
Konference Security je pro nás věcí osobní cti 

GDPR a kybernetická bezpečnost 

V rámci konference Security 2017 jsme 

měli příležitost vyzpovídat Tomáše Strýč-

ka. Tématem rozhovoru byla nejen kon-

ference, ale i nejdůležitější věci, které 

nyní firmy trápí.

Z čeho máte největší radost?
Především z toho, že přišlo opět více lidí. 

Je je tu přes šest stovek zájemců.

A čím to, podle vás, je?
Snad je to tím, že jsme je čím dál tím víc 

známější konference, která má co na-

bídnout. Je to také tím, že se šíří dobré 

reference z předchozích ročníků, takže 

přicházejí další noví návštěvníci. Kon-

ference má vysokou účast také proto, 

že samotní účastníci výrazně ovlivňují 

skladbu programu a diskutovaná téma-

ta. Přípravě a zhodnocení konference 

věnujeme velkou pozornost. Anketní 

dotazník pro nás není jen cár papíru, ale 

pečlivě vyhodnocujeme navrhovaná té-

mata. Navíc na začátku příprav nového 

ročníku se vždy pravidelných účastníků 

opakovaně dotazujeme na aktuálnost 

témat z dotazníků z loňského roku.

A témata pak vybíráte vy nebo si je 
tedy volí účastníci sami?
Témata přicházejí z odpovědí na Call 

For Papers a také z loňských dotazníků.  

Na odbornost, a hlavně nezávislost, dbá 

programový výbor. V něm jsou převážně 

lidé mimo AEC – z ISACA, AFCEA, ale 

také do něj zveme zástupce zákazníků. 

Konference je sice vizuální vlajkovou lodí 

AEC, ale naše poslání je spíše osvětové. 

Nemáme proto problém na konferenci 

pozvat přímou konkurenci. Jsme rádi, 

že konference se stala pravidelným da-

tem setkání bezpečnostních specialistů 

z České republiky a Slovenské republiky 

a má místo v jejich kalendářích.

Co lidi nejvíce trápí?
Stále častější jev dnešních dnů je, že 

si vůbec uvědomují, že je vlastně něco 

trápí. Do nedávna to totiž bylo tak, že 

my jako dodavatelé bezpečnosti jsme 

zákazníkům říkali, že je něco trápí, a oni 

nám odpovídali, že tomu moc nevěří. 

Takže uvědomění si toho, že je něco 

trápí, osobně považuji za velký úspěch. 

 ... pokračování na straně 2

Na otázky kolem kybernetické bez-
pečnosti  a  kolem  GDPR  jsme  se 
zeptali Ing. Lukáše Přibyla, ředitele 
akciové společnosti Axenta a.s. 

V poslední době se v souvislosti  
s kybernetickou bezpečností hodně 
hovoří o GDPR regulaci. Přibližte 
nám prosím, co vše představuje.
Nová legislativa EU ohledně ochrany 

osobních údajů – General Data Pro-

tection Regulation (GDPR) – bude 

platit již od 25. 5. 2018. Dává obča-

nům EU možnost kontroly nad tím, co 

se děje s jejich osobními údaji. GDPR 

umožní stejnou vymahatelnost práva 

na ochranu osobních údajů v celé EU, 

ukládá stejné sankce a zavádí těsnou 

spolupráci dozorových orgánů. Aby 

tato legislativa byla přijata ve všech 

zemích EU a v řádné podobě, zajišťují 

vysoké pokuty za její nedodržování.

Jaké povinnosti z ní vyplývají pro 
státní správu a samosprávu?
Větší zpracovatelé osobních údajů 

budou mít za povinnost zřídit novou 

pozici DPO – Data Protection Officer. 

Dále GDPR s sebou přinese větší ad-

ministrativní i technickou zátěž při na-

kládání s osobními údaji. Nově je pak 

zavedena zavedena povinnost hlásit 

úniky dat do 72 hodin od zjištění, a to 

nadřízenému orgánu – v případě Čes-

ké republiky je to Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Nařízení pro soukro-

mý sektor jsou v podstatě stejná jako 

pro státní instituce.

... pokračování na straně 2
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GDPR a kybernetický zákon:  
Strašák nebo pomocník?  
Český  trh  obchází  strašidla  GDPR 
a  kybernetického  zákona.  Pro  velké 
množství společností  to znamená ob-
rovské náklady navíc. Od snahy zjistit 
o  co  se  vlastně  jedná  a  jaké  dopady 
to bude mít, přes náhlé „zhodnocení“ 
osobních  dat  klientů,  až  po  nutnost 
začít  řídit  rizika ve společnosti  a  roz-
hodovat se, která aktiva mají hodnotu. 
Některé firmy začínají od nuly, jiné mu-
sejí přehodnotit stávající stav a jen pár  
musí jen upravit fungující pravidla. 

Společnosti teprve zjišťují požadavky, jež 

musí splnit pro zajištění souladu s GDPR. 

Snaží se zorientovat, zda se na jejich or-

ganizaci vztahuje i novela kybernetického 

zákona a v jakém rozsahu. Řeší, jak budou 

řídit bezpečnostní incidenty, jak je budou 

reportovat a zda se uvedené informace 

nedostanou někam, kde by bylo možné 

je zneužít v konkurenčním boji. Protože 

budou mít firmy povinnost využívat služeb 

pověřenců nebo externích auditorů, je 

otázkou, jak se bude určovat jejich morální 

a odborná způsobilost. Pověřenec je totiž 

další možností úniku dat... 
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Jaké produkty a služby nabízíte? 
Axenta nabízí zejména řešení a služby 

v oblasti provozních a bezpečnostních 

monitoringů. A dále řešení a služby  

v oblasti Quality Assurance v kyber 

bezpečnostních projektech a řešení pro 

sledování a management chování vy-

braných osob v oblasti IT.

Mezi vašimi klienty je řada společnos-
tí z průmyslového sektoru. 
Zde se zaměřujeme také na oblast pro-

vozního a bezpečnostního monitoringu. 

V této oblasti máme jedny z největších  

a nejstarších referencí, vždyť v tomto 

oboru jsme osobně již 15 let a firma 

Axenta a.s. se v něm pohybuje od zalo-

žení, to znamená od roku 2009.

S digitalizací průmyslu a přechodem 
na Industry 4.0 potřeba bezpečnosti 
dat a jejich množství vzroste. Jsme 
na to dostatečně připraveni?
Technicky a znalostně jsme na toto 

připraveni. A výrobci řešení a produk-

tů také. Jediným problémem se v tuto 

chvílí jeví nedostatek erudovaných  

a znalých lidí, ale to je celosvětový pro-

blém v oblasti kybernetické bezpečnos-

ti. Přičítáme to rychlému rozvoji v této 

oblasti v posledních letech.

Na nedávném semináři jste hovořil 
o tom, že bezpečnost je pouze o li-
dech. Můžete to specifikovat?
Sebelepší detekční technika není v tuto 

chvíli schopna ověřit, zda se opravdu 

jedná o incident a pokud ano, není 

schopna reagovat podle incident re-

sponse plánů. Takže potřeba člověka 

na rozhraní stroje a reality je stálá. A jak 

jsem odpovídal výše, odborníků na ky-

bernetickou bezpečnost je stále málo.

Jak tedy uchopit kybernetickou bez-
pečnost?
Asi není reálné očekávat, že někdy pů-

jde vývoj IT ruku v ruce s bezpečností. 

Pobídky trhu jsou tak silným stimulem, 

že bezpečnost je vždy řešena o krok 

pozadu, prostě a krátce zdržuje.

Nelze tedy nad tímto plakat, ale je po-

třeba konat. Apelovat na zavedení kyber 

bezpečnosti do všech nových oblastí, 

evangelizovat veřejnost a v neposlední 

řadě i vyvíjet nové produkty s ohledem 

na co největší úsporu lidských sil.

Co Axentu odlišuje od jiných firem? 
Především jiný přístup. My, zaklada-

telé společnosti, jsme dříve pracovali 

na místech příjemců služby, takže si 

dokážeme představit potřeby našich 

zákazníků a respektujeme je. Snažíme 

se být inovativním, mladým, a přesto ve-

lice zkušeným týmem na špici v oblasti 

bezpečnostních monitoringů.

Jaké jsou – podle vás – hlavní hrozby 
současnosti a jaká opatření je třeba 
přijmout, aby se minimalizovaly?
Žijeme stále podobný život se vše-

mi radostmi a problémy jako před sto 

lety. Ale naše údaje, peníze, informa-

ce se přesunuly do virtuálního světa. 

Logicky se tedy útoky, krádeže, války 

přesouvají sem. Za hrozby osobně 

považuji překotný rozvoj Internet of 

Things, Smart Technologií, útoky na IT 

výrobních systémů a v neposlední řadě  

i nedostatek odborných lidských kapacit  

v oblasti kyber bezpečnosti. Vyjmeno-

vat všechny záměry, jak zabezpečit tyto 

oblasti by zabralo mnoho řádků, ome-

zím se tedy jen na prohlášení, že opat-

ření jsou hledána a nacházena a pokud 

je snaha a chuť, vždy se řešení najde.

Autor: Lukáš Přibyl, předseda předsta-
venstva, Axenta a.s., 
www.axenta.cz 

Co je tedy vlastně trápí? 
V poslední době je trápí zcela určitě nej-

více ransomware. Což je věc, která po-

stihla velkou část populace. To se týká 

koncových uživatelů i firem. Pro firmy 

jsme vybrali další téma, co je trápí, a to 

GDPR. Společnosti si uvědomují, co to 

pro ně znamená a jaké to pro ně má dů-

sledky. To vše je pak umocněno relativ-

ně krátkým termínem, kdy vejde GDPR 

v platnost. To znamená, že všechny ná-

pady se už musejí minimálně teď rodit  

v hlavách, aby se stihly implementovat 

do daných termínů, kdy všechno má 

být už v souladu s nařízeními EU. Navíc 

je to i hodně trendy věc.

A pak tu máme další atraktivní téma, 

které je pro účastníky zajímavé – a to je 

PSD2. To se primárně týká bankovního 

a finančního světa a na toto téma zde 

máme workshop. Je to ale uzavřená ak-

tivita pouze pro bankovní svět bez pří-

tomnosti dodavatelských firem.

Na GDPR zbývá už poměrně málo 
času, zdá se. Co můžete – jako AEC – 
firmám nabídnout, aby to stihly?
U GDPR se snažíme už dlouho dělat 

evangelizaci, vysvětlovat jednotlivá na-

řízení. To je takový logický první krok. 

Tím druhým je GAP analýza, neboli, co 

je třeba udělat, abychom byli v soula-

du. Zjistit, co ještě chybí, co je špatně  

a tak dále. Třetím krokem pak je projekt, 

který tu změnu následně uvede do rea- 

lity. Cílem je naplánovat vše tak, aby se 

zvládly zapracovat změny z pohledu 

ekonomického, i z pohledu integrace 

na okolní systémy společnosti. Úloha 

AEC v tomto poměrně složitém procesu 

je ta, že zákazníka provede celým pro-

cesem příprav až v ustanovení a pilotní 

provoz nových procesů.

V souvislosti s GDPR – sám jste to řekl 
– mají firmy, i já, dojem, že je pořád 
někdo straší. Je to moc komplikova-

né, je na to málo času a tak dále. Jaký 
je váš osobní názor? Dá se to stihnout 
nebo nedá?
Na tuhle otázku je velmi složité odpo-

vědět, protože každá firma se nachází 

v jiném stádiu. Zcela určitě v tuto chvíli 

by se o GDPR mělo hovořit, připravo-

vat změny tak, aby se stihly naplánovat 

rozpočty na příští rok k realizaci těchto 

změn. Takže – je třeba neotálet a za-

čít hned. Dále je si třeba uvědomit, že 

GDPR nekončí příští rok, tedy datem, 

kdy bude shoda vyžadována. Tímto 

datem GDPR v podstatě začíná. Jde  

o nové odvětví, nový začleněný aparát 

ve společnosti.

Rozmlouval Milan Loucký 
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EDITORIAL

CO NÁS NEJVÍCE PÁLÍ   

V tomto čísle 

jsme se zamě-

řili na proble-

matiku kybernetické 

bezpečnosti, GDPR 

a IoT, což vlastně 

všechno spolu tak 

nějak souvisí. Sama problematika GDPR je 

hluboká a v mnoha firmách bude zapotřebí 

ještě hodně zapracovat, aby se její zavedení 

do praxe příští rok na jaře stihlo. Proto přiná-

šíme názory odborníků na tuto oblast. Ti se 

vám snaží pak otevřít oči, protože ne všichni, 

kterých se problematika GDPR týká, si uvě-

domují, co všechno je třeba udělat, aby sys-

tém začal fungovat. Máme jen jednu šanci  

a kdo nebude včas připraven, může mít 

velký problém. GDPR totiž pevně v rukou 

třímá Evropská unie a ta nesleví ze svých 

požadavků, ani neposune termíny, ani neu-

dělí výjimky. Nestane se tedy nic, na co jsme  

v české kotlině zvyklí, a na co se (rádi) spolé-

háme. Lobbisté jsou nám k ničemu. Nezbý-

vá tedy než konečně začít sami u sebe nebo  

s dopomocí těch, kteří se této proble-

matice vrcholově věnují. Děkujeme jim 

za to, že si vyšetřili trochu svého draho-

cenného času a byli ochotni se podělit 

o zkušenosti prostřednictvím ICT Net- 

work News. 

Petr Smolník, šéfredaktor
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Platforma  KYBEZ  pomáhá  firmám  
i státním institucím v oblasti bezpeč-
nosti.  Zde  se  jako  nejvíce  aktuální 
jeví téma GDPR. Zeptali jsme se tedy 
Ing. Michala Řezáče, MSc., výkonné-
ho ředitele KYBEZ a ředitele pro stra-
tegický  rozvoj  společnosti  GORDIC 
spol. s r. o., jak vnímá problém GDPR 
a kde mohou těm, kterých se GDPR 
týká, nejlépe pomoci.

V posledním půl roce graduje celou 
Evropou téma GDPR, jak toto téma vi-
díte z pohledu platformy KYBEZ?
Tomuto tématu se platforma KYBEZ 

jako taková a společnost GORDIC spol. 

s r.o. intenzivně věnuje. Chápeme, že 

téma GDPR bude zasahovat do všech 

typů organizací, a to jak do veřejné 

zprávy, tak i do soukromého sektoru. 

Chceme být připraveni na to, abychom 

byli schopni pomoci partnerům plat-

formy KYBEZ s organizačními věcmi  

i implementací opatření plynoucí z naří-

zení GDPR. Naši odborníci v současné 

době pracují na implementaci ochran-

ných prvků vyplývajících z nařízení  

v interním systému společnosti GO-

RDIC a systematicky se v této oblasti 

vzdělávají na celoevropských konfe-

rencích. Jako silný faktor vnímáme, že 

v České republice vznikly soukromé 

skupiny zabývající se GDPR, které jsou 

personálně složené z odborníků v ob-

lasti ICT security. Starají se o pořádání 

odborných konferencí na území České 

republiky a vkládají, do dnes ještě ne-

jasných nařízení, své know-how a in-

spirují tím ostatní společnosti, které se 

angažují v této oblasti. Věříme, že i tým 

složený z odborníků platformy KYBEZ 

a společnosti GORDIC je a bude scho-

pen pomoci i ostatním organizacím  

s naplněním daných požadavků, které 

vyjdou v platnost v polovině roku 2018.

Jak se platforma KYBEZ připravuje 
na legislativu z pohledu GDPR a co 
nabízí partnerům a také klientům KY-
BEZU?
V současné době se snažíme sestavit 

předběžnou podobu kritérií a postu-

pů, které nám GDPR přinese. Máme 

připravené odvětví, které se danou le-

gislativou zabývá. Je však velmi těžké 

v dané situaci přesně definovat, které 

části legislativa ovlivní. Zaměřujeme 

proto na analýzu stávajících systémů 

a definování nejrizikovější částí, v kte-

rých jsou data, která by mohla být po-

važovány za osobní data, resp. osobní 

údaje.

Pro partnery nabízíme předběž-

ná školení, konference, přednášky  

a konzultace ohledně GDPR. Snažíme 

si navzájem vypomoci a co nejdříve 

připravit na to co nás čeká. Pro klienty 

se snažíme připravit analytický nástroj, 

který by je uvedl do světa kybernetické 

bezpečnosti. Seznámíme je s nejnověj-

šími změnami v legislativě, s normami 

a jejich použitím. Hlavní smyslem této 

analýzy je ukázat lidem postup „směr“, 

aby sami zjistili, jak na tom jsou s bez-

pečností a které z legislativ se jich mů-

žou týkat.

Vnímáte opravdový zájem firem-pod-
niků o toto téma, nebo to Česká kotli-
na vnímá vlažně, podobně jako zákon 
o kybernetické bezpečnosti?
Vnímání okolí je zcela jasné. Z nařízení 

GDPR mají jakési obavy téměř všech-

ny organizace, už kvůli jeho nejasné-

mu znění. V porovnání se Zákonem  

o kybernetické bezpečnosti pozoru-

jeme tedy větší napětí a potřebu daný 

problém řešit. Toto téma vyplývá na po-

vrch a je zmiňováno na všech typech 

odborných konferencí, kterých se 

účastníme. Plyne z toho tedy otázka: 

„Jak správně řešit implementaci a or-

ganizační opatření evropského nařízení 

GDPR?“ Na tuto otázku však v součas-

né době neexistuje jasná a relevantní 

odpověď. Snažíme se o to, abychom 

se k této odpovědi dopracovali co nej-

dříve. 

Dle požadavků kladených na software 

kybernetickým zákonem bude nutné 

zjišťovat, jakým způsobem se pracuje 

s kryptografií. Zaklínadlo „používáme 

AES“ nebude stačit, protože jsou strikt-

ně dané požadavky na použité mody 

(tedy, jak je šifrovací algoritmus použit), 

což zpravidla nebývá v dokumentacích 

popsáno. Navíc, software pro státní 

správu by měl být auditovaný, což není 

nikterak levná záležitost. Důvodem je 

snaha ochránit se před útoky. V sou-

časnosti je sice přibližně 60–80 % útoků 

spojovaných s kyberkriminalitou, cca 

20 % se špionáží (ať průmyslovou nebo 

státní), o zbytek se dělí hacktivismus  

a cílené použití kybernetických zbraní  

v rámci vojenských aktivit nebo politic-

kého boje. Objem úkolů poroste. Žád-

ný stát nechce být v „elitním klubu“ 

několika zemí, u kterých došlo k úniku 

dat o všech občanech, ke kterému se 

minulý rok připojilo Mexiko a Turecko.  

U soukromých společností v rámci EU 

se díky GDPR a kybernetickému zákonu 

všichni bojí stát se dalším Yahoo.

Je obtížné si uvědomit, proti čemu se 

bojuje. Nejčastěji se skloňují špionážní 

agentury, které se snaží o preventivní 

sběr dat, o ekonomickou, technologic-

kou a politickou špionáž, případně kon-

trašpionáž. Mimo tyto agentury je tu pak 

trh s osobními údaji. Pro jeden osobní 

údaj se udává cena na černém trhu oko-

lo 20 dolarů, pro kompletní identikit pak 

1500–2000 dolarů. Uvedený sběr dat 

se používá nejenom k některým mar-

ketingovým aktivitám, padělání, ale ve 

spojení se informacemi ze sociálních sítí  

i k manipulaci se smýšlením populace 

a tím k ovlivňování volebních systémů. 

Příkladem jsou morálně diskutabilní 

úspěchy společnosti Cambridge Analy-

tica v průběhu Brexitu a volby Donalda 

Trumpa, které ukazují na budoucnost 

voleb a ovlivňování voličů. To je důvo-

dem, proč je nutné chránit soukromí 

všech osob. Obdobným způsobem je 

nutné přistupovat i k právním subjek-

tům, protože ohrožení jejich soukromí 

(znalosti, strategická rozhodnutí atd.) 

má vliv na jejich stabilitu a prosperitu. 

Mimo uvedené tu je tu objem peněz  

v rámci ekonomické kriminality. Mecha-

nismy zabraňující únikům mají efektivitu 

okolo 98 %, přesto se pouze v rámci EU 

jedná o ztráty v miliardách eur. Jenom  

u karetních transakcí se jedná o 958 mi-

liónů eur v roce 2013.

Díky GDPR a kybernetickému zákonu 

konečně vyvstává tlak na opuštění za-

staralých algoritmů jako je MD5, SHA1, 

RC4, DES (a dalších) a vynucený pře-

chod na novější jako je SHA2/SHA3, 

ChaCha20 a AES. Starší algoritmy bo-

hužel umožňují za přijatelných podmí-

nek vést útok na zabezpečenou komu-

nikaci a to nejhorší, k čemu může dojít, 

je pak falešná důvěra v tyto metody.  

Z těchto zařízení se pak stávají drahé pří-

motopy. Řešením je použít metody, proti 

těmto útokům odolné. V Evropě běží na-

příklad už pár let projekt CAESAR, který 

má v prosinci tohoto roku přinést nové 

šifrovací algoritmy s ověřováním. Cílem 

je vyšší bezpečnost, než mohou poskyt-

nout ty současné. Mimo to NIST otevřel 

soutěž o asymetrické algoritmy odolné 

proti útokům kvantovými počítači. 

Autor: Jan Dušátko 
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GDPR a kybernetický zákon:  
Strašák nebo pomocník?  
 
... dokončení ze strany 1 

Platforma KYBEZ na cestě k GDPR 

Ing. Michal Řezáč, MSc., výkonný ředi-
tel KYBEZ a ředitel pro strategický rozvoj 
společnosti GORDIC, spol. s r. o. 
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Svět není ideální, a proto demokratic-
ká  společnost  pro  zajištění  bezpeč-
nosti  svých občanů a  jejich majetku 
využívá bezpečnostní složky. Jednou 
z nich je i obecní, respektive městská 
policie,  mezi  jejíž  kompetence  patří 
služba  veřejnosti  a  ochrana  a  dodr-
žování pořádku.

Běžnou součástí práce strážníků je, že 

při zjištění přestupku či řešení jiné udá-

losti v terénu kontaktují vysílačkou dis-

pečera. Dispečerovi strážníci nadiktují 

vše potřebné, případně zažádají o zjiš-

tění dodatečných informací – například 

pro ověření totožnosti osoby. Vzhledem 

k nepoměru mezi počtem dispečerů  

a hlídek v terénu zcela běžně docháze-

lo k čekání na komunikaci a k časovým 

prostojům i nad 15 minut. Časově ná-

ročná byla i následná činnost strážníků 

po návratu na služebnu, kdy musejí 

do informačního systému zadávat úda-

je včetně fotodokumentace. Čas, který 

by mohli strážníci věnovat práci v terénu 

tak spotřebovávala administrativa.

Mobilní řešení tento zažitý postup 

výrazně mění. Díky možnosti okamži-

tého zadávání údajů v terénu, které 

nevyžaduje čekání na komunikaci  

s dispečerem, je činnost strážníků efek-

tivnější. Základem systému jsou odolné 

tablety Panasonic Toughpad FZ-M1  

s operačním systémem Windows 8.1. 

Tato zařízení se vedle vysoké odolnosti 

vůči okolním vlivům a skvělé ergono-

mii mohou pochlubit mobilní konek-

tivitou, GPS modulem, fotoaparátem  

i kapacitním sedmipalcovým displejem 

s WXGA rozlišením a podporou 10 doty-

kových bodů. Jádrem velmi výkonného 

tabletu je moderní procesor Intel Core  

i5-4302Y vPro.

Softwarovým základem uceleného 

mobilního řešení je klientská aplikace 

vyvinutá programátory Městské policie 

Brno. Aplikace zohledňuje specifikace 

práce v terénu a maximálně využívá 

možností dotykového ovládání včetně 

podpory gest. Zcela zásadní výhodou 

je on-line způsob komunikace, kdy 

nutnost synchronizace s dispečerem 

klesá na minimum a strážníci i centrální 

pracoviště mají vždy všechny potřebné 

údaje okamžitě k dispozici. Tento pří-

stup například umožňuje, aby dispe-

čer zaslal konkrétní hlídce informace  

o objektu, ke kterému strážníky vyslal 

na základě hlášení z PCO. 

QNAP na CEBITu 2017 představil robota AfuBot a IoT
Společnost  QNAP  na  veletrhu  Ce-
BIT  2017  na  poli  internetu  věcí  (IoT) 
představila  řešení  QIoT  v  kombinaci 
s koncepcemi chytré domácnosti, za-
bezpečení a multimediálních aplikací. 

Kromě toho zde byla prezentována širo-

ká škála produktů a řešení pro uživatele 

v domácnostech, SMB a podniků, jako 

renomovaný Thunderbolt 3 NAS, QBo-

at (QTS IoT Server), NAS s podporou 

optických disků, výkonné podnikové 

úložiště s High Availability a archivací 

dat na disky Blu-ray, jakož i inteligent-

ní automatizaci služeb a multimediální 

aplikace. Společnost QNAP navíc na 

CeBIT 2017 uzavřela partnerství se spo-

lečnostmi ABUS, Panasonic, Seagate  

a WD, aby předvedla společně vyprodu-

kovaná úložná řešení s QNAP NAS.

QNAP předvedl silnou, inteligentní  

a na internetu založenou integraci  

k posílení inteligentního životního stylu 

o mnoho aplikací a funkcí. QVR Pro po-

skytuje dozorovací řešení QNAP nové 

generace, ale také společně s QIoT 

Suite Lite funguje se snadno použitel-

nými integrovanými IoT moduly, pomocí 

kterých mohou výrobci vytvářet vlastní 

událostmi řízené nahrávky. Používáním 

aplikace QIVA se z vašeho QNAP NAS 

stane server IVA a uživatelé si budou 

moci přizpůsobit oznamování událostí 

zařízením založeným na QIoT Suite Lite. 

Zatímco Cinema28 umožňuje mul-

tizonální mediální řízení streamování 

médií do všech zařízení napojených na 

NAS prostřednictvím rozhraní HDMI, 

Bluetooth, DLNA, AirPlay a Chromecast, 

DJ2 Live poskytuje exkluzivní platformu 

pro živé vysílání založenou na soukro-

mém cloudovém prostředí podporujícím 

vysílání přímého přenosu videa v rozli-

šení 4K, kdy jsou všechna videa ulože-

na na zabezpečeném vysokokapacitním 

QNAP NAS – to napomáhá dodávat ob-

rovský potenciál rozmanitých zábavních 

a podnikových aplikací.

QNAP navíc předvedl robotického spo-

lečníka AfuBot pro správu NAS, zábavu  

a přímou komunikaci, jež umožňuje ovlá-

dání multimédií hlasovými příkazy bez po-

užití rukou. Poskytuje AfuTalk, která umož-

ňuje hlasové a video hovory v reálném čase 

mezi AfuBot, QNAP NAS a zařízeními An-

droid nebo iOS. AfuBot, založený na systé-

mu Android 6, je kompatibilní s aplikacemi 

QNAP pro základní správu NAS, zábavu  

a další. 
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KRYPTOLOG DO KAŽDÉ FIRMY! 
Uvedený slogan může spoustě lidí 

připadat nadnesený, ale ve světě 

komunikací a honbě za bezpečím 

je potřeba mít k dispozici odborní-

ky. Osoby znalé vzájemných vztahů  

a souvislostí. Jednou stranou mince 

je vhodná volba komunikačních pro-

tokolů či architektury, ale uvedená 

snaha může vyjít snadno naprázdno. 

Nevhodnou volbou metod se oslabí 

zabezpečení, umožní čtení či modifika-

ce přenášených dat, nebo se jen sníží 

rychlost a promarní investice do infra-

struktury. Je potřeba si uvědomit, že 

vaše data, případně data vašich zákaz-

níků se přenáší veřejným prostorem  

a jedinou ochranou je vhodně zvolená 

kryptografie.

I proto budete mít letos možnost 

zúčastnit se školení Cryptosession, 

jež se bude konat 24.–25. dubna 2017 

v Praze. Snahou uvedeného školení 

je vhodně připravit techniky i na po-

žadavky, kladené na ně například  

i zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

 Šifrovatelný externí box na pevný disk

Jedním z možných řešení, jak rozšířit 

dostupnou kapacitu vašeho počítače, je 

externí box na pevný disk VE500 značky 

Zalman. Ten je vhodný pro všechny pev-

né disky formátu 2,5 palce. K počítači je 

možné ho připojit pomocí rozhraní USB 

3.0. Obsahuje 32bitový mikroprocesor 

s pamětí SRAM a nabízí 256bitové AES 

šifrování. Přístup k datům tak může být 

chráněn heslem.  

 Odolný a vodotěsný telefon s hořčíkovým 

rámem

Kompaktní, vodotěsný a odolný An-

droid LTE smartphone StrongPho-

ne G4 je novinka od firmy Evolveo.  

V tenkém a elegantním těle se skrý-

vá vnitřní pevný ochranný rám „So-

lidStone“, který je vyroben speciální 

technologií s využitím hořčíku. Ten 

dodává telefonu nadstandardní me-

chanickou odolnost, která jej chrání 

před následky nárazů a pádů. Tele-

fon je po stranách vybaven elegant-

ními kovovými výztuhami tmavě 

šedé barvy, které mohou být vymě-

něny za lišty stříbrné barvy, které 

jsou rovněž součástí dodávky. Mo-

del splňuje stupeň krytí IIP68. Kon-

strukce telefonu splňuje podmínky 

testů Ministerstva obrany USA (Uni-

ted States Department of defense) 

MIL-STD-810G:2008.

 Fotopast: spolehlivě 24/7!

Fotopasti amerického výrobce CSC 

(Covert Scouting Cameras) patří 

mezi nejspolehlivější venkovní ka-

mery. Fotopast Covert Special Ops 

Code Black 3G má voděodolné, 

kamuflované pouzdro, výkonné IR 

„neviditelné“ osvětlení pro noční zá-

znam i PIR čidla pro detekci pohy-

bu. Záznam se ukládá na paměťo-

vou kartu a odesílá se také na email KO
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Toughpady FZ-M1 v rukou strážníků? 
Větší efektivita úkolů, a tedy i bezpeč-
nost! 
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Společnost  GFI  Software  uvedla,  že 
zostřující se situace v IT bezpečnos-
ti povede ke stále komplikovanějším 
regulatorním předpisům.

Například již schválená směrnice Evrop-

ské unie o ochraně dat (GDPR), podle 

které budou od roku 2018 moci úřady 

za nedostatečné zabezpečení osobních 

údajů pokutovat firmy a organizace, 

bude implikovat potřebu sofistikovaněj-

ších řešení s logovacími a reportovacími 

funkčnostmi.Již dnes musejí firmy a orga-

nizace splňovat nejrůznější normy ISO,  

z pohledu IT oddělení je nejdůležitější 

norma ISO 27011, mezinárodně plat-

ný standard, definující požadavky na 

systém správy informační bezpečnos-

ti, především pak řízení bezpečnosti 

důvěrných informací pro zaměstnan-

ce, procesy, IT systémy a strategii fir-

my. ISO 27001 podle nejnovější verze  

z roku 2013 zaručuje soulad s aktuální-

mi legislativními požadavky, především 

s ochranou osobních údajů.

Prudký nárůst ransomwaru, krádeže 

přístupových údajů k e-mailovým účtům 

a krádeže identit na sociálních sítích ve-

dou k tomu, že standardně využívané 

bezpečnostní postupy přestávají být 

efektivní – podle lednového průzkumu 

společnosti GFI Software má obavy  

z krádeží citlivých firemních dat 25 % 

českých SMB firem. Je proto potřeba se 

zaměřit na monitorování logů událostí 

v reálném čase a pravidelnou analýzu 

logů relevantních z hlediska informační 

bezpečnosti a správy 

událostí (SIEM). 

Vyšší nároky na bezpečnost zvýší poptávku 
po řešeních sledování a analýzy logů 
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Bezpečnost  
pro každého (6. díl) 

nebo jako MMS prostřednictvím 

modulu GSM/3G. Fotopast se ovlá-

dá pomocí příkazových SMS.

 GFI OneConnect a OneGuard na trhu

Společnost GFI Software uvedla 

GFI OneConnect a GFI OneGuard, 

nejnovější řešení integrované 

správy a ochrany podnikových sítí  

a e-mailové infrastruktury. Produkty 

pomohou IT administrátorům au-

tomatizovat a zefektivnit procesy 

řízení bezpečnosti, ochranu před 

malwarovými hrozbami a zajištění 

kontinuity e-mailového provozu. 

GFI OneConnect poskytuje ochra-

nu proti spamu a malwaru v pro-

středí poštovního serveru Microsoft 

Exchange včetně disaster recovery 

emailového serveru. GFI OneGuard 

nabízí software pro centralizovanou 

správu sítí i reportovacích nástrojů.

 Acronis Backup 12 zálohuje MS  Office 365

Acronis doplnil funkce zálohování 

platformy Microsoft Office 365 do 

podnikového zálohovacího řešení 

Acronis Backup 12. Acronis Backup 

12 umožňuje podnikům chránit svá 

data, lokálně i v cloudu, s pomocí 

jednotného řešení, konfigurace  

a rozhraní. Zálohovací služby pro 

Microsoft Office 365 poskytují ma-

ximální flexibilitu a škálovatelnost.

 Siemens modernizuje své čtečky RFID

Společnost Siemens modernizova-

la svůj systém Simatic RF300 RFID 

a rozšířila ho hned o tři zcela nové 

čtečky RFID: RF310R, RF340R  

a RF350R. Kompaktní systém, 

nabízený společností Siemens, 

je určen pro řízení a optimalizaci 

toku materiálu v průmyslové výro-

bě, především u montážních linek  

a systémů pro držení obrobků. 

Ne  vždy  je  možné  zaplatit  hotovostí 
nebo kartou. Zvláště v případě plateb 
po  internetu  je  ale  existence  tako-
vého řešení nutností. Co dělat v pří-
padě, kdy si chcete objednat nějaké 
zboží z druhého konce světa? Jak vy-
řešit  takový  problém?  Řešení  přišlo 
spolu se zabezpečením komunikace 
na internetu.

S používáním internetu došlo ke sna-

ze využít i jeho možnosti pro možnost 

platby za zboží. Uvedená technologie 

silně povzbudila ekonomiku a dnes je 

svět bez možnosti online plateb téměř 

nepředstavitelný. Samotné platby po in-

ternetu je možné rozdělit na tři skupi-

ny. 3-D Secure, tedy placení platební 

kartou, internetové peněženky, tedy 

platební systémy (které se „nabíjejí“  

 z klasického účtu) a kryptoměny.

3-D Secure
3-D Secure je systém, který vytvořila 

firma Arcot System a později tento sys-

tém využila jak společnost VISA, tak 

společnost Mastercard a další.

Internetové peněženky
Platební systémy, mezi které patří na-

příklad GoPay, MoneyBookers, PayPay, 

PayPal, PaySec a další. Tyto systémy 

se zpravidla nabíjejí z klasického účtu 

nebo platební karty a slouží jako nezá-

vislé platební systémy.

Kryptoměny
Určitě jste to už slyšeli. Peníze jsou mrt-

vé, v budoucnosti se bude obchodovat 

jen přes kryptoměny. Co to vlastně je? 

Jedná se o jakési virtuální peníze, které 

jsou postaveny na matematických prin-

cipech, přesněji na kryptografických 

principech.

Autor: Jan Dušátko 
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Úniky  dat  nebo  interních  informací 
způsobují  firmám  nemalé  škody,  ať 
už finanční, nebo na dobré pověsti. 
Ještě  významnější  roli  bude  v  do-
hledné době hrát zabezpečení osob-
ních  dat,  které  firmy  zpracovávají 
nebo schraňují.

Zejména se zahájením platnosti na-

řízení na ochranu osobních údajů 

(GDPR) z dílny Evropské unie v květnu 

2018. To zavádí za porušení pravidel 

vedoucí k úniku dat vysoké sankce,  

a navíc ukládá organizacím povinnost 

všechny takové incidenty hlásit. Je to 

ale v praxi reálné?

Kdo zodpovídá?
Většina lidí, včetně IT profesionálů 

se domnívá, že za vážnější porušení 

ochrany dat by měl zodpovídat výkon-

ný ředitel společnosti. To je ale velmi 

diskutabilní, protože vrcholové vedení 

se často o porušení ochrany dat vů-

bec nedozví, navíc velká část narušení 

nebo pokusů o ně není vůbec zjištěna. 

„ O d p o v ě d n o s t 
za osobní data má 
společnost, která 
takováto data zpra-
covává nebo schra-
ňuje. Za konkrétní 
únik je ale vždy zod-
povědná konkrétní 
osoba. Pokud někdo 
svým jednáním ně-
koho poškodí, ať už 

záměrně nebo neúmyslně, vždy mohl 
a může být poháněn k zodpovědnos-
ti a k náhradě škody,“ uvádí Dagmar 

Mikulová, finanční ředitelka Počítačové 

školy Gopas.

Jak firmy přicházejí o data?
Převládají tři hlavní cesty možného 

úniku dat. První je špatné zabezpečení 

proti neoprávněnému přístupu útoční-

ka z internetu. „Zde je možné se chrá-
nit technickými prostředky – používat 
firewally, antimalware, aktualizovat 
software a hardware, správně vše na-
stavit,“ komentuje Dagmar Mikulová.

Druhým je tzv. inside job, tedy krá-

dež dat oprávněným uživatelem ze-

vnitř firmy. „Proti krádeži dat zaměst-
nancem, který má oprávnění k práci  
s daty, protože s nimi musí pracovat, 
se účinně chránit nedá,“ konstatuje 

Dagmar Mikulová. „Marketingová tvr-
zení firem vyrábějících tzv. DLP systé-
my (Data Leakage Prevention) je třeba 
brát s rezervou. Jediná smysluplná 
ochrana je rozdělit pracovní náplň za-
městnanců a neumožnit každému pří-
stup ke všem datům.“

Třetím je opět inside job, nicméně 

někým jiným než přímo oprávněným 

pracovníkem. „Proti chybám zaměst-
nanců je možné se bránit jen jejich 
vzděláváním, udržováním bezpečnost-
ního povědomí a pravidelnými bezpeč-
nostními školeními, jak technologií, tak 
metodologie,“ říká Dagmar Mikulová. 

Ochrana osobních údajů přitvrdí,  
firmy by se na to měly připravit 

Celý článek si přečtete zde  

Dagmar Miku-
lová, finanční 
ředitelka Po-
čítačové školy 
Gopas. 
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PRAVIDELNÁ RUBRIKA ZÁLOHUJTE CHYTŘE 
www.zalohujte-chytre.cz 

To už dnes není jen teoretické zamyš-
lení nad ojedinělou hrozbou. Dokon-
ce i hezky česky se vás budou snažit 
vydírat.  A  když  budete  potřebovat, 
můžete  kontaktovat  Ransomware 
helpdesk a asistent vám ochotně po-
může  směnit  peníze  za  bitcoiny  pro 
zaplacení  výpalného.  Pokud  se  do-
stanete  do  této  nezáviděníhodné  si-
tuace, kdy na vás z obrazovky strnule 
svítí  pokyny k platbě  za VAŠE data, 
je  situace  podobná,  jako  ve  rčení  
o zvídavé zimě. 

Pokud jste dobře připraveni, tak si uva-

říte kávu, spustíte obnovu ze zálohy  

a jste zpět ve hře. Pokud zálohu nemá-

te, pravděpodobně si místo kávy nalije-

te něco jiného a zkusíte zjistit, jestli se 

nejedná o již prolomený Ransomware. 

Budete mít spíše smůlu, tak se rozhod-

nete zaplatit. No a když budete mít ještě 

větší smůlu, tak vám stejně data nikdo 

neobnoví. Černý scénář, ale bohužel 

čím dál častější. Východiskem je svá 

data pravidelně zálohovat a dodržovat 

základní pravidla pro práci s nimi. Prvně 

je třeba zvolit cíl záloh a tomu přizpů-

sobit výběr zálohovacího řešení. Máte-li 

k dispozici dostačující úložiště, ideálně 

v jiné lokalitě, využití k zálohám se pří-

mo vybízí. Pokud tuto možnost nemáte 

a neplánujete ho řešit například náku-

pem NAS zařízení, je pro vás nejrych-

lejší volbou záloha do cloudu. Pořídíte 

si předplatné zálohovací služby o po-

třebné kapacitě a dál už se nemusíte  

o nic starat. Pro větší jistotu můžete obě 

metody úspěšně zkombinovat a získat 

tak rychlou lokální zálohu (a tedy i pří-

padnou obnovu), která je navíc jištěná 

druhou kopií v cloudu. Pozornost je 

třeba věnovat výběru samotného zálo-

hovacího nástroje, ale bezpečí vašich 

dat ovlivní ještě dva faktory, které má  

v ruce uživatel. Tím prvním je ochrana 

zálohovacího úložiště v případě lokální 

zálohy. Je třeba jej zabezpečit nejen 

před fyzickým poškozením či zcizením, 

ale i před virtuálními hrozbami. Tak jako 

Ransomware zašifruje vaše pracovní 

data, může se zmocnit i záloh umístě-

ných na připojeném pevném disku či 

síťovém umístěním. Řešením je napří-

klad zmiňovaná redundantní záloha  

v cloudu. Druhým problémem může být 

situace, kdy až po provedené záloze 

zjistíte, že data byla již poškozena a tím 

pádem je i záloha bezcenná. Pokročilá 

zálohovací řešení dnes ale umí pracovat  

s verzemi souborů, a tak není problé-

mem uchovávat pro tyto situace verzí 

několik. To se vám ostatně může hodit 

i pro běžné situace, kdy si například 

nechtěně přepíšete a poté i uložíte sešit 

Excelu.

Autor: Zdeněk Kopta, Xopero 

Hlavní poselství z vystoupení ředitel-
ky ABB ČR Tanjy Vainio  lze shrnout 
takto:  „Priorita  ABB  v  tomto  roce  je 
poskytnou  zákazníkům  komplexní,  
a  hlavně  spolehlivá  řešení,  která 
ušetří  v  globálním  měřítku  energii  
a bude jim maximálním přínosem.“

V rámci svých expozic společnost ABB 

představila zejména řešení a výrob-

ky, usnadňující a podporující přechod  

k Průmyslu 4.0 a internetu věcí a služeb. 

Společnost v návaznosti na svou více 

než 125letou tradici inovací dnes tvoří 

budoucnost průmyslové digitalizace  

a je hybnou silou energetické a čtvrté 

průmyslové revoluce. Více než 70 mi-

liónů připojených zařízení s digitálními 

funkcemi, 70 tisíc instalací řídících sys-

témů a zejména více než 50 řešení vy-

užívajících cloudové služby a pokročilé 

analytické nástroje ji řadí do pozice svě-

tového lídra v implementaci digitalizace 

v průmyslu.

Mezi výrobky a řešeními, představe-

nými na stáncích v hale V 6.02 a v hale 

P 4.13. nechyběl smart senzor pro moni-

torování stavu nízkonapěťových elektro-

motorů nebo robot YuMi – první dvou-

ramenný kolaborativní robot na světě, 

který dokáže spolupracovat s lidmi. 

Dále byla k vidění chytrá domovní elekt-

roinstalace nebo tzv. Collaboration table 

pro vyspělé manažerské řízení podniku  

i další zajímavé nápady a výrobky.

Novinkou letošní expozice byly ko-

mentované prohlídky pro studenty 

středních odborných škol. Ostatně, celý 

stánek ABB byl orientován na studenty, 

protože si společnost uvědomuje, že 

kvalitních mladých lidí je nedostatek,  

a proto se je snaží přitáhnout a zau-

jmout. I proto zde na studenty čekal 

kvíz, kde zúčastnění mohli dostat hod-

notné dárky. Stranou zájmu ale nezů-

stali ani pracovníci, kteří by měli zájem 

o zaměstnání v kolektivu ABB. Za tím 

účelem byli na stánku letos připraveni 

personalisté, kteří s příchozími ihned 

řešili možnou nabídku  

práce. 

ABB na veletrhu Amper 2017 oslovilo zejména studenty 
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AT COMPUTERS JE VÝHRADNÍM  
DISTRIBUTOREM XOPERO SOFTWARE 
Společnost Xopero Software, která ofi-

ciálně v lednu vstoupila na český trh, 

uzavřela smlouvu o výhradní distribuci 

s AT Computers a.s.

Distributor AT Computers byl zvolen 

z důvodu pokrytí celého trhu, důvěry 

svých obchodních partnerů i součas-

ného portfolia distribuovaných pro-

duktů, které partnerům nabízí možnost 

pokrytí všech potřeb jejich zákazníků  

a skvěle se s řešeními Xopero doplňu-

je. Společnost AT Computers je také 

distributorem QNAP NAS, pro které 

má Xopero speciální licenci umož-

ňující pokročilé funkcionality právě 

díky běhu na QNAP QTS. Xopero vy-

víjí škálu profesionálních nástrojů pro 

ochranu a obnovu kriticky nezbytných 

podnikových dat. AT Computers je 

největším českým distributorem zboží 

a služeb v oblasti výpočetní techniky  

a telekomunikací. 

V.I.P. NOVINKA

 Inspekční kamera pro smartphony
MicroUSB kamera EN-07 ve spolu-

práci s chytrým telefonem umožní 

nahlédnout do nepřístupných pro-

stor a míst. Kamera o průměru 7 mm 

spolupracuje se všemi chytrými tele-

fony a tablety, které podporují USB 

OTG. Intenzitu světla lze regulovat 

včetně možnosti přisvícení šesti ve-

stavěnými diodami. Regulace světla 

je umístěna přímo na kabelu, jehož 

délka je volitelná a uživatel může 

zvolit podle potřeby dva, 3,5 metru  

nebo pět metrů dlouhý propojovací 

kabel. Pro zobrazení přenosu z ka-

mery na displej mobilního zařízení se 

systémem Android je nutná aplikace, 

která je součástí dodávky.

 Zdroj pro hladové počítače
Nový napájecí zdroj ARX 1000 znač-

ky Zalman je určen především pro 

hráče počítačových her ale i pro gra-

fiky nebo designéry. Tedy pro všech-

ny, kdo pracují se silnými počítači, 

které vyžadují pořádnou porci ener-

gie především pro výkonné grafické 

karty. Nejdůležitějším úkolem silného 

zdroje je dodat dostatečné množství 

energie s co nejmenší možnou ztrá-

tou. Účinnost zdroje ARX 1000 je 

certifikována na úrovni 80 Plus Pla-

tinum, to znamená, že se účinnost 

pohybuje od 80 do 94 %. Zdroj je vy-

roben z materiálů, které jsou odolné 

vůči vysokým teplotám a je vybaven 

135mm ventilátorem pro efektivní 

chlazení.

 Toshiba navyšuje kapacitu spolehlivých 
disků
Toshiba Electronics Europe (TEE), 

divize Personal Storage Division, 

rozšiřuje nabídku vysoce spolehli-KO
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 Robot YuMi dokáže spolupracovat  

s člověkěm. Foto: ABB 

XOPERO je partnerem rubriky Zálohujte 
chytře a více článků o zálohování a ob-
nově dat lze nalézt na komunitním webu  
www.zalohujte-chytre.cz. 
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Nová  tiskárna  společnosti  Epson 
přináší  samé  úspory.  Model  Work- 
Force  Pro  WF-C869RDTWF  společ-
nostem ušetří až 95 % energie, 99 % 
odpadu  a  tiskárna  dále  omezí  pro-
stoje díky schopnosti vytisknout až 
84 000 stran bez nutnosti doplňová-
ní spotřebního materiálu.

Firmy, které obtěžuje časté doplňování 

spotřebního materiálu, mohou s no-

vým modelem WF-C869RDTWF omezit 

prostoje až o 94 procent. To vše díky 

inkoustovému systému Replaceable 

Ink Pack System (RIPS) společnosti 

Epson, který nabízí velmi vysokou vý-

těžnost, a tudíž méně časté doplňování.

Tato barevná multifunkční tiskár-

na (MFP) formátu A3 byla navržena  

s ohledem na maximální firemní pro-

duktivitu. Rychlost vytištění první 

strany (FPOT) je ve srovnání s konku-

renčními výrobky trojnásobná, protože 

tiskárna nevyžaduje zahřívání. Její in-

tuitivní dotykové uživatelské rozhraní 

je inspirováno chytrými telefony.

Ve srovnání s konkurenčními barev-

nými laserovými tiskárnami spotřebuje 

toto inkoustové multifunkční zařízení 

až o 95 procent méně energie, protože 

nevyžaduje nahřívání a používá nejpo-

kročilejší profesionální tiskovou hlavu 

PrecisionCore společnosti Epson. Je 

proslulá svou rychlostí, kvalitou, spo-

lehlivostí a efektivitou. Laserové tis-

kárny a kopírky poráží také snížením 

objemu odpadů o 99 procent díky vý-

razné redukci obalových a přepravních 

materiálů. Navíc umožňuje tisk na širo-

kou škálu médií, včetně recyklovaného 

papíru, lesklých médií, obálek a štítků.

Pro mnoho firem je stále větším pro-

blémem bezpečnost informací. Email 

Print for Enterprise nabízí řešení s ce-

lou řadou možností zabezpečeného 

tisku. Pracovníci v oddělení IT uvítají 

Epson Device Admin, který nabízí mož-

nost vzdálené konfigurace a správy za-

řízení a umožňuje tak lépe využít dra-

hocenný čas. Document Capture Pro 

je další skvělý softwarový prvek, který 

uživatelům poskytuje řadu efektivních 

nástrojů pro skenování. Technologie 

NFC a WiFi Direct navíc podporují tisk 

z mobilních zařízení. Platforma Epson 

Open Platform a naše spolupráce s ne-

závislými dodavateli softwaru přinášejí 

další řešení, jako je například software 

pro správu tisku PaperCut. 

S novou tiskárnou Epson  
formátu A3 výrazně ušetříte  

Microsoft  věří,  že  nařízení  GDPR  je 
důležitý krok vpřed v oblasti ochrany 
soukromí fyzických osob. GDPR dává 
občanům EU větší kontrolu nad jejich 
údaji,  klade  požadavky  na  jejich  za-
bezpečení bez ohledu na to kam jsou 
předána,  kde  jsou  zpracovávána  či 
uložena.  GDPR  je  komplexní  naříze-
ní s dopadem na způsob získávání a 
správy osobních údajů.

Jak začít? Navrhujeme zahájit práce  

těmito kroky:

 Inventarizace: Zjistěte jaké osobní 

údaje fyzických osob zpracováváte,  

a kde se ukládají.

 Správa: Mějte pod kontrolou jak jsou 

osobní údaje fyzických osob využívá-

na a kdo k nim může mít přístup.

 Ochrana: Nastavte adekvátní bez-

pečnostní opatření za účelem pre-

vence, detekce, a schopnosti zvládat 

incidenty a zranitelnosti v průběhu 

zpracování.

 Procesy: Reagujte na požadavky 

subjektů dat a udržujte dokumentaci, 

jak tyto požadavky budete vyřizovat.

 Kontrolní  mechanismy: Analyzujte 

vaše zpracování dat, IT systémy, za-

jištění souladu, a řízení rizik.

Microsoft vás produkty a službami 

podpoří na cestě k souladu s požadav-

ky GDPR. Cíle GDPR adresují stejné 

principy, ke kterým se Microsoft zavázal 

v oblasti bezpečnosti, ochrany soukro-

mí, a transparentnosti.

Pracujeme na zajištění plného sou-

ladu našich produktů a služeb s poža-

davky GDPR do května 2018. Aktualizu-

jeme proto některé funkce cloudových 

služeb a upravujeme i smluvní doku-

mentaci.

Autor: Zdeněk Jiříček, Microsoft

Jak začít s GDPR? 
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vých 3,5palcových pevných disků 

N300 určených pro servery NAS 

(Network Attached Storage) o model 

s kapacitou 8 TB. Tento pevný disk 

je optimalizován pro datová úložiš-

tě zaměřená na výkon, spolehlivost 

a každodenní 24hodinový provoz 

a je vhodný k náročnému využití 

pro jednotlivce, domácí kanceláře 

i malé firmy. Uživatelé mohou nyní 

podle svých konkrétních požadavků 

kromě již dostupných verzí 4 a 6 TB 

zvolit disky s kapacitou 8 TB.

 Nejrychlejší herní monitor je k dispozici
Nejrychlejší herní monitor AGON od 

AOC je nyní k dostání v obchodech. 

Model AG251FZ se pyšní obnovova-

cí frekvencí 240 Hz, dobou odezvy 

1 ms a technologií Adaptive-Sync, 

zajišťující plynulé hraní bez rozma-

zaného, skákajícího nebo trhané-

ho obrazu. Díky premium prvkům 

řady AGON jako je stojan Ergo Dial  

a ovladač QuickSwitch přináší her-

ním nadšencům více herního po-

hodlí.

 Zakřivený LCD monitor Philips se 
širokým gamutem
Philips 278E8QJAB nabízí širší ba-

revný gamut a precizní obraz díky 

technologii Ultra Wide-Color, vytvá-

řející ještě realističtější podívanou. 

Nejnovější zakřivený monitor od Phi-

lipsu s extra malým poloměrem za-

křivení pouhých 1800 milimetrů za-

jišťuje uživatelům pohlcující zážitek 

díky lepšímu vnímání hloubky a re-

dukci zkreslení obrazu. V kombinaci 

s technologií Philips Adaptive Sync 

poskytuje krásně plynulý zážitek bez 

skákání, trhání nebo nějakého roz-

mazání obrazu. KO
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Multifunkční tiskové zařízení formátu A3 

Epson WF-C869RDTWF. Foto: Epson

Integrace  pokračuje  spojením  part-
nerských  programů  Dell  a  EMC. 
Atos, AutoCont a Dimension Data se 
stali nejvýznamnějšími partnery Dell 
EMC za loňský rok.

Tyto firmy splnily nejvyšší obratová 

a certifikační kritéria nového partner-

ského programu Dell EMC a povýšili 

do nové úrovně Titanium pro následu-

jící fiskální rok FY18.

„Děkujeme všem partnerům za spo-
lupráci v uplynulém roce, gratuluje-
me těm nejúspěšnějším, kteří vyrostli  
a povýšili na úroveň Titanium a těšíme 
se na další spolupráci pod hlavičkou 
Dell EMC,“ poděkoval partnerům Sta-

nislav Hájek, marketingový ředitel Dell 

EMC ČR.

Nový integrovaný partnerský program 

Dell EMC nyní zahrnuje kompetence  

od klientských řešení se stolními počíta-

či, notebooky či monitory až po servery, 

síťové prvky a úložiště pro datová cen-

tra včetně konvergované infrastruktury  

a služeb. Ty se dělí na klientské systé-

my, služby a infrastruktura, ze kterých si 

partneři mohou do své nabídky cokoli 

doplňovat. 

Podmínky splnilo i dalších 27 part-

nerů. V úrovni Platinum to jsou násle-

dující firmy: Agora Plus, C system CZ, 

Comparex CZ, empira one, Servodata 

a T-Mobile CZ. 

Úrovně Gold pak dosáhlo 21 partne-

rů: Alza.cz, Axes Computers, business 

communication, Caleum, Comimpex, 

CZC.cz, Data Force, Datasys, DC4 

CZ, EDN, GAPP System, GC Systém,  

IT assistance, IT Friends, KH Konvert,  

M solutions, Power Systems, 

S&T CZ, Síť, Talgo Consulting  

a Unis Computers.  

Celý článek si přečtete zde  

Dell EMC  
a jeho nejlepší partneři 
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Většina systémů LPWA využívá bez-
licenční  kmitočtová  pásma,  protože 
kmitočtové  spektrum  je  okamžitě  
k dispozici a obvykle není třeba platit 
žádný  nebo  jen  minimální  poplatek. 
Na  druhé  straně  bezlicenční  pásma 
jsou sdílena s dalšími uživateli, takže 
systémy LPWA musí být dostatečně 
odolné vůči takovému rušení, aby je 
bylo možné provozovat  za  takových 
podmínek.  Většina  zemí  vyžaduje, 
aby  uživatelé  bezlicenčních  pásem 
plnili  řadu  omezení  týkajících  se 
vysílaného  výkonu  a  obsazených 
vysílacích  kmitočtů  a  tato  omezení 
mohou limitovat celkovou výkonnost 
systému.

V rámci CEPT přijal European Research 

Council (ERC) doporučení ERC/REC70-

03, které určuje společný postup pro 

přidělování kmitočtového spektra pro 

zařízení krátkého dosahu (Short Range 

Devices, SRD) ve všech zemích CEPT, 

které zahrnuje EU a EFTA. Jedná se o do-

poručení, které se vztahuje na bezlicenč-

ní pásma pro zařízení krátkého dosahu, 

včetně LPWA systémů. Doporučení ERC/ 

/REC70-03 identifikuje pásma 169 MHz, 

433 MHz, 863 MHz, 870 MHz a 915 MHz, 

které jsou potenciálními kandidáty pro 

sítě LPWA. Pásmo 169 MHz umožňuje 

použít výkon až 500 mW, ale dostup-

ná šířka pásma je omezena na 75 kHz  

a vyžaduje nepraktické antény. V pásmu  

433 MHz je výkon omezen na 10 mW.  

K dispozici tak zůstávají pásma 863–870 

MHz, 870–875,8 MHz a 915–921 MHz. Ta-

bulka ukazuje maximální efektivní vyzařo-

vaný výkon (ERP) a omezení pracovního 

cyklu v těchto pásmech. 

Kmitočtové pásmo 863–870 MHz je 

pro zavádění systémů LPWAN klíčové, 

protože představuje dobrý kompromis 

mezi požadovaným dosahem, pokry-

tím a velikostí antény. Pro téměř celé 

toto pásmo je mezní hodnota max. 

výkonu 25 mW, pouze v pásmu 869,4–

869,65 MHz je povoleno až 500 mW.  

V případě, že jsou techniky LBT (Listen 

Before Talk) a AFA (Adaptive Frequency 

Agility) používány společně, může být 

povolen vyšší pracovní cyklus, nicméně 

současné evropské standardy pro SRD 

omezují pracovní cyklus na 2,8 %. Toto 

pásmo lze pro systé-

my LPWA využívat.

Autor: Jaroslav Hrstka

Recenze: QNAP TDS-16489U 
Produkty  NAS  jsou  masově  využí-
vány pro  levný způsob,  jak  relativně 
bezpečně uchovávat data.

Pro většinu českých firem ze sektoru 

SMB je tohle řešení upřednostňováno 

před například cloudovými službami 

velkých zahraničních výrobců. NAS 

technologie jsou velmi jednoduché na 

ovládání a také na údržbu, jelikož vý-

měna disků a připojených karet větši-

nou nevyžaduje žádné specializované 

zaškolení.

Pro testování jsme si vybrali model 

QNAP TDS-16489U, protože to, co 

ho odlišuje, je širší možnost využití pl-

nohodnotné virtualizace díky Virtuali- 

zation Station. Už při výběru zaříze-

ní jsme dostali upozornění, že výkon 

zařízení a nastavení virtuálních počí-

tačů je závislé na výkonu tohoto NAS 

serveru. Týkalo se to hlavně proceso-

ru a operační paměti, což je logické.  

I proto jsme sáhli po tomto typu, proto-

že se svým výkonem řadí k vyšší střední 

třídě produktů. Pro potvrzení zmíníme 

několik faktických údajů: dva proce-

sory z rodiny Intel Xeon E5-2600 v3  

s taktováním od 2,4 do 3,0 GHz,  

16 slotů pro paměti RDIMM/LRDIMM, 

což nám dá při velikosti pamětí RAM 64 

GB maximální výkon 1 TB, tři řadiče SAS 

LSI 12Gb/s (sedm disků na jeden řadič), 

čtyři vestavěné šachty SFP+ 10GbE   

a čtyři rozšiřující sloty PCIe (s podporou 

pro SSD NVMe). Tohle vše je uchová-

no v 3U formátu skříně pro montáž do 

serverového racku. 

NOVINKY
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 Nová série POE Gigabit switchů 
IP dohled je pro mnohé společnosti 

kritickou aktivitou, která si vyžaduje ne-

přetržitý a spolehlivý provoz. Spolehlivé 

fungování kamer závisí ve velké míře na 

jejich napájení. Proto jsou potřeba POE 

switche, které budou poskytovat dosta-

tečné a spolehlivé napájení, speciálně 

navržené pro aplikace v IP dohledo-

vých systémech. Řešením je nová série 

AirLive Topology POE Gigabit switchů. 

Série obsahuje tři zařízení – POE-

-GSH2624-370, POE-GSH1816R-250 

a POE-GSH1008R-120. Jak roste síť IP 

kamer, stává se náročnější na odhalo-

vání poruch a závad. AirLive Device 

Management Switch je proto vybaven 

funkcí automatické topologie sítě, která 

na požádání vytvoří přehledný diagram 

IP sítě. Tak lze snadno zjistit, jak jsou 

kamery propojeny, a následně to zjed-

noduší odstraňování problémů.  

 5G na ČVUT 
Laboratoř 5Gmobile, působící na Fa-

kultě elektrotechnické ČVUT v Praze, 

se dlouhodobě zabývá vývojem budou-

cích mobilních sítí (5G a následujících) 

a podílí se na výzkumu, implementaci 

a testování technologie mobile Edge 

Computing. Tato technologie umožňuje 

přenesení výpočtů z mobilních zařízení 

na „hranu“ mobilní sítě, tedy na server 

umístěný v základnové stanici. 

 16pozicový Xeon D Super NAS  
Na trh přichází nový stolní 16pozicový 

Super NAS TS-1685 podnikové třídy 

společnosti QNAP Systems s proceso-

rem Xeon D, který podporuje dvanáct 

pevných disků průměru 3,5palce a čtyři 

disky SSD průměru 2,5palce SSD, po-

skytuje šest slotů pro disky M.2 SSD  

a vyznačuje se výkonným procesorem 

Intel Xeon D, aby mohl podávat vynikají-

cí výkon s vysokokapacitním úložištěm. KO
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REKORD V RYCHLOSTI PŘENOSU 
OPTICKÝM KABELEM ZLOMEN!
Nokia a Facebook úspěšně dokončily 

několik testů 5500 kilometrů dlouhého 

podmořského kabelu mezi New Yorkem  

a Irskem. Nová technologie Nokia Bell Labs 

s názvem Probalistic Constellation Shaping 

(PCS) používá modulaci 64-QAM, pomocí 

které bylo možné dosáhnout rekordní 

spektrální účinnosti 7,46 b/s/Hz a téměř 

2,5násobného zvýšení kapacity přenosové-

ho systému. Test byl také úspěšný u 11 000  

kilometrů dlouhého podmořského přenosu 

pomocí modulace 64-QAM, kdy bylo do-

saženo opět rekordní spektrální účinnosti 

5,68 b/s/Hz a byla dosažena rychlost 200 

Gb/s u 8-QAM a 250 Gb/s u 16-QAM mo-

dulace na transatlantické podmořské trase 

pomocí real-time koherentní DSP.

Výsledkem nasazení těchto technolo-

gií aplikace náročné na šířku pásma, jako 

jsou video a virtuální realita, budou přístup-

né většímu počtu lidí na celém světě. 

03/2017

Pásmo Max. výkon Omezení pracovního cyklu
863–870 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 0,1 % nebo LBT/AFA
868–868,6 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 1,0 % nebo LBT/AFA
868,7–869,2 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 0,1 % nebo LBT/AFA
869,4–869,65 MHz do 500 mW e.r.p. (27 dBm) do 10 % nebo LBT/AFA
869,7–870 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 1,0 % nebo LBT/AFA
869,7–870 MHz do 5 mW e.r.p. (7 dBm) bez omezení
870-875,8 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 1,0 % nebo LBT/AFA
915–921 MHz do 25 mW e.r.p. (14 dBm) do 0,1 % nebo LBT/AFA
Tabulka. Podmínky pro provoz systému LPWA.

NAS QNAP TDS-16489U představuje zařízení vyšší střední třídy. Foto: QNAP 

http://ict-nn.com/cs/veda-vyzkum/2660-nokia-a-facebook-zlomily-rekord-v-rychlosti-prenosu-dat-podmorskym-optickym-kabelem
http://www.netguru.cz/novinky/3749-sitove-technologie-lpwan-pro-internet-veci-2-dil
http://ict-nn.com/cs/telco/2742-recenze-qnap-tds-16489u


Společnost  Logitech  mění  způsob 
týmové  spolupráce  prostřednictvím 
řady  intuitivních  kooperačních  ná-
strojů.  Kamery  pro  konferenční  vi-
deohovory Logitech ConferenceCam 
poskytují snadnou instalaci, ostrý ob-
raz i čistý zvuk. Každá zasedací míst-
nost  se  tak  může  proměnit  v  místo 
vhodné pro konání videokonferencí.

Kamera Logitech Group je optimalizo-

vána pro střední až velké skupiny (20 

osob). Jde o variabilní model s PTZ 

kamerou a několika reproduktory a mi-

krofony, který lze využít i pro velké míst-

nosti. Jako univerzální mobilní řešení je 

vhodná kamera Logitech Conference-

Cam. Tato přenosná kamera typu „vše  

v jednom“ představuje cenově dostup-

né řešení pro pořádání videokonferencí 

na prakticky libovolném pracovišti a lze 

ji propojit i s mobilem nebo tabletem. Je 

snadno přenosná a snadno nastavitel-

ná. Pro menší skupiny kolem 6–8 lidí je 

pak určena Logitech ConferenceCam 

BCC950. Jde o univerzální videokonfe-

renční řešení s HD obrazem a profesio-

nálním zvukem.

U všech modelů technologie plug-

-and-play umožňuje bezproblémové 

nasazení a používání s počítačem nebo 

notebookem, a s libovolnou videokon-

ferenční softwarovou aplikací – včetně 

těch, které jsou ve firmě už nasazeny  

a využívány. Stačí tedy jednu z kamer 

připojit k notebooku a hned můžete za-

hájit jednání.

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  
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Řešení pro videokonference:  
nový level týmové spolupráce 

TS-1685, navržený pro optimalizaci 

podnikové IT infrastruktury, je dodáván 

se třemi sloty rozhraní PCIe, které pod-

porují síťové karty 10GbE/40GbE, disky 

SSD PCIe NVMe, grafické karty a rozši-

řující karty pro USB 3.1.  

 Zálohujte data z optických disků na NAS 
Společnost QNAP Systems ohlásila vy-

dání nejnovější verze svého inteligentní-

ho operačního systému pro NAS – sys-

tému QTS 4.3.3 Beta – který přidává 

podporu pro zálohování souborů dat 

přímo z kompatibilních USB mechanik 

pro optické disky (včetně mechanik na 

disky DVD a Blu-ray). Po jeho instalaci 

mohou uživatelé ke svému NAS připojit 

kompatibilní USB mechaniku pro optic-

ké disky a začít využívat přímý přístup 

k obsahu vložených disků. Soubory  

a data z těchto disků lze pak kopírovat  

a zálohovat na NAS za účelem archiva-

ce, centralizované správy a snadného 

sdílení. Dalším novým přídavkem ke QTS 

je Qfiling – aplikace, která automatizuje 

uspořádání souborů, čímž usnadňuje 

archivaci velkého počtu souborů a dat.  

 Bezdrátový prezentační systém se připojí 
kamkoli 
Nový systém pro bezdrátovou pre-

zentaci firmy Audiopro je ideální vý-

bavou zasedací místnosti, ale lze ho 

vzít s sebou do kapsy na prezentaci 

kamkoli jinam. WePresent je bezdráto-

vé zařízení, pomocí kterého se snadno 

připojíte a prezentujete přes jakoukoli 

síť, projektor nebo displej. Disponuje 

adaptérem pro všechny známé konek-

tory, USB vstupem pro přehrávání mé-

dií a dokumentů, video přehrávačem  

a zvládne distribuci videa z jednoho až 

do čtyř zařízení. Prezentace se zrcadlí 

rychlostí až 30 fps v rozlišení 1080p.  KO
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Společnost  Netgear  uvádí  právě  
v  těchto  dnech  na  český  a  sloven-
ský  trh  bezdrátový  přístupový  bod 
neboli  router  WAC510.  Zařízení  ur-
čené pro malé a střední firmy vyniká 
především svou snadnou konfigura-
cí  a  správou  prostřednictvím  zdar-
ma dostupné mobilní aplikace.

Přístupový bod WAC510 jako první 

přístroj svého druhu podporuje ovlá-

dání prostřednictvím mobilní aplikace. 

Zdarma dostupná utilita Netgear Insi-

ght umožňuje WAC510 snadno a bě-

hem několika minut nastavit, nakonfi-

gurovat a dále spravovat. Uživatelé 

tak nemusejí vynakládat další finanční 

prostředky na koupi kontrolerů či po-

dobných zařízení určených ke správě 

přístupových bodů. Díky aplikaci NE-

TGEAR Insight navíc získávají nepřetr-

žitý přehled o datových přenosech či 

počtu připojených zařízení – odkudkoli 

v dosahu mobilního signálu.

Kombinace Wi-Fi standardu 

802.11ac Wave 2 a technologie MU-

-MIMO nabízí uživatelům modelu 

WAC510 špičkový výkon, široké po-

krytí a datové připojení o rychlosti až 

1,2 Gb/s (300 Mb/ ve 2,4GHz pásmu  

a 867 Mb/s v 5GHz pásmu).

Díky systému WDS je možné za-

řízení využívat buď jako router nebo 

samostatný přístupový bod, kdy lze 

k WAC510 připojit až 200 uživatelů 

současně. Pro potřeby kabelového 

připojení jsou dostupné dva gigabito-

vé ethernetové porty (1× PoE) s funkcí 

Auto Uplink.

Přístupový bod WAC510 nabízí pod-

nikovou třídu zabezpečení v podobě 

WPA a WPA2 šifrování, filtrování MAC 

adres či sledování a blokování nežá-

doucích zařízení v síti.

Novinka společnosti Netgear nabízí 

nabízí výhodnou kombinací doživot-

ní hardwarové záruky a NBD (Next 

Business Day, následující pracovní 

den) výměny, která prvním majitelům 

umožňuje vadné zařízení nejen kdyko-

li reklamovat, ale zároveň si bezplatně 

zažádat o jeho výměnu během násle-

dujícího pracovního dne. Tyto dva typy 

záruk navíc doplňuje i doživotní online 

technická podpora poskytovaná v ne-

přetržitém režimu 24/7, tedy po celý 

kalendářní rok.

Bezdrátový přístupový bod spo-

lečnosti Netgear WAC 510 je již  

v prodeji v sítích obchodních part-

nerů společnosti Netgear za dopo-

ručenou koncovou cenu 3.170 Kč  

s DPH. 

Netgear uvádí na trh  
bezdrátový přístupový bod WAC510 

Celý článek si přečtete zde  

Router Netgear W510 je určen pro menší 
a střední podniky. Foto: Netgear 

Společnost  Networksys,  Gold  Part-
ner Cisco, je jedním z partnerů, který 
nabízí  zájemcům  prodej  a  podporu 
WebExu,  komunikačního  a  konfe-
renčního  firemního  nástroje.  Jeho 
výhodou  je  možnost  okamžitého 
uspořádání webové telekonference.

WebEx je cloudová aplikace, která sídlí 

v datových centrech společnosti Cisco 

a uživatel ji používá jako službu. Uživa-

tel platí za používání WebExu paušální 

částku formou ročního předplatného. 

Na otázky odpovídal systémový inženýr 

Petr Menzel ze společnosti Networksys.

WebEx není jen konferencích?
Jedním ze základních nástrojů je Whi-

teboard, na kterou je možné psát, kres-

lit, dělat poznámky a náčrty. Dále je  

k dispozici chat. Velkou výhodou je ale 

možnost sdílet s účastníky pracovní 

plochu, takže jim můžete ukázat příklad 

toho, co děláte – velký přínos je třeba 

při školeních na dálku. Za silnou strán-

ku WebExu pak považuji i to, že mohu 

ostatním účastníkům sdílet své aplikace. 

Ukládají se jednotlivé semináře?
Záznam konference je dostupný v clou-

du a můžete si ho přehrát kdykoli.

Můžete nám ještě přiblížit obchodní 
model?
Typicky nabízíme tuto cloudovou služ-

bu na jeden rok, zákazníkovi je zřízen 

administrátorský přístup na pořádání 

jedné konference v jeden časový okam- 

žik. Poté jej zaškolíme do všech tajů 

používání WebExu a seznámíme s vy-

užíváním personifikovaného vzhledu 

WebExu pro jeho firmu.

Celý článek si přečtete zde  

Cisco WebEx – silný 
konferenční nástroj 

03/2017
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V  uplynulém  roce  bylo  v  České  re-
publice registrováno přes 62 410 no-
vých  podnikatelů-živnostníků,  což  je 
o 2,2 procenta méně než v roce 2015. 
Celkový  počet  živnostníků  dosáhl 
2,1 milionů, nicméně podnikatelskou 
činnost  vyvíjí  jen  49  procent  z  nich. 
Třetina  nových  živností  byla  vydána  
v oblasti obchodu. Dvě pětiny nových 
podnikatelů tvoří ženy. Informace vy-
plývají z databází a výpočtů poraden-
ské společnosti Bisnode.

V průběhu loňského roku bylo zaregis-

trováno 62 440 nových podnikatelů,  

z toho 58 procent mužů a 40 procent 

žen (procenta neurčeno; zpravidla se 

jedná o cizince, u kterých nelze určit 

pohlaví). „Meziročně se podíl žen mezi 
nově registrovanými podnikateli zvýšil  
o jeden procentní bod, a podíl mužů se 
naopak o jeden procentní bod snížil,“ 

říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Celkový počet živnostníků registrova-

ných v ČR ke konci roku 2016 dosáhl 

2 099 272, což meziročně představuje 

nárůst o 45 895. „Podle interních od-
hadů poradenské společnosti Bisnode 

podnikatelskou činnost vyvíjí 1 027 068 
podnikatelů, což představuje zhruba 
49 procent všech živnostníků, a tedy 
51 procent je neaktivních,“ dodala Pet-

ra Štěpánová z Bisnode. „Podnikání 
na živnostenský list v posledních několi-
ka letech spíše stagnuje. Češi se začali 
přiklánět k podnikání prostřednictvím 
společnosti s ručením omezeným, kte-
ré přináší menší rizika a větší prestiž 
na trhu.“

Třetina nových živ-

ností byla vydána  

v oblasti obchodu. 

Podniky  i  veřejné  instituce  v  dnešní 
době čelí širokému spektru kyberne-
tických bezpečnostních hrozeb různé 
intenzity  a  rozsahu.  V  dnešní  době 
jsou  mnohem  častěji,  než  dříve  tyto 
hrozby  motivovány  finančními  nebo 
špionážními  důvody,  přibývá  také 
útoků  motivovaných  politickými  cíli, 
přičemž  stoupá  objem  zdrojů,  které 
mají útočníci k dispozici.

Aktuální situací v oblasti kybernetické 

bezpečnosti a současnými trendy se 

zabývala konference Security Road-

show 2017, kterou 9. března v Praze 

uspořádala společnost IDC. Konferen-

ce, která se koná každoročně v řadě 

zemích střední a východní Evropy, se 

zúčastnilo více než 100 především vy-

soce postavených manažerů podniků 

všech odvětví i organizací veřejné sprá-

vy, zdravotnictví a školství.

„Kyberzločinci provozují svoji činnost 
jako podnik a průniky skrze zabezpeče-
ní jsou pro ně obchodním cílem. Stejně 
jako kterýkoli jiný podnik tedy investují 
prostředky do naplnění svých cílů snaží 
se svůj podnik rozvíjet,“ říká Mark Child, 

vedoucí analytik pro oblast kybernetic-

ké bezpečnosti v pražské pobočce spo-

lečnosti IDC.

Letošní konference IDC Security 

Roadshow 2017 se zabývala řadou ak-

tuálních otázek souvisejících s kyberne-

tickou bezpečností, od aktualit v národ-

ní i evropské legislativě (GDPR, zákon  

o kybernetické bezpečnosti, eIDAS) 

přes problém lidského faktoru na stra-

ně koncových uživatelů i vedení firem 

po praktické otázky jako automatizace 

zabezpečení, možnosti outsourcingu 

bezpečnosti a problematika bezpeč-

nosti ve smlouvách s poskytovateli slu-

žeb.

Podle průzkumu společnosti IDC zů-

stává pro podniky hlavním kritériem při 

volbě dodavatele bezpečnostních pro-

duktů a řešení cena, před faktory, jako 

jsou zkušenosti dodavatele v daném 

oboru, reference, certifikace a spektrum 

nabízených funkcí či služeb. 30 % sub-

jektů neměří efektivitu 

vynaložených nákladů 

na IT bezpečnost. 
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Advokátní  kancelář  Taylor  Wessing 
Praha připravila malý seminář na téma 
Ochrana osobních dat v dnešním tur-
bulentním  světě.  Jeho  součástí  byly  
i otázky spojené s obecným nařízením 
o  ochraně  osobních  údajů  (GDPR). 
Praktická  aplikace  GDPR  se  blíží, 
protože  nařízení  začně  být  účinné  
25. května 2018.

Za posledních deset let došlo k zásad-

nímu rozdílu v rozvoji a užívání moder-

ních technologií v běžném životě. Karin 

Pomaizlová, partnerka advokátní kan-

celáře Taylor Wessing Praha se zamě-

řila na tři oblasti, a to na právo na pře-

nositelnost osobních údajů, právo být 

zapomenut a ochranu dětí. 

Právo na přenositelnost dat z pohle-
du subjektu (fyzických osob) dat 
Kromě jiného přináší GDPR fyzickým 

osobám výslovně garantované právo 

na přenositelnost dat. Karin Pomaizlo-

vá vysvětluje: „Jde o právo zcela nové, 
vytvořené EU k podpoře konkurence 
na digitálním trhu. Přenositelnost dat 

znamená, že fyzická osoba má právo 
získat bezplatně své osobní údaje, kte-
ré poskytla správci, a také právo tyto 
údaje bez omezení předat správci jiné-
mu (vč. přímého předání mezi správ-
ci).“ Správce má za povinnost poskyt-

nout vyžádané osobní údaje subjektu 

ve strukturovaném, běžně používa-

ném a strojově čitelném formátu, a tak 

umožnit přenos těchto dat a jejich další 

použití. Volba konkrétního technické-

ho řešení je na správci, ideálně však s 

možností přímého stažení dat.  

Při splnění následujících podmínek 

nabývá fyzická osoba právo na přeno-

sitelnost dat: 

a) jedná se o osobní údaje; 

b) osobní údaje poskytla správci o sobě 

sama fyzická osoba; 

c) tyto osobní údaje jsou zpracovávány 

automatizovaně; 

d) ke zpracování těchto osobních údajů 

dochází pro konkrétní účely; 

a.fyzická osoba údajů, která osobní 

údaje poskytuje, musí s jejich zpra-

cováním předem udělit souhlas nebo 

musí jít o zpracování nezbytné pro 

splnění smlouvy, jejíž je subjekt úda-

jů smluvní stranou; 

b.výkonem práva na získání osobních 

údajů nesmí být negativně ovlivněny 

práva a svobody třetích stran (jiných 

subjektů údajů).  

Pomaizlová upozorňuje: „Fyzická 
osoba bude od příštího roku moci toto 
své právo prakticky využít k přenosu 
dat mezi nejrůznějšími aplikacemi, jako 
jsou např. aplikace monitorující spor-
tovní výkony, sdílené kalendáře, elek-
tronická pošta, vyhledávače zaměst-
nání, aplikace shromažďující informace 
o zdravotním stavu, úložiště fotografií 
apod. Konkrétní možnosti komerčního 
využití však přinese až faktická aplikace 
tohoto práva provázená jeho praktic-
kým naplněním.“ 

Právo na výmaz 
Fyzická osoba má právo na to, aby 

správce bez zbytečného odkladu vy-

mazal osobní údaje, které se dané oso-

by týkají, pokud je dán jeden z těchto 

důvodů: 

 odvolá souhlas a neexistuje žádný 

další právní důvod pro zpracování; 

 vznese námitky proti zpracování; 

 osobní údaje již nejsou potřebné pro 

účely, pro které byly shromážděny 

nebo jinak zpracovány; 

 osobní údaje byly zpracovány proti-

právně; 

 osobní údaje musí být vymazány 

ke splnění právní povinnosti; 

 osobní údaje byly shromážděny  

v souvislosti s nabídkou služeb infor-

mační společnosti přímo dítěti. 

Právo být zapomenut je v zásadě 

konkrétní aplikací práva na výmaz, a to 

v prostředí internetu. Jeho podstatou 

je ochrana osobnosti před negativními 

následky publicity. Každý může požá-

dat internetové vyhledávače o odstra-

nění výsledků vyhledávání obsahujících 

jeho jméno. Právo jednotlivce na vý-

maz je však omezeno právem na svo-

bodu projevu a právem veřejnosti na in-

formace. 

Novinky v GDPR výkladem advokátní kanceláře

Celý článek si přečtete zde  
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Počítačový zločin je stále více jako 
byznys, obětem hrozí postih 

Třetina nových živnostníků  
jsou obchodníci 

03/2017

Počty nových živnostníků a živnostníků 
celkem v období 2008 až 2016

Rok
Nových živnost-

níků
Živnostníci 

celkem
2016 62 410 2 099 272

1. pol. 2016 34 094 2 062 539
2015 63 839 2 053 377

1.pol. 2015 35 454 2 049 981
2014 62 332 2 049 376
2013 68 674 2 039 613
2012 78 813 2 112 849
2011 90 978 2 081 314
2010 90 553 2 042 786
2009 88 383 2 009 513
2008 85 606 2 012 529

Zdroj: Bisnode

http://ict-nn.com/cs/defence/2692-novinky-v-obecnem-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-general-data-protection-regulation-vykladem-advokatni-kancelare-taylor-wessing
http://ict-nn.com/cs/pravo/2562-pocitacovy-zlocin-je-stale-vice-jako-byznys-obetem-hrozi-i-postih-kvuli-legislative-na-ochranu-dat
http://ict-nn.com/cs/finance/2589-tretina-novych-zivnostniku-podnika-v-oblasti-obchodu


České  Radiokomunikace  (CRA)  vy-
lepšují  svou  službu  CRA  Business 
Cloud. Části úložišť přecházejí na All-
Flash a tím se výkon cloudových úlo-
žišť  navýší  až  50krát.  S  vylepšením 
se zvýší také kapacita ze současných 
2500 TB na 3000 TB. Nové řešení při-
nese  značné  úspory  energie  a  pro-
storu.  Do  upgradu  cloudu  investují 
dalších 15 milionu korun.

CRA plánují vyčlenit AllFlash diskový 

prostor pro business critical systémy, 

které vyžadují neustálou dostupnost 

a rychlou odezvu, případně vyžadují 

speciální synchronizaci dat mezi lokali-

tami. Data budou podle typu rozdělena 

do úložišť SSD a SAS (resp. NL-SAS). 

Služba CRA Business Cloud nabízí fir-

mám všech velikostí výpočetní výkon  

a úložiště, tedy infrastrukturu jako služ-

bu (IaaS – Infrastructure as a Service) 

přesně podle jejich aktuálních potřeb  

a díky architektuře a řešení postaveném 

ve dvou vzdálených datových centrech 

i s garantovanou dostupností 99,99 %.

Předmětem vylepšení se stávají 

současné diskové systémy EMC VNX, 

které jsou nahrazovány technologií 

EMC Unity. CRA nasazují tyto systémy 

na obě ze svých cloudových lokalit, 

což zajistí kontinuitu synchronizačních 

služeb a vysokou dostupnost celého 

řešení. Přibližně polovina z pořizované 

kapacity je tvořena SSD disky, které 

CRA plánují pro pokrytí současně nej-

prodávanějšího produkčního uložiště.

Nové technologie vedou nejen  

k úspoře místa pro datová úložiště, ale 

přináší i významné úspory elektrické 

energie – ze současné spotřeby 12 kW 

klesne na pouhé 3 kW.

CRA do svých cloudových služeb 

pro firmy a s tím spojených rekonstruk-

cí datových center (hlavně DC Tower 

na pražském Žižkově) pravidelně inves-

tují. Kromě navýšení kapacity se při pře-

stavbách klade důraz především na dal-

ší vylepšování bezpečnostních opatření  

v podobě biometrických prvků a rovněž 

i na postupné budování privátních sálů 

v prostorách vysílačů. 

Po  úspěšné  certifikaci  brněnského 
datacentra  dle  normy  ISAE  3402/
SSAE  16  Typ  II  spouští  společnost 
itself projekt na  jeho další rozšíření. 
Vybudování  dvou  nových  technolo-
gických sálů a modernizace napáje-
cího systému si během následujících 
18  měsíců  vyžádá  investici  téměř  
50 milionů korun.

Cílem projektu je zprovoznit 420 m2 

nové technologické plochy pro umístě-

ní zhruba 120 racků a postupně navýšit 

kapacitu elektrorozvodny a záložních 

zdrojů až na trojnásobek současného 

stavu. Vylepšený napájecí systém da-

tacentra bude respektovat požadavky 

standardu TIER III na dvě nezávislé na-

pájecí větve s redundancí všech prvků, 

a to od vysokonapěťového transformá-

toru až po koncová zařízení. Redun-

dantní bude i řídicí systém samotné 

rozvodny.

Zásadním zlepšením bude také mož-

nost bezvýpadkového přechodu na-

pájení z veřejné distribuční sítě na na-

pájení ze záložních diesel generátorů  

a zpět. Inovovaný řídicí systém rozvod-

ny umožní plynule sfázovat oba zdroje 

elektrické energie bez nutnosti využít 

jednotky UPS.

Projekt rozšíření a modernizace br-

něnského datacentra spouští společ-

nost itself po půlroční přípravě projek-

tové dokumentace.

Firma itself s.r.o. je ryze česká spo-

lečnost působící na našem trhu už více 

než 25 let v oblasti telekomunikací. Pro-

vozuje vlastní páteřní 

síť o délce 2200 km. 

Dnešním  dílem  uzavřeme  seriál  
o světových datových centrech. Jed-
ním ze zajímavých řešení, kterým se 
zaobíralo už alespoň v rámci teoretic-
kých  projektů  vícero  společností,  je 
umístnění  datového  centra  na  hladi-
nu moře či oceánu.

Společnost Nautilus Data Technology 

se na konci předminulého roku do-

stala k první zkoušce datového cent-

ra na lodi. Loď kotví na pobřeží u San 

Francisca, kde je napojená na elekt-

rický systém a optické kabely. Test byl 

vykonán zatím jen s několika stovkami 

serverů s celkovou spotřebou 32 kW, 

přičemž bylo dosaženo koeficientu PUE 

1,045. Po tomto úspěchu chce společ-

nost pokračovat v rozšiřování prototypu 

a přidávání serverů na palubu až do  

8 MW. Pokud vše dobře dopadne, v bu-

ducnosti by firma chtěla používat repa-

sované stavební a vojenské přepravní 

lodě, na kterých by datová centra moh-

la posílat hotová až k zákazníkům v ji-

ných částech světa, jako třeba v Evropě 

či v Asii.

Hladina však není hranicí a existují  

i mnohem odvážnější projekty. Na za-

čátku loňského roku dokončil Microsoft 

první testovací fázi nového experimen-

tálního řešeni datového centra, budova-

ného pod vodou. Jde o projekt Natick, 

o který se stará laboratoř Microsoft Re-

search, respektive jeho část NExT (New 

Experiences and Technologies). Experi-

ment trval 105 dní a v něm byl použit 

jeden válcový kontejner s 300 servery. 

Uvnitř byly rozvaděče tepla napojeny 

na stěny válce, přičemž místo klasické-

ho ovzduší byl kontejner natlakovaný 

dusíkem pro lepší přenos tepla směrem 

ke stěnám a rozvaděčům. Kontejner 

byl potopen u kalifornského pobřeží  

a kabely byl napojen na optickou  

a elektrickou síť (27 kW). Účelem ta-

kového řešení je prakticky odbourání 

nákladů na provoz chladicích systémů. 

O vše se postará moře a jeho prou-

dy. Experiment dopadl velmi úspěšně  

a Microsoft během tříměsíční doby pro-

vozoval svá data.

Z oceánu vylovené malé datové cen-

trum je v současnosti podrobně zkou-

máno, především se pak analyzuje 

poškození a vliv mořské vody na jeho 

provoz. Sledovaný byl také vliv kontej-

neru na okolí a životní prostředí v zálivu. 

Potenciálně velké datové centrum bude 

nesporně produkovat značné množství 

tepla i hluku a tento faktor je proto tře-

ba pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Při 

analýze kontejneru se ale ukázalo, že 

všechen hluk zanikl v okolním hluku ryb 

a krevet, které povrch kontejneru začaly 

obývat. Pár milimetrů od kontejneru už 

nebylo možné detekovat žádné zvýšení 

teploty vody. Konstruktéři se ale nejví-

ce obávali průsaků, a proto byl kontej-

ner vybaven stovkou různých senzorů 

na měření vlhkosti, tlaku a také pohybů, 

způsobovaných mořskými proudy.

Vše je u těchto projektů však stále  

v plenkách a prozatím jde skutečně jen 

o experimenty. Jsme ale zvědaví, co 

všechno nám budoucnost přinese. Da-

tové požadavky totiž neustále rostou…

František Urban 
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Česká Radiokomunikace navyšují výkon  
a kapacitu CRA Business Cloudu 

Společnost itself  
rozšiřuje své brněnské datacentrum 

Největší datová centra světa dnes a zítra – 4. díl 
datacentra

Malé experimentální podvodní datové centrum Microsoftu se třemi stovkami serverů. 
Foto: Microsoft 
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Co  udělat,  když  se  někomu  v  práci 
nedaří a má pocit, že je pro firmu pří-
nosnější, než si  jeho šéfové či kole-
gové myslí? Odchod spojený s výpo-
vědí by totiž měl být až tím nejzazším 
řešením.

„Když se někomu v práci nedaří dle 
jeho představ, měl by si ujasnit, proč 
tomu tak je. Nejlepší si je pro začátek 
položit otázku, co ostatní dělají lépe 
než já sám,“ říká Tomáš Surka, výkon-

ný ředitel personálně-poradenské spo-

lečnosti McROY pro střední a východní 

Evropu.

Lepší je nehledat chybu u ostat-

ních a nevinit je ze svého neúspěchu. 

Vhodnější je ve všech případech začít 

vždy u sebe. „Za drtivou většinu pro-
blémů a neshod v kontaktu s kolegy  
a šéfy si můžeme vždycky aspoň z části  
i sami,“ upozorňuje Tomáš Surka a do-

dává: „Problémy na pracovišti je dobré  
s nadřízeným v klidu probrat a zjistit, 
zda dobře chápeme, jaká očekávání 
od nás šéf má a toto nastavení si potom 
vzájemně odsouhlasit.“

Kolegy a šéfy však v naprosté vět-

šině případů více než slova přesvěd-

čí činy. Kdo se chce v práci blýsk-

nout a ukázat, že má navíc, měl by 

se držet několika pravidel. Neměl 

by zapomínat dodržovat termíny  

a domluvené věci. Vyplatí se být proak-

tivní, plusem také je, když se nabídne 

na řešení nepopulárního úkolu. Dalšími 

tipem na zlepšení své pověsti může být 

pomoc se zaškolením nováčků. Určitě 

je vhodné zapomenout na hledání dů-

vodů, proč některé věci v práci nejdou 

a na výmluvy, že „tohle není náplní mé 

práce“.

„Člověk si v práci vždy polepší, když 
zdolá nepříjemný úkol nebo získá nové-
ho zákazníka,“ radí Surka. Ztráta důvě-

ry může přijít také poté, když pracovník 

něco vyloženě pokazí. „Důvěra je věc 
křehká a dlouho se obnovuje, pokud 
člověk udělá nějakou zásadní chybu, 
pak nezbývá než se snažit věc napra-
vit a v ostatních činnostech pracovat 
co nejpečlivěji.“ Po větší chybě však  

v mnoha případech nelze očekávat, že 

se důvěra obnoví hned po pár dnech. 

Proto se v takové situaci zcela určitě vy-

platí být trpělivý.

A jaké rady obecně platí pro ty, kte-

ří chtějí být mezi kolegy oblíbenými? 
„Naslouchejte, dejte druhým najevo, že 
vás jejich starosti zajímají. Buďte ten, 
ke komu se lidé rádi obracejí pro radu. 
Pokud je to možné, snažte se svým 
kolegům pomáhat. Udělejte i věci nad 
rámec vašich pracovních povinností,“ 

přináší na závěr pár 

tipů Tomáš Surka. 

Celý článek si přečtete zde  

Když se nedaří, není to důvod k výpovědi 
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TOP JOBS

PHP/Nette developer, 
TEAMWORK s.r.o., Praha

Android developer / projekt 
manažer, 
Synetech, Praha

LINUX administrátor,  
Teamwork, Praha

Senior ASP.NET MVC developer, 
Inveo,Praha

Programátor, 
StarWell, Praha

Vývojář (JAVASCRIPT,  
NODE.JS), 
InternetBillBoard, Praha, Brno

Junior developer, 
3Doid, Brno

IT Vývojář – Konstruktér, 
Eagle, Praha, Brno, Olomouc

IT Vývojář – Konstruktér, 
Eagle, Praha, Brno, Olomouc

IT Support, 
Ušetřeno.cz, Praha

Security Engineer, 
Etnetera, Praha

Technický konzultant bezpeč-
nostního produktu, 
Safetica, Brno

IT support specialist, 
Inventi, Praha

.NET vývojář, 
Reservanto, Liberec

Kdo se posunul kam
Miroslava Jozová   
Tisková mluvčí a PR manažerka Uber 
pro ČR a SR 

Od března se Mi-
roslava  Jozová 
stává první tisko-

vou mluvčí a PR 

manažerkou spo-

lečnosti Uber pro 

Českou republiku 

a Slovenskou re-

publiku. V Uberu bude mít na starosti 

kompletní externí komunikaci v obou 

zemích, včetně spolupráce s influen-

cery. Miroslava Jozová má zkušenosti  

z Ogilvy PR, kam nastoupila v roce 

2012. Její hlavní pracovní náplní bylo za-

jišťování PR kampaní klientů, organizo-

vání eventů pro novináře a spolupráce  

s bloggery. V Ogilvy mimo jiné zajišťova-

la i úspěšnou komunikaci dvou ročníků 

Bitvy národů na Petříně, za kterou získa-

la první cenu v soutěži Česká cena PR. 

Miroslava Jozová získala magisterský 

titul v oboru Public Relations na univer-

zitě v Bournemouthu.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Senta Čermáková  
Manažerka pro strategii, akceleraci 
startupů a mentoring  

Od března půso-

bí ve společnosti 

Deloitte Sen-
ta  Čermáková. 

Ve své pozici se 

zaměří na roz-

voj strategických 

projektů firmy, 

akceleraci startupů a mentoring klíčo-

vých zaměstnanců. Senta Čermáková 

bude napomáhat upevňování pozice 

Deloitte v oblasti nových technologií 

a inovací. Jejím cílem je – kromě jiné-

ho – přilákat do společnosti Deloitte  

i nadějné mladé talenty z univerzit. 

Čermáková vystudovala Fakultu elek-

trotechnickou na ČVUT se specializací 

na biokybernetiku. Před příchodem 

do Deloitte působila 25 let na různých 

vysokých manažerských pozicích 

ve společnosti HP, do které přešla ze 

společnosti Compaq, kterou HP inte-

grovalo do své struktury. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Jan Müller  
Ředitel marketingové komunikace 
v MONETA Money Bank 

Novým ředitelem 

marketingové ko-

munikace MONE-

TA Money Bank 

se stal Jan Müller. 
V bance bude mít 

na starosti stra-

tegii, plánování 

a realizaci marketingové komunikace. 

Jan Müller vedl týmy a projekty v ko-

munikačních agenturách, v médiích 

a na klientské straně. Od roku 2006 

zastával funkci marketingového ředi-

tele TV Prima. Jeho další kroky vedly 

do agentury OMD Czech, kde si do-

plnil zkušenosti o oblast mediálních 

strategií a plánování. Pak přestoupil 

do České spořitelny, kde se staral  

o retailovou marketingovou komuni-

kaci značky.  Jan Müller vystudoval 

ekonomii, marketing a mezinárodní 

obchod na Vysoké škole ekonomické  

v Praze. Je ženatý a má tři děti.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více článků z rubriky  
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PHP Developer, Etnetera, 
Praha

Naslouchejte ostatním a dejte najevo,  
že vás jejich problémy zajímají.  
Foto: Pixabay 

03/2017

http://ict-nn.com/cs/jobs/2580-jak-se-blysknout-a-ziskat-si-na-svou-stranu-sefa-ci-kolegy
http://ict-nn.com/cs/jobs/2455-uber-ma-prvni-tiskovou-mluvci-a-pr-manazerku-u-nas
http://ict-nn.com/cs/jobs/2579-po-petadvaceti-letech-prace-pro-hp-presla-senta-cermakova-do-deloitte
http://ict-nn.com/cs/jobs/2306-novym-reditelem-marketingove-komunikace-v-moneta-money-bank-je-jan-muller


Zřídka  uplyne  den,  aniž  bychom 
slyšeli  zprávy  o  tom,  jak  digitaliza-
ce,  umělá  inteligence  nebo  virtuální 
realita  ovlivňuje  pracovní  prostředí. 
Napsalo se mnoho článků předpoví-
dajících  vznik  více  pracovních  míst, 
nástup  jiných  druhů  pracovních  po-
zic, ale také částečný nebo úplný zá-
nik pracovních míst.

Společnost ManpowerGroup prezento-

vala na Světovém ekonomickém fóru 

v Davosu výsledky svého nejnovějšího 

průzkumu „Skills revolution“, kde se 

zeptala 18 tisícovek zaměstnavatelů 

ve 43 zemích světa, jaký dopad bude 

mít automatizace na počet jejich za-

městnanců v příštích dvou letech, jaké 

pozice a činnosti budou nejvíce zasaže-

ny a jakou strategii zvolí, aby si zajistili 

potřebné dovednosti související s tech-

nologickým pokrokem. Pro naše perio-

dika připravila zajímavý výtah Jaroslava 

Rezlerová, generální ředitelka Manpo-

werGroup v České republice.

Nahradí stroje a software lidi?
Více než 90 % zaměstnavatelů očeká-

vá, že jejich společnost bude v příštích 

dvou letech ovlivněna digitalizací a au-

tomatizací. Nebojíme se tvrdit, že jsme 

na počátku největší změny v požadav-

cích firem na své zaměstnance. Až 45 

% každodenních pracovních činnos-

tí, za které jsou dnes lidé placeni, by 

mohlo být automatizováno s aktuálně 

dostupnými technologiemi. Nové tech-

nologie mohou být drahé a vyžadují lidi 

se specifickými dovednostmi, takže za-

městnavatelé stále váhají, zda přijmout 

automatizaci a rozloučit se s některými  

pracovníky.

Podle průzkumu ManpowerGroup 

Revoluce dovedností je v krátkodobém 

horizontu budoucnost práce pozitivní. 

Většina zaměstnavatelů očekává, že 

zavádění automatizace a digitalizace 

přinese nárůst zaměstnanosti. 

Osmdesát tři procent má v úmyslu 

zachovat nebo zvýšit počet zaměst-

nanců a zvyšovat jejich kvalifikaci 

v příštích dvou letech. Pouze 12 %  

zaměstnavatelů plánuje snížení počtu 

zaměstnanců v důsled-

ku nasazení automati-

začních prostředků.  

Celý článek si přečtete zde  

Společnost  VMware  zveřejnila  vý-
sledky  studie,  podle  nichž  více  než 
polovina  (51  %)  podniků  v  regionu 
střední  a  východní  Evropy,  Blízké-
ho  východu  a  Afriky  (EMEA),  které 
úspěšně  realizovaly  projekty  zave-
dení digitálního pracovního prostředí 
(Digital Workspace). 

Studie ukázala, že 57 % subjektů, kte-

ré transformovaly digitální pracovní 

prostředí, zaznamenalo nárůst efekti-

vity práce mobilních pracovníků, 54 % 

zvýšení spokojenosti uživatelů s podni-

kovým IT a 47 % zlepšení bezpečnosti 

mobilních zařízení, stolních počítačů  

a aplikací.

Téměř polovina (49 %) z dotázaných 

zaznamenala pokles celkových nákla-

dů na řízení po úspěšném zavedení 

konceptu digitálního pracovního pro-

středí a 52 % dosáhlo úspory celkových 

nákladů. Za touto návratností investi-

ce stojí kombinace několika faktorů,  

z nichž nejvýznamnějšími jsou: rychlej-

ší uvolňování aplikací (34 %), zlepšení 

bezpečnosti stolních počítačů a mobil-

ních zařízení (29 %) a zvýšení efektivity 

práce koncových uživatelů (28 %).

„Vstupujeme do roku 2017 a průmysl 
přechází do další fáze podnikové mo-
bility, kdy podniky musí být schopné 
poskytnout přístup k aplikacím a zdro-
jům všech druhů koncovým uživatelům, 
zákazníkům a partnerům z libovolného 
zařízení připojeného k internetu,“ říká 

Ian Evans, viceprezident společnosti 

VMware odpovědný za oblast uživa-

telských výpočetních řešení v regionu 

EMEA. „Naše studie ukazuje, že bu-
siness a IT manažeři chápou reálné 
přínosy, které může digitální pracovní 
prostředí podniku nabídnout. Řešení di-
gitálního pracovního prostředí VMware 
Workspace ONE je založené na princi-
pu spotřebitelské jednoduchosti a pod-
nikové bezpečnosti. Poskytuje jedno-
duchou a bezpečnou platformu, která 
může pomoci zákazníkům z kteréhokoli 
odvětví pokročit na cestě digitální trans-
formace.“

V regionu EMEA jsou jako nejčas-

těji vnímaná překážka uváděny obavy  

o bezpečnost (43 %), dále rozpočtová 

omezení (38 %) a odborná zdatnost po-

třebná při implementa-

ci (25 %).

Průmysl 4.0 se rozvíjí již více než pět 
let,  a  přestože  řada  podniků  zapo-
čala slibné projekty,  to nejobtížnější 
bude vytvoření nových algoritmů, jež 
budou srdcem těchto projektů. Podle 
analytiků  společnosti  Gartner  proto 
do  roku  2020  začne  přinejmenším  
30  %  projektů  v  oblasti  Průmyslu 
4.0  získávat  své  algoritmy  z  tržišť  
–  v  současné  době  se  tak  děje  
v méně než 5 % případů.

Tomas Oestreich, viceprezident a ře-

ditel výzkumu Gartneru, k tomu uvádí: 

„Projekty Průmyslu 4.0 přinesou dvě 
zásadní výzvy. Tou první bude potřeba 
zvládnout ve světě propojených kyber-
neticko-fyzických systémů obrovský 
objem a rozličnost dat vytvářených  
v reálném čase. Zadruhé, aby bylo mož-
né vytvářet novou přidanou hodnotu  
a skutečné inovace, budou třeba nové 

algoritmy. Ty budou tepnami Průmyslu 
4.0.“ Oestreich upozorňuje, že pro vývoj 

algoritmů jsou třeba znalosti a doved-

nosti, které ve většině výrobních podni-

ků chybí. Aby přesto zvládly přicházet  

s novinkami dostatečně rychle, obrá-

tí se přinejmenším některé podniky 

na poskytovatele služeb a využijí nová 

tržiště algoritmů.

Opakovaně použitelné algoritmy
Dodavatelé analytických řešení již za-

čali vytvářet tržiště softwarových kom-

ponent jako jsou analytické algoritmy, 

aby uživatelům nabídli větší flexibilitu  

a možnost volby. Tato tržiště tak přine-

sou výhody tzv. ekonomie appek (mo-

bilních a cloudových aplikací) do ob-

lasti vývoje software. Zásadně sníží 

náklady na distribuci software a usnad-

ní přístup k tisícům až milionům existu-

jících algoritmů. Tržiště algoritmů tak 

nabídnou opakovaně použitelné algo-

ritmy s jejichž pomocí budou podniky  

a organizace moci urychlit vývoj  

a zvládnout změny digitálního byznysu 

(transformace).

Modernizace a transformace ERP 
do podoby základů Průmyslu 4.0
Firmy, které již započaly s projekty Prů-

myslu 4.0, také modernizují své ERP 

(systémy pro plánování/řízení podni-

kových zdrojů). Ty jsou napojovány 

na infrastrukturu internetu věcí (IoT) za-

hrnující senzory a řídící prvky, middle-

ware pro sběr a ukládání dat i aplikace 

a analytické nástroje pro rozhodování  

a automatické spouštění událostí. 

13      ICT NETWORK NEWS analýzy, studie

Celý článek si přečtete zde  

Analýza: Třetina projektů Průmyslu 4.0 
bude získávat algoritmy z tržišť 

Studie: Digitalizace a robotizace  
navždy změní způsob, jakým pracujeme 

Studie: Přínosy digitálního 
pracovního prostředí 

Celý článek si přečtete zde  

 Zdroj: ManpowerGroup 

03/2017 Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/pruzkumy
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Stech
Průmysl 4.0 – revoluce a její 
společenské důsledky
22. 3. 2017

BusinessIT
Cloud computing v praxi 2017
23. 3. 2017

UP21
STARTUP WORLD CUP 2017
7. 3. 2017

QuBit
QuBit Conference 2017
4. 4. – 6. 4. 2017

Czechinno 
Kybernetická revoluce CZ
30. 3. 2017

Exponet
Security workshop
21. 3. 2017

Alef
ALEF Inspirace 2017
29. 3. 2017

cryptosession.cz
Cryptosession 2017
24. 4. – 25. 4. 2017

Triada
ISSS 2017
3. – 4. 4. 2017

ABF
Event Day Praha 2017
25. 4. 2017

Gopas
Teched-Devcon
15. 5. – 18. 5. 2017

Terinvest
FÓRUM OPTONIKA 2016
21. 3. – 24. 3. 2017

PEM Communication / Nix.cz
CEE Peering Days 2017
22. 3. 2017 – 23. 3. 2017

Atoz
Fórum LOG-IN 2017
6. 4. – 7. 4. 2017

Terinvest
Amper 2017
21. 3 – 24. 3. 2017

TOP EVENTS

TechEd-DevCon 2017: Již popatnácté! 
Již  15.  ročník  tradiční  IT  konferen-
ce  TechEd-DevCon  určené  všem  
z  oboru  informačních  technologií, 
kteří chtějí mít přehled o současných  
a budoucích trendech nejen v oblas-
ti  produktů  společnosti  Microsoft, 
pořádá společnost Počítačová škola 
Gopas  ve  spolupráci  se  společností 
Daquas  a  Microsoft.  Letošní  ročník 
se uskuteční ve dnech 15.–18. května 
2017  v  prostorách  nejmodernějšího 
multikina Premiere Cinemas v Praze 
Hostivaři a opět nabídne spojení kon-
ferencí  TechEd  a  DevCon  (Technical 
Education  &  Developer  Database 
Conference).

Pro registrované účastníky je připra-

veno 78 odborných přednášek, které 

se odehrají ve čtyřech sálech Multikina 

Premiere Cinemas v Praze Hostivaři. Na 

konferenci vystoupí 44 spíkrů a očeká-

váno je na 500 účastníků. Konference se 

je rozdělena podle tematického zaměře-

ní na jednotlivé sály takto: ShowIt Hall, 

společný sál bude pro DevCon a Geek 

Hall, BigData Hall a InterFest Hall. 

Celý článek si přečtete zde  

03/2017

GG Prague 2017:  
GG se opět vrací do Prahy 

Akce GG Prague 2017 se bude konat 

ve dnech 27. a 28.5. 2017. Navazuje na 

úspěchy z loňska, kdy ji navštívilo přes 

350 lidí v místě konání akce z řad startu-

pů, technologických firem i obecné ve-

řejnosti, na live streamu ji sledovalo 28 

240 unikátních diváků. V rámci akce 

bylo vybráno 83.800 korun, za které se 

koupilo dvanáct Xboxů s příslušenstvím, 

které nadace Jonášek distribuovala do 

dětských oddělení nemocnic. Druhý 

ročník akce bude dvoudenní. První den 

se odehrají zápasy v Counter Strike: 

Global Offensive. Na neděli je připrave-

na novinka – turnaj v jedné z nejpopulár-

nějších her světa: Hearthstone. Celkově 

se předpokládá účast až 500 lidí v místě 

konání akce a cílem pořadatelů je i pře-

konání návštěvností z online streamu. 

Pro zájemce je na webu www.game4go-
od.cz tlačítko Přidejte se. Zde si zájemci 

mohou zvolit, které hry se chtějí účastnit. 

GG dělá radost nemocným dětem.  
Foto: FB GG 

Konference ISSS: Jubilejní dvacátý ročník
V královéhradeckém centru Aldis se 
letos  po  dvacáté  uskuteční  konfe-
rence ISSS. Akce se zaměřuje na re-
formu  veřejné  správy,  rozvoj  e-go- 
vernmentu  a  informatizaci  společ-
nosti  a  je  už  tradičně  doprovázena 
visegrádskou  konferencí  V4DIS  (Vi-
segrad Four for Developing Informa-
tion Society).

V programu konference bývá velký zá-

jem o souhrnnou zprávu vedení MV ČR 

„o stavu unie“, resp. o aktuálním stavu 

e-governmentu. Důležitou součástí pro-

gramu letošní konference bude také 

odborný blok věnovaný elektronizaci 

zdravotnictví a budoucímu směřování 

státní politiky v této oblasti. Zajímavé 

bude zaměření na koncept chytrých 

měst, kde na prezentacích a diskusních 

panelech budou předváděny ukázky 

fungujících projektů a hotové příklady  

z praxe. Samozřejmě, že součástí toho-

to bloku je i koncept IoT, internetu věcí.

www.isss.cz

Celý článek si přečtete zde  

Foto ze slavnostního zahájení ISSS 2016 
(za pultem Věra Jourová). Foto: ISSS 

Celý článek si přečtete zde  

Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas, při otevírání loňského ročníku konference 
TechEd-DevCon 2016. Foto: Gopas 

http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=26037
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25936&typ=bs&month=3&year=2017
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http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=26049
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=28337
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23172&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=28131&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=31440&typ=bs&month=4&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=24303&typ=bs&month=4&year=2017
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http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=27113
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25958&typ=bs&month=4&year=2017
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http://ict-nn.com/cs/events/2307-jubilejni-rocnik-konference-isss-se-blizi
http://ict-nn.com/cs/osobni-vzdelani/2717-teched-devcon-2017-jiz-popatnacte
http://ict-nn.com/cs/oborova-sdruzeni/2719-gg-prague-2017-good-game-se-opet-vraci-do-prahy


Dne  20.  dubna  se  uskuteční  v  praž-
ském  hotelu  Occidental  celostátní 
konference zaměřená na GDPR. 

Nová, revoluční pravidla ochrany osob-

ních dat zaměstnají až 13 tisíc nových 

úředníků, a ještě vyšší počet pověřenců 

pro správu osobních údajů v soukro-

mém sektoru. Celostátní konference 

účastníky seznámí s obsahem nařízení 

a nabídne jim „jízdní řád“, jaká opatře-

ní a v jakých oblastech začít realizovat. 

Na konferenci získáte jasnou představu  

o nových povinnostech, které nové na-

řízení GDPR přinese po nabytí účinnosti 

25. května 2018. 

Program celodenní konference se 
skládá z následujících přednášek:

 Nové nařízení o ochraně osobních 

údajů, aneb co nás čeká a nemine 

(Mgr. Eva Škorničková, členka Pra-

covní skupiny Úřadu vlády ČR k le-

gislativě GDPR).

 Role a odpovědnosti pověřence pro 

ochranu osobních údajů (Mgr. Michal 

Nulíček, LL.M., Rowan Legal, advo-

kátní kancelář).

 Dopad GDPR do personalistiky – jak 

nově zacházet s osobními daty za-

městnanců (Mgr. Klára Valentová, AK 

Vilímková, Dudák & Partners).

 Odraz GDPR ve firemních procesech 

– kde budou nutná nejkomplexnější 

opatření? (Ing. Jiří Slabý, Deloitte).

 Dopady GDPR na online business 

(Mgr. Vojtěch Chloupek, AK Bird & 

Bird).

 Nezbytné kroky, které je nutné začít 

podnikat už zítra (Ing. Igor Prosecký, 

I3 Consultants).

 Nutné změny v interních pravidlech 

ve společnosti a možnosti pojištění 

kybernetických rizik (Daniel Konečný 

a Petr Moláček, Principal enginee-

ring).

Konference je určena statutárním 

zástupcům organizací, ředitelům, per-

sonalistům, mzdovým účetním, pracov-

níkům obchodních a marketingových 

oddělení, podnikovým právníkům, advo-

kátům, ale také správcům počítačových 

sítí. Týká se celého podnikatelského 

sektoru a zároveň obcí, rozpočtových  

a příspěvkových organizací, včetně škol. 

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/events
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ITeuro: Praktické zkušenosti z digitalizace a Průmyslu 4.0 
Společnost  ITeuro,  partner  společ-
nosti  Infor  v  České  republice  a  na 
Slovensku,  pořádá  manažerskou 
konferenci  Digitalizace  a  Průmysl 
4.0  v  praxi:  Příležitost  pro  region, 
která se uskuteční pod záštitou Mo-
ravskoslezského  kraje.  Konference 
proběhne  v  Malém  sále  ostravské 
multifunkční auly Gong v Dolních Vít-
kovicích  dne  27.  dubna  2017.  Místo 
diskuze  o  teoretických  konceptech 

se obsah zaměří na předání reálných 
zkušeností z výrobních firem.

Program zahrnuje přes deset předná-

šek, s nimiž vystoupí významní mana-

žeři a odborníci. Témata pokrývají jak 

vnitřní chod společnosti, tak vnější pro-

jevy v logistice. Konference je určena 

všem, kteří chtějí vědět více o funkčním 

ERP, bezpapírových dílnách, pokro-

čilém plánování výroby, sběru dat ze 

strojů (takzvaném internetu věcí, služeb 

a lidí) a které zároveň zajímají úspory 

nákladů díky internetovým aplikacím 

nebo efektivnější zásobování. Přichys-

tán je i doprovodný program – exkurze  

v podniku Marlenka International.  

Celý článek si přečtete zde  

GDPR:  
Nové nařízení EU 

Celý článek si přečtete zde  

Začátkem dubna se uskuteční již tře-
tí  ročník  logistického  veletrhu  „Den 
české logistiky“. Cílem této odborné 
logistické  akce  je  představit  aktuál-
ní  trendy  v  logistice  a  souvisejících 
oborech  a  poskytnout  prostor  pro 
prezentaci  předním  českým  i  zahra-
ničním firmám, pro které  je  logistika 
jakýmkoli způsobem důležitá.

Den české logistiky je součástí ce-

loevropské akce Supply Chain Day;  

v České republice ho pořádá Česká lo-

gistická asociace a ICT Network News 

je mediálním partnerem. Zájemci z řad 

odborné veřejnosti jsou zváni 5. dub-

na do logistické haly v CTPark Prague 

North, který se nachází nedaleko Pra-

hy u dálnice D8. Den české logistiky 

nabídne logistickým, dopravním i vý-

robním firmám příležitost k prezentaci 

svých služeb a výrobků pro logistiku  

a vše, co s ní souvisí. Návštěvníci se bu-

dou moci s jejich nabídkou seznámit na 

stáncích rozmístěných v logistické hale 

během celého dne nebo se zúčastnit 

společné provázené prohlídky s pre-

zentacemi na jednotlivých stáncích.

Součástí veletrhu bude bohatý od-

borný program včetně panelové dis-

kuze na aktuální témata. Pořadatelé 

tuto část připravují vždy tak, aby všem 

účastníkům přinesla nové myšlenky  

a stala se jim inspirací pro jejich práci  

a podnikání. 

Podle přihlášených vystavovatelů  

i návštěvníků je zřejmé, že i letos čeká 

Den české logistiky hojná účast jak 

zástupců logistických firem, tak jejich 

zákazníků i odborníků ze státní správy. 

Den české logistiky tak má dobře nakro-

čeno, aby se opět stal místem setkávání 

všech, kterých se logistika v ČR týká.  

Den české logistiky: Bohatý program a hojná účast 

Celý článek si přečtete zde  
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Konference s největší účastí odborní-
ků na GDPR na jednom místě otevře 
svou  náruč  účastníkům  30.  března 
2017 v konferenčním sále OKsystem.

Během jediného dne budete mít příleži-

tost setkat se s dalšími kolegy, kteří řeší 

ten samý problém, jako řešíte vy. Kon-

ference, moderovaná Romanem Smě-

lým, se zaměří především na to, jak 

lidsky, procesně, technologicky a legis-

lativně zvládnout problematiku GDPR  

a přinese odpověď i na otázku, jak 

bude reálně fungovat Úřad na ochra-

nu osobních údajů (ÚOOÚ), kdo a jak 

pokuty vám může udělit a za co. Bě-

hem jediného dne vystoupí přes deset 

odborníků na slovo vzatých, kteří vám 

pomohou zorientovat se podrobněji  

v problematice ochrany osobních dat.

www.konferencegdpr.cz 

Konference GDPR: O ochraně osobních údajů

Celý článek si přečtete zde  

www.braveshow.tv

QuBit 2017:  
aktuální témata kybernetické bezpečnosti 
QuBit  Conference  je  konference  za-
měřená  na  kybernetickou  bezpeč-
nost.  Ta  se  už  po  čtvrté  uskuteční  
v  Praze  ve  dnech  4.–6.  dubna  2017  
a přivítá experty z celého světa.

Konference otevře aktuální otázky  

a zajímavá témata v oblasti kyberne-

tické bezpečnosti. QuBit Conference 

nabízí vzdělávání v oblasti počítačové 

bezpečnosti pro manažery, ale i pro 

technicky orientované profesionály, 

kteří mají možnost se zúčastnit praktic-

kého celodenního tréningu s názvem 

Forensics Analysis with Power Shell. 

QuBit představí kybernetické výzvy 

roku 2017, a upozorní na aktuální hroz-

by a nebezpečí. Přednášky budou pro-

bíhat ve dvou sekcích. 

Celý článek si přečtete zde  

http://ict-nn.com/cs/events/2315-nejvetsi-udalost-o-ochrane-osobnich-udaju
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http://ict-nn.com/cs/events/2736-gdpr-nove-narizeni-eu


Pokud  potřebujete  komunikovat 
především  v  prostředí  Call  Center  
prostřednictvím  Skype  nebo  apli-
kací  Avaya,  Cisco,  IBM  a  dalších,  
a  nechcete  být  rušeni  okolním  hlu-
kem,  pak  řešením  pro  vás  předsta-
vují  sluchátka  Blackwire  C720.  Díky 
svému špičkovému designu a prove-
dení je ale můžete používat třeba se 
svým mobilním telefonem.

Tato sada je určena především pro 

hlučná prostředí Call Center, ale stejně 

tak dobře je možné tuto sadu použít  

i doma, pokud třeba potřebujete 

uskutečnit rozhovor v pracovně, kte-

rá je součástí obývacího pokoje nebo 

na chalupě, kde se právě venku seče 

trávník. Velké náušníky se postarají  

o širokopásmový zvuk.

Stereofonní náhlavní komunikační 

souprava se skládá z USB adaptéru  

a kabelu pro iPhone pro připojení 

ke stolnímu telefonu, k PC a k mobil-

nímu telefonu iPhone a charakterizuje 

ji osobitý a unikátní design s vysokým 

výkonem a stylový vzhled. Sada je při-

pravena i pro VoIP prostřednictvím uni-

kátní funkce zabraňující ozvěně a díky 

širokopásmovému zvuku. Sedm poloh 

nastavitelnosti zajišťuje možnost nosit 

náhlavní soupravu v nejpohodlnější  

a nejefektivnější pozici. USB adaptér 

obsahuje regulátor hlasitosti na kabelu, 

možnost zařazení funkce Mute a tlačít-

ko pro příjem a ukon-

čení hovoru. 

Designový headset charakterizuje funk-
ce potlačení okolního hluku a elegantní 
vzhled. Foto: Setra 
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Odolný telefon uleFone Armor. Foto: Eu-
rocase 

Minimalistická, přesto velmi elegantní je skříň Node 202 švédského výrobce Fractal Design. 

Ten, kdo se vyzná v označování odol-
nosti zařízení, ví, že čím vyšší číslice 
za  zkratkou  IP,  tím  vyšší  odolnost. 
Takže čísla 6 a 8 hovoří o tom, že ten-
hle telefon vydrží snad všechno. 

Šestka znamená, že telefon má stu-

peň krytí před nebezpečným dotykem 

jakoukoli pomůckou, což není až tak 

důležité, ale je odolný vůči prachu. Os-

mička poté značí, že telefon je chráněn 

proti potopení do vody a je schopen 

nepřetržitého potopení do vody za pod-

mínek, které určí výrobce. Ve vodě vám 

ale dotykový displej fungovat nebude, 

ale přesto s ním můžete zažít neuvěři-

telné věci hned po vyndání z vodní láz-

ně. Vyzkoušeli jsme, že ho lze ovládat  

i mokrými prsty. Není to tedy stopro-

centní, ale takových 85–90% jistoty 

ovládání telefonu mokrými prsty by-

chom dát mohli.

Provedení telefonu přímo vybízí  

k tomu, abyste jej nosili s sebou tře-

ba na stavbách nebo v kamenolo-

mu. Tři tlačítka na uleFonu ale stisk-

nete tak, že jejich klapnutí při stisku 

ucítíte i přes silné rukavice. To, že 

je pak ale musíte sejmout, abyste 

mohli pracovat s dotykovým disple-

jem, to je už jiná věc. Je to telefon, 

který vás může doprovázet na stav-

bách, při horolezeckých aktivitách  

i při aktivitách, kde není nouze o to, že 

sebou tu a tam pořádně praštíte. Plu-

sové body tomuto přístroji dodává ještě 

rozsah pracovních teplot, kdy výrobce 

zaručuje správnou funkci v rozsahu 

od –20 °C až do +80 °C. Copak o to,  

v letošní zimě byste přežili i s telefonem  

v kapse či v ruce, ale horní hranice tep-

lot, to už je moc i na otrlého uživatele. 

Obal telefonu je uzpůsoben tvrdé práci, 

protože jeho dotykový displej chrání 

sklo Corning Gorilla Glass 3.

Takže si shrňme údaje o telefonu. 

Jde o pancéřovaný, vodotěsný, prachu 

odolný telefon s dvojitou vrstvou poly-

karbonátu, který tvoří obal telefonu. Na-

víc ten, ač má displej o úhlopříčce jen 

4,7 palce, ale HD rozlišení 1280 x 720, 

vypadá na první pohled jako pěkný si-

lák. To díky viditelně zesílenému a gu-

mou obloženému tělu se jmenovanými 

hardwarovými tlačítky, která dodávají 

jejich stiskům jistotu.

Technologie zobrazování IPS zajišťu-

je perfektní viditelnost i za extrémních 

podmínek z velkých 

úhlů pohledu.  

V  nabídce  švédské  společnosti 
Factal  Design  najdete  počítačovou 
skříň Node 202. Je určena pro desky 
formátu ATX mini a obsahuje dvě po-
zice na usazení 2,5palcových disků.

Dodává se dvou variantách, první bez 

zdroje za doporučenou koncovou cenu 

2.420 korun nebo s 450W zdrojem, zde 

je pak doporučená cena 4.235 korun. 

Limitujícími faktory je možnost osaze-

ní dvěma rozšiřujícími deskami do 310 

mm pomocí rozšiřujícího „stromečku“  

a chladiše procesoru do výšky 56 mm. 

Na čelním panelu najdete dvě zásuvky 

USB 3.0, vypínač a konektory pro připo-

jení sluchátek a mikrofonu.

Node 202 je stylová a kompaktní mini 

ITX skříň, která je i přes miniaturní a kom-

paktní rozměry určena i pro výkonné 

počítače. Je bohatě dimenzována pro 

dva ventilátory, které se postarají o tichý  

a bezproblémový chod počítače. V praš-

ném prostředí obsluha ocení přítomnost 

prachových filtrů.

Co ale na této počítačové skříni zau-

jme nejvíce, je její minimalistický design, 

předurčený k jejímu použití například  

i v obývacím pokoji. Design této skříně byl 

navržen švédskými designéry a ve spo-

lupráci s návrháři se podařilo vytvořit 

zajímavou skříň, která nepůsobí jako 

kus nalakovaného plechu, ale která má  

i svou duši. Ocení ji především ti, kte-

ří staví domácí počítač, kdy s výhodou 

mohou zakoupit model, vybavený již 

namontovaným zdrojem s maximálním 

výkonem 450 W. V případě využití skříně 

pro stavbu herního počítače, konzole, je 

možné tuto skříň buď položit na pracovní 

desku vodorovně nebo použít dodáva-

ný stojánek a orientovat usazení skříně 

na výšku.

V případě, že nejsou přehnány nároky 

na výkon počítače a použity tiché ventilá-

tory, sestava se bude vyjímat na pracov-

ním stole a nebude rušit příliš hlasitým 

během osazených ventilátorů. To je velmi 

důležité pro případ, kdy počítač je stavěn 

jako multimediální centrum a slouží pri-

oritně pro sledování filmů. Každý si jistě 

vybaví, jak při tichých pasážích pak může 

sledování filmu zhatit hlučný ventilátor.

Elegantní a cool počítačová skříň 

Krátká recenze nezničitelného pancéřovaného 
telefonu uleFone Armor IP68 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Headset s potlačením 
okolního hluku 

Celý článek si přečtete zde  

03/2017Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/lifestyle
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