých 
0,6 procenta, protože v loňském 
roce dosáhly výdaje 3,52 bilionů do-
larů. V roce 2015 přitom došlo k nej-
většímu propadu výdajů v dolaro-
vém vyjádření od počátku sledování 
IT trhu – meziroční pokles činil 216 
miliard dolarů a úrovně roku 2014 
nebude dosaženo dříve než v roce 
2019.

Trh zařízení poklesne z hlediska ob-
ratu v letošním roce o 1,9 procenta, 
zejména kvůli situaci na trhu v Rusku, 
Japonsku či Brazílii a rostoucí poptáv-
ce po levnějších chytrých telefonech 
na rozvíjejících se trzích. Dařit by se 
mělo také ultramobilním zařízením, 

kterým by podle odhadů analytiků spo-
lečnosti Gartner měl pomoci příchod 
Windows 10, ale také nástup nové plat-
formy Intelu Skylake. Zájem očekávají 
analytici také v oblasti datových cen-
ter, která poroste o 3 procenta zejmé-
na díky přetrvávající silné poptávce 
v segmentu hyperscale, jež trvá déle, 
než se očekávalo. Výdaje na datová 
centra by měla v roce 2016 dosáhnout 
75 miliard dolarů.

Zhoršující se ekonomické prostředí 
na rozvíjejících se trzích bude mít jen 
minimální dopad na globální trh 
podnikového software, který poroste 
v příštím roce nejrychlejším tempem – 

5,3 procenta. O něco pomaleji poros-
tou výdaje na IT služby, kde bude hlav-
ním faktorem rostoucí ochota přechá-
zet na cloudový model. Naopak mírný 
pokles lze čekat v telekomunikacích, 
kde se projeví například rušení roamin-
gových poplatků v rámci EU a někte-
rých částí severní Ame-
riky.

Velká část růstu zařízení ze segmentu 
nositelné elektroniky připadne podle 
odhadů IDC zejména na různé fitness 
náramky, kterých by se mělo letos pro-
dat asi 100 milionů, to je o asi čtvrtinu 
více než v loňském roce. Velkou část 
prodejů obstarají také chytré hodinky, 
které se u uživatelů stávají stále popu-
lárnější. Celkově se odhaduje, že jim 

Segment nositelné elektroniky za-
žívá nevídaný boom. Podle studie 
společnosti IDC Worldwide Quar-
terly Wearable Device Tracker se do 
konce roku prodá přes 110 milionů 
těchto zařízení. To odpovídá mezi-
ročnímu nárůstu o 38,2 procenta. 
Podle analytiků této společnosti bu-
de dvojciferný růst pokračovat ještě 
v následujících letech, ruku v ruce 
s tím, jak se bude zvyšovat povědo-
most uživatelů o těchto zařízeních 
a také jejich vyspělost. V roce 2019 
by počet zařízení nositelné elektro-
niky měl přesáhnout 200 milionů 
a o rok později se přiblížit 250 mili-
onům.

Více z rubriky
ANALÝZY

si přečtěte na
www.ict-nn.com/pruzkumy

bude patřit asi čtvrtina celého trhu 
nositelné elektroniky. Na chytré brýle, 
oblečení a další zařízení pak připadne 
asi 10 milionů prodaných kusů.
Právě v chytrých hodinkách vidí ana-
lytici do budoucna velký potenciál. 
Podle jejich názoru může rychlejšímu 
rozvoji napomoci příchod nové gene-
race chytrých hodinek, které kromě 
všech fitness a zdravotních funkcí za-
čnou naplno fungovat zase jako ho-
dinky, což dnes tak úplně není. Trhu 
nadále vévodí Apple se svými Apple 
Watch, nicméně v roce 2016 ho podle 
údajů IDC čeká mírné zpomalení. Ta-
ké druhé místo nečeká žádná změna, 
i  když omezením možností diferen-
ciace uživatelského rozhraní Google, 
podle názorů IDC, roz-
voj své platformy An-
droid Wear poněkud 
přidusil.

Nositelná elektronika směřuje 
k rekordům. Mohou za to chytré 
hodinky

Výdaje na IT porostou jen 
o 0,6 procenta, říká Gartner

Trh chytrých 
hodinek

Počet 
prodaných 

kusů 
v roce 2016

(mil.)

Tržní podíl 
v roce 2016

Počet 
prodaných 

kusů 
v roce 2020

(mil.)

Tržní podíl 
v roce 2020

Apple (watchOS) 14,0 49,40 % 31,0 37,60 %
Android Wear 6,1 21,40 % 28,8 35,00 %
RTOS 1,4 5,00 % 8,3 10,10 %
Tizen 3,2 11,30 % 5,4 6,60 %

2015 2016

Výdaje Růst
(%) Výdaje Růst

(%)

Datová centra 170 1,8 175 3
Software 310 -1,4 326 5,3
Koncová zařízení 653 -5,8 641 -1,9
IT služby 912 -4,5 940 3,1
Telekomunikační služby 1 472 -8,3 1 454 -1,2
Celkem oblast IT 3 517 -5,8 3 536 0,6

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Stránka je připravena ve spolupráci se společností IDC

http://www.ict-nn.com/pruzkumy
http://ict-nn.com/pruzkumy/713-nositelna-elektronika-smeruje-k-rekordum-mohou-za-to-chytre-hodinky
http://ict-nn.com/pruzkumy/715-vydaje-na-it-porostou-jen-o-0-6-procenta-rika-gartner
http://ict-nn.com/pruzkumy/714-na-svete-budou-3-miliardy-smartphonu


ict events
14|15

top events

kompletní
přehled eventů

Eventový kalendář

registrace:
averia.cz/kalendar2

Více z rubriky
EVENTS

si přečtěte na
www.ict-nn.com/events

ABF
FOR INDUSTRY
10.05.2016  Praha

ABF
FOR LOGISTIC
10.05.2016  Praha

Inform
Marketing Live 2016
13.04.2016  Bratislava

Triada
ISSS 2016
04.04.2016  Hradec Králové

Tate
IS2 – Information Security 
Summit
25.05.2016  Praha

STECH
Konference Inteligentní 
budovy
21.04.2016  Brno

Gopas
TechEd-DevCon 2016
16.05.2016  Praha

MASCOTTE
BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 
26.05.2016  Praha

ČLA
Den České Logistiky
21.04.2016  Praha

IDC
Security of Digital 
Transformation in Health 
Care 2016
19.04.2016  Praha

Cryptosession
Základy šifrovacích 
technologií a jejich 
implementace
04.04.2016  Praha

gického sektoru. Na další ročník se 
může Praha těšit již v říjnu. Zastře-
šení této konferenci přitom dává 
platforma Future Forces Forum.

Future Forces Forum se stalo respek-
tovanou platformou, na které se setká-
vají přední bezpečnostní odborníci 
z armády několika zemí, Severoatlan-
tické aliance záchranných složek, ale 
i průmyslu. Moderní technologie hrají 
pochopitelně v zajištění obrany a bez-
pečnosti důležitou roli. Ne náhodou 
řada nových technologií vzniká v rám-
ci armády a její poptávka často iniciuje 
i vývoj novinek v soukromém sektoru. 
Vrcholem Future Forces Fóra je i mezi-
národní výstava Future Forces, která 
se – tak jako před dvěma lety – koná na 
výstavišti PVA Expo v pražských Let-

které dostaly názvy ShowIT Hall, Dev-
Con Hall, Geek Hall, Mix Hall a SQL 
Fest Hall. V nich se postupně vystřídá 
téměř čtyřicítka přednášejících. Ná-
vštěvníci se mohou těšit například na 
novináře, odborníka na kybernetickou 
bezpečnost a jednu z legendárních po-
stav českého internetu Michala Altaira 
Valáška, odborného konzultanta On-
dřeje Ševečeka, který se zaměří na bez-
pečnostní novinky v tolik diskutova-
ných Windows 10 a certifikační politi-
ky pro podnikové prostředí či Davida 
Gešvindra. Ten si připravil na konfe-
renci hned několik přednášek z oblasti 

ňanech ve dnech 19. do 21. října 2016.
Důvodů zajít do Letňan je ale mno-
hem více, než jen zajímavé produkty 
a technologie na výstavě. Souběžně s ní 
se totiž koná kongres, několik work-
shopů a také trojice konferencí. Jednou 
z nich je i konference Future of Cyber. 
Účast na ní by měla být v podstatě po-
vinná pro všechny, kteří se zabývají 
tématikou kybernetické bezpečnosti. 
Šance setkat se s takovým množstvím 
špičkových odborníků na tuto oblast 
se totiž v Česku neopakuje moc často. 

SQL. Zajímavá bude bezesporu také 
prezentace Štěpána Bechynského ze 
společnosti Microsoft, který se bude 
podrobně věnovat Azure IoT Hubu.
Exkluzivním mediálním partnerem 
konference je časopis ICT Network 
News a web ICTSecuri-
ty.cz vydavatelství Ave-
ria.

Konference Future of Cyber si za 
poměrně krátkou dobu své existence 
stihla vydobýt jedinečné postavení. 
V Česku není mnoho akcí, na nichž 
by se sešlo tolik špiček z armád ně-
kolika zemí, státní sféry i technolo-

Již po čtrnácté zamíří všichni IT 
odborníci, kteří si chtějí udržet pře-
hled v aktuálních trendech, na jed-
nu z největších konferenci u nás – 
TechEd-DevCon 2016. Letošní ročník 
proběhne v prostorách multikina 
Premiere Cinemas v Praze-Hostivaři 
již 16. až 19. května. Na účastníky 
čeká 76 přednášek v celkem 4 te-
matických sálech.

Ze spojení konferenci TechEd a Dev-
Con vznikla jedna z nejdůležitějších IT 
konferencí v Česku. Program konfe-
rence je rozdělen do jednotlivých sálů, 

Armáda mění technologie, 
technologie mění armádu

Držte palec na tepu doby 
– TechEd-DevCon 2016

Vítejte do světa digitální ekonomiky. 
Digital Transformation Forum 2016

gitální revoluce mění svět byznysu. 
Rozhodovací procesy firem se musí 
zrychlit a jejich fungování zefektivnit, 
jinak totiž nebudou schopny dostatečně 
rychle reagovat na měnící se požadavky 
zákazníků, trhu, ale i na nové přístupy 
konkurence. Ve světě digitální ekono-
miky už není čas čekat na to, co si zá-
kazníci přejí, firmy jim musí nabízet to, 
co si teprve budou přát.

O tom, jak se s touto změnou vyrovnat, 
se bude hovořit na pražské konferenci 
Digital Transformation Forum 2016, 
na které vystoupí mimo jiné Dalibor 
Šídlo, Country Manager Czech and 
Slovak Republic společnosti IDC CE-

MA, ale také Tomáš Budník, předseda 
představenstva a generální ředitel O2 
Czech Republic, a mnoho dalších vý-
značných řečníků.

Svět byznysu se zrychluje a nové 
trendy již pořádně míchají ekono-
mikou. Dříve dominantní firmy se 
nyní bojí o svou pozici, útočí na ně 
štiky, které se během pár měsíců 
z malé firmičky staly globálními 
hráči. Tak vypadá digitální revoluce 
v praxi. Firmy se chtě nechtě budou 
muset tomuto trendu přizpůsobit. 
O tom, co je čeká a jak přežít v digi-
tální ekonomice, se bude hovořit na 
konferenci Digital Transformation 
Forum 2016, kterou pořádá společ-
nost IDC již 16. června 2016 v Praze. 

Po některých gigantech se již slehla 
zem, některé další to zřejmě čeká. Di-
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Kdo by neznal jízdní kolo a kdo by 
se na něm aspoň občas neprojel. 
Někdy to ovšem bývá trochu nuda 
a navíc jsou zatěžovány pořád ty 
stejné svaly. Pokud toužíte po změ-
ně, mohlo by se vám líbit EliptiGO. 
Tak trochu speciální bicykl, který si 
pro zlepšení svého tréninku vyvinu-
li vrcholoví sportovci, triatlonisté, 
Ironmani a další. Ale neznamená to, 
že musíte zrovna trénovat triatlon, 
abyste si s tímhle kolem užili spous-
tu legrace.

Na rozdíl od běžného kola má totiž 
EliptiGO místo šlapek plochy, které 
známe spíše z trenažérů v posilovně. 
Díky tomu zajišťuje stejný ohyb kolene 
v obou fázích pohybu i správné posílení 
a protažení kolenního kloubu. Svaly 
totiž nejsou zatěžovány nerovnoměr-
ně. Chodidla a kotníky jsou v neustá-
lém styku s nášlapy, a proto nedochází 
k odchylovaní z osy pohybu, a i kotníky 
jsou také rovnoměrně a správně posi-
lovány. Minimalizovány jsou také úra-
zy a zhmožděniny z nesprávného do-
šlapu. Celkově se tak na tomhle kole 
mohou projet i ti, kterým je třeba běžné 
kolo kvůli kloubním problémům za-
povězeno.

Na první pohled vše vypadá jako oby-
čejné zrcadlo, jaké mají všichni doma. 
Na výběr je totiž více než 40 rámů, 
které umožní zrcadlo umístit praktic-
ky do jakéhokoli interiéru – volit lze 
dřevo nebo kov, stříbrnou či zlatou bar-
vu, moderní či naopak historizující 
design. Zkrátka možností je více než 
dost. Uvnitř rámu se pak skrývá zrca-
dlo, pochopitelně ne tak úplně obyčejné. 
Do tohoto zrcadle je totiž integrována 
zobrazovací jednotka tzv. inteligentní-

ho zrcadla (Intelligent Mirror Screen), 
která zajistí přímo v jeho ploše přehrá-
ní multimediálního obsahu – je úplně 
jedno, jestli jde o video či nějakou ani-
maci, statické obrázky nebo třeba živé 
televizní vysílání.

32” jako základ
Na rozdíl od unifikovaných LCD ob-
razovek mají inteligentní zrcadla svůj 
jedinečný styl, a tak se dají skvěle použít 
k zaujetí zákazníka. Kombinací zrcadla 
a zobrazovací jednotky Philips může 
být několik, a samozřejmě lze kombi-
novat obyčejné zrcadlo s tím inteli-
gentním. Zobrazovače si lze zvolit od 
úhlopříčky 32 palců, přes 43 palců až po 
46 palců, což znamená zrcadlo o rozmě-
rech 150×75 cm. Všechna jsou přitom 
stavěna na non-stop provoz, takže se 
není třeba obávat vysvícení či nadměr-
ného zahřívání.
Všechna inteligentní zrcadla lze spra-
vovat na dálku. Disponují totiž při-
pojením k wi-fi, stejně jako Ethernet 
portem. To znamená, že mohou být 
ovládána přes webové rozhraní. V pří-
padě potřeby lze také využít aplikaci 
pro chytré telefony, ze které lze obsah 
a jeho přehrávání nasta-
vit.

Všude kolem nás je spousta různých 
reklamních displejů. Už je možná 
ani nevnímáme. Ale co když někde 
zahlédneme zrcadlo? Nedá nám to 
a mrkneme do něj. Je všechno v po-
řádku? Navíc jsou prostory, kam by 
se nějaká moderní LCD obrazovka 
ani trochu nehodila, působila by 
prostě rušivě. Pro všechny tyto pří-
pady je tu Intelligent Mirror Screen, 
chytré zrcadlo, které v Česku nabízí 
společnost BSS Praha.

Elegantní optické sklo, které je 
zapuštěné efektní kovové skříně 
a také jasný a kontraktní obraz. To 
všechno jsou vlastnosti, které zaru-
čují, že monitor AG Noevo X-24 nene-
chá chladným ani toho největšího 
workoholika nebo ortodoxního IT 
geeka, kterého zajímají jen technic-
ké parametry. Ačkoli, i těmi si ho 
tenhle kousek rychle získá.

Pokud potřebujete někde prezentovat 
video, fotografie či jiný multimediální 
obsah, pak si můžete být jisti, že vám 
AG Noevo X-24 rozhodně ostudu ne-
udělá. Nové optické sklo NeoV pokrývá 
skoro celou plochu a kolem něj je jen 
miniaturní 14mm rámeček, který jen 
podtrhuje elegantní a stylový vzhled. 
Ovšem nenechte se mýlit, celý moni-
tor je usazen v masivním kovovém těle 
a je vyroben s maximální pečlivostí, 
aby zvládl běžet v režimu 24/7. Dokon-
ce i na případné vandaly výrobce my-

slel – ovládací tlačítka mají speciální 
senzorové snímače, aby je nebylo mož-
né poškodit.

Je libo obraz v obraze
Podsvícený LED panel nabídne Full 
HD rozlišení (1 920×1 080 bodů), při-
čemž o dokonalý kontrast, barvy i zob-
razení detailů se postará pokročilá 
technologie Advanced Image Platform. 
Ta je doplněna také 3D hřebenovým 
filtrem, který je u monitorů AG Noevo 
standardem. Při delším používání ur-
čitě oceníte také funkci EcoSmart, 
která dokáže detekovat okolní osvět-
lení a podle toho automaticky přizpůso-
bovat podsvícení. Díky tomu dokáže 
dosáhnout opravdu citelné úspory elek-
třiny.
Pro připojení zdroje obrazu nabídne 
monitor standardní škálu vstupů, po-
čínaje VGA, DVI, HDMI, přes S-Video 
až po dvojici RCA konektorů (CVBS). 
K dispozici je také dvojice integrova-

ných reproduktorů s vý-
konem 2×2 W.
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EliptiGO – 
kolo jak jej 
neznáte

Neobyčejná zrcadla. Zrcadlové 
televize přitáhnou pozornost

I profesionální monitor může 
vypadat skvěle. AG Noevo X-24
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