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Aleš Špidla
předal Cenu ČIMIB
Aleš Špidla byl tím, kdo 22. března 2018 vyhlásil jednoho z vítězů
patnáctého ročníku IT Projekt roku.
Stal se jím projekt s názvem „Nové
Aukro, vývoj nové e-commerce
platformy a migrace portálu Aukro“.
Tento projekt rovněž získal speciální
ocenění ČIMIB.
„Takto zvládnutý business continuity management jsem asi ještě
nikdy neviděl,“ byla úvodní slova
Aleše Špidly, prezidenta ČIMIB, při
předávání ceny. „Lidi, kteří tohle
dokázali vytvořit, si zaslouží velký
obdiv. Představte si, že dostanete
dvouhodinové okno na přeshraniční
migraci dat ze systému do systému
– a to vše při přenosu musí fungovat.
Chci poděkovat oběma účastníkům,
společnostem Aukro a Servodata, za
to, že se přihlásili, a děkuji jim i za
to, že nás všechny naučili, jak se mají
takové projekty řešit. Učte se
od nich, oni to opravdu umí
VÍCE
dobře.“
na str. 3
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Zajistěte si navždy
důvěryhodnost svých dokumentů
Zbavit se papírů a archivovat dokumenty elektronicky
je snem řady firem. Problém nastává v okamžiku, kdy je
potřeba splnit zákonné požadavky na zajištění důvěryhodnosti dokumentů v delším časovém období. Cestou ven je
společné řešení založené na bázi Dell EMC Elastic Cloud
Storage (ECS) a nadstavby OBELISK Trusted Archive
společnosti Sefira.
Požadavky na zajištění důvěryhodnosti dokumentů neustále
rostou. I když se dnes mluví spíše
o implementaci směrnice GDPR,
ve skutečnosti jde o mnohem širší
problematiku. Pokud se chceme
totiž do budoucna zbavit velké
části dokumentů a zajistit výměnu
jen jejich elektronických verzí,
stojí před námi řada větších úkolů.
Je přitom v podstatě lhostejné,
jestli jde o kontakt v rámci státní
správy, mezi státem a občany
či mezi komerčními subjekty.
Vždy je nutné zajistit schopnost
verifikovat autenticitu dokumentu
i jeho elektronického podpisu.

Nejen v okamžiku jeho
přijetí, ale i v čase.
Archivace na věky
Základem celého řešení je pak
také softwarově definované úložiště Elastic Cloud Storage od společnosti Dell EMC. To zajišťuje nejen
vysokou dostupnost a bezpečnost
uložených dat, ale vzhledem
k objektové struktuře ukládání
zároveň zajišťuje jejich organizaci
do virtuálních celků s oddělenou
správou a řízením přístupu. Elektronický dokument (či v podstatě
jakákoli data) se tedy ukládají společně s metadaty a dalšími údaji.

V případě nasazení v rámci
vytvoření digitálního archivu
to znamená, že společně s dokumenty jsou uložena i data
zajišťující možnost ověření důvěryhodnosti dokumentu nezávisle
na konkrétním úložišti, ale také na
použité technologii.
Řešení společnosti Sefira OBELISK Trusted Archive pak přináší
úplně nový pohled na dlouhodobou
archivaci dat, a zajištění
důvěryhodnosti elektro- VÍCE
na str. 3
nických dokumentů.

Foto: Dell EMC

Doprovodná mezinárodní konference V4DIS

17. 4. 2018

Slovensko: Boje o provádění analýz
Společnost AXENTA a.s. se pohybuje na trhu již
od roku 2009. Na našem pravidelně nepravidelném
setkání s předsedou představenstva společnosti
AXENTA a.s. Ing. Lukášem Přibylem se opět bylo
na co ptát. V roce 2017, tedy vloni, otevřela AXENTA a.s. svou pobočku i na Slovensku v podobě
dceřiné firmy AXENTA s.r.o.
Cítíme, že chcete být vašim klientům na Slovensku
blíž. Je to tak?
Samozřejmě, jinak to ani nejde. Jsme blíže našim
slovenským zákazníkům a můžeme tak reagovat
na jejich potřeby a přání mnohem rychleji a také
efektivněji. Myslím si, že to bylo velmi dobré
rozhodnutí a že našim klientům ve Slovenské
republice budeme blíže po ruce, když to budou oni
potřebovat.

Vypadá to ale tak, že když už jste na Slovensku,
rozmáchli jste se pořádně…
Je to opravdu tak, jak říkáte. Pokračovali jsme
v našich aktivitách i tam. V tomto roce jsme založili na Slovensku Cluster firem, pohybujících se ve
službách na poli kybernetické bezpečnosti. Je to
vlastně obdoba českého Network Security Monitoring Clusteru (NSMC), kterého je AXENTA a.s.
předsedou již třetím rokem. Ostatně o současných
aktivitách NSMC jsme se spolu také bavili (článek
najdete v tomto čísle ICT Network News na straně
3, pozn. red.).
Do jaké míry jsou trhy, tedy ten český i ten slovenský, od sebe rozdílné? Jsou tu velké
odlišnosti? Co je na Slovensku v současné VÍCE
na str. 3
době nejvyšší prioritou?
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Rok se s rokem
sešel a blíží se
duben, měsíc,
ve kterém se
pravidelně koná
konference ISSS v Hradci Králové,
základní stavební kámen a výkladní skříň eGovernmentu u nás. Jeho
ozdobou je předávání cen Zlatého erbu,
soutěže o nejlepší webovou prezentaci
obce, města, městské části. Měli jsme
tu možnost účastnit se předkola této
soutěže v Praze a byli jsme překvapeni
nápady a skvělým zpracováním webů
městských částí. Je to úžasné pozorovat,
jak se elektronické principy a nástroje
eGovernmentu dostávají prostřednictvím webových stránek až k občanům,
do jejich domovů, a ti mohou spoustu
problémů řešit z křesla, aniž by museli
zjišťovat, kdy jsou otevírací hodiny
úřadu zastupitelstva.
Za ta léta, po které je ISSS pořádáno
(letos je to už 21. ročník) se elektronické
nástroje vládní i komunální politiky
posunuly o velký kus dál. A je to dobře.
V době, kdy nás počítače doprovázejí
na prakticky každém kroku, je potřeba,
aby občan měl možnost řešit své
problémy tehdy, když je řešit potřebuje,
a nemusel čekat na středu, kdy jsou na
podatelně jeho úřadu otevírací hodiny,
tam stát ve frontě a pak znepokojeně
odejít, protože u sebe na dokumentu,
který je mu předán, září dole vlevo
prázdné místo na razítko, které musí
někde sehnat. A přijít zase za týden…
S nástupem nových technologií je
možné lépe a velmi úzce spolupracovat
s občany na problémech, souvisejících
s komunální i státní politikou. A o tom,
tedy o dalším vývoji v těchto oblastech
bude hradecká konference konference
ISSS 2018. Uvidíme se i na ní!
Petr Smolník, šéfredaktor

Praha 12 ovládla předávání cen
Zlatého erbu v Praze
Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové se v její rezidenci na Mariánském náměstí konalo předávání
cen Zlatého erbu.
Městská část Praha 12 pod vedením bývalého radního Roberta
Králíčka, který se zasloužil o rozvoj
IT na radnici Prahy 12, převzala tři
ceny. Celkově bylo podáno 27 projektů ve čtyřech kategoriích včetně
celostátně hodnoceného nejlepšího
webu s turistickou prezentací, kde
do finále postoupily stránky www.
prague.eu.
Držíme palce a naše vydavatelství bude podporovat takovéto
aktivity. Všechny informace najdete na novém komunitním webu

eGOVERNMENT
NETWORK NEWS
na adrese:
www.eGOV-NN.com.
Výsledky
Nejlepší webová
stránka města
• Praha 8
• Praha 10
• Praha 12

Nejlepší webová
stránka obce
• Praha-Kunratice
• Praha-Dolní Počernice
• Praha-Petrovice
Kategorie Smart City a nejlepší
elektronická služba
• Praha 10: Převod webových
stránek do českého znakového
jazyka
• Praha 12: Automatický
odpovídač – Chatbot
• Praha: Máte nápad
• Praha 12: Mobilní aplikace
„Praha 12 v mobilu“
Skokanem roku se stala MČ
Praha-Petrovice.

Foto: Redakce
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Do celostátního kola postupují
Praha 8, Praha-Kunratice, v kategorii elektronická služba Praha
10 a Praha 12. Vítězové budou
slavnostně vyhlášeni na konferenci
ISSS 9. dubna
2018 v Hradci
Králové.
Video z předávání

Představujeme náš nový komunitní web
eGOVERNMENT NETWORK NEWS
Různé služby státní správy stále
rychleji přecházejí do elektronické
podoby a událostí, které se v tomto
segmentu dějí, je tolik, že je mnohdy ani nestačíme sledovat. Proto
jsme se rozhodli stát se partnerem
pro státní správu a samosprávu
a za tím účelem jsme spustili web
eGOVERNMENT NETWORK
NEWS.
Tento web přináší pohled
na státní správu očima
elektronických technologií. Samozřejmě dále
nabídneme monitoring
a komentování dění ve
státní správě a samosprávě v České republice i ve
Slovenské republice.
Naše Vydavatelství
AVERIA LTD. je dlouhodobým partnerem
více než 150 konferencí v České
republice a mnohé z nich se týkají
i oblasti právě státní správy. Tím
pádem máme mnoho možností

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

získávat přímo z první ruky ucelené
informace o dění v této oblasti.
A protože se tato problematika
vlastně týká každého z nás, rádi
bychom se právě prostřednictvím
tohoto webu podělili o všechny
novinky a informace, souvisejících
s oblastí eGovernmentu, ale i státní
správy jako takové.

Víme, že tento web má v této
době svůj smysl už právě proto, že
informovanost lidí o státní správě
i o její elektronické podobě je stále

na velmi nízké úrovni. Chceme
tedy přispět k lepší informovanosti
a získání většího rozhledu
nám všem. Vždyť málokdo
ví, jaké kroky podniká státní
správa nebo jaké nové projekty se řeší, jaké další aplikace
a řešení slouží občanům této
republiky.
Berte tedy nás projekt jako
další informativní zdroj, který
vám umožní snáze se orientovat v oblasti eGovernmentu.
Nový komunitní web najdete
na stránce: www.egov-nn.com.
Petr Smolník
šéfredaktor
Link na portál je zde

Březen 2018
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Zajistěte si navždy
důvěryhodnost svých dokumentů
Vytváří v podstatě
přidanou vrstvu
ze
mezi aplikacemi,
str. 1
které s dokumenty
pracují, a úložištěm. Takový digitální archiv je založen na principech
Public Key Infrastructure – PKI
a aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného elektronického
podpisu (AdES). Zajišťuje celý
proces od ověření elektronicky
podepsaných důkazů přes zajištění
udržení důvěry a právní relevance
a uchování a poskytnutí důkazního
materiálu, až po pokročilé vyhledávání uložených dokumentů dle
metadat a pomocí fulltextu.
Je totiž diametrálně jiná situace,
jestli jsme schopni zajistit ověření
digitálního podpisu a autenticitu dokumentu v okamžiku jeho
přijetí, nebo jestli něco podobného
potřebujeme v řádu let. Problémem je, že v současné době je
obvykle zajištění důvěryhodnosti
konkrétního dokumentu závislé
na aplikaci, kterou je vytvořen či
zpracován. To může být do budoucna poměrně velký problém,
zejména když dojde ke změně
technologií. Stačí si představit
něco tak běžného, jako změnu
technologie ukládání dat.
Dokončení

Podepiš, ověř, archivuj
Celé řešení splňuje pochopitelně
i další požadavky, včetně garance
neměnnosti a nesmazatelnosti
pomocí retenčních politik, ale
zároveň důvěryhodnou skartaci
dokumentů, kdy smazaná data
nelze obnovit ani v laboratorních
podmínkách. Samozřejmostí je
certifikovaná shoda s eIDAS.
Využití softwarově definovaného
Dell EMC Elastic Data Storage
dává přitom dlouhodobou záruku snadné škálovatelnosti celého
řešení, vysoké spolehlivosti, ale
zároveň minimálních nároků na
správu a administraci. Objektově orientované ukládání dat
přitom zajišťuje jejich snadnou
adaptaci na budoucí technologie
bez jakéhokoli narušení důvěryhodnosti, autenticity či čitelnosti.
Nadneseně řečeno lze říci, že
pokud někdy v budoucnu budeme schopni ukládat data v rámci
hologramů, biočipů či jakékoli
jiné technologie, bude možné do
něj objektové úložiště, tedy celý
digitální archiv, poměrně jednoduše přenést.
V rámci řešení Sefira OBELISK Trusted Archive dochází
přitom k poměrně vysoké míře

automatizace práce s důvěryhodnými dokumenty. Příjemce může
velmi snadno ověřit autenticitu
dokumentu a zapečetit jej čímž
zabrání jeho dalším (neautorizovaným, a především nezaznamenaným) změnám do budoucna. Řešení přitom odpovídá
požadavkům na kvalifikovaný
prostředek pro vytváření elektronických podpisů podle eIDAS čl.
29 (včetně přílohy II) či QSCD
schválených EU.
OBELISK Trusted Archive
zároveň automaticky zajišťuje
ověření platnosti dokumentu
přijatého k archivaci, a také
vytvoření archivačního balíčku.
Ten obsahuje všechny důkazní
informace i časové razítko, případně pečeť zaručující autentičnost dokumentu i do budoucna.
Díky objektovému ukládání dat
na Dell EMC ECS je pak celý
archivační balíček bezpečně
uchován jako entita, což zajišťuje
jeho dlouhodobou dostupnost
i důvěryhodnost.

Slovensko: Boje o provádění analýz

Vzhledem k výše
uvedenému lze říci,
ze
že slovenský trh je
str. 1
hodně podobný
tomu českému – ostatně – jak
také jinak. V současné době „zuří“
u slovenských zákazníků provádění
analýz jak po stránce vyhodnocení
stavu kybernetické bezpečnosti, tak
po stránce analýz souladu s nařízením GDPR. A, pokud se ptáte na to
nejaktuálnější ze slovenského trhu,
Dokončení

lehce se zde zastavily implementace
kybernetických a bezpečnostních
řešení, ale to jen proto, že se čeká
na výsledky a doporučení výše
zmiňovaných právě prováděných
analýz. Mírné zrychlení těchto implementací – jak já to vidím – také
zajistí již platný slovenský Zákon
o kybernetické bezpečnosti.

Tak to si nechme zase až do článku
v příštím čísle, kde přineseme informace o velké novince pro naše
zákazníkyi s pozvánkou na Grand
Opening!
Petr Smolník, šéfredaktor

Naznačoval jste, že máte ještě
nějaké překvapení…

Aleš Špidla předal Cenu ČIMIB

Za společnost Nové
Aukro poté převzala
ze
cenu Martina Kvitostr. 1
vá, a za společnost
Servodata, která byla dodavatelem
tohoto projektu, převzal cenu Petr
Náhlovský.
Pořadatelem IT Produktu roku je
společnost CACIO, Česká asociace
manažerů informačních technologií, která se starala o celý průběh
Dokončení
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slavnostního večera s názvem
Cacio v Gala v překrásných prostorách Autoklubu ČR v Opletalově
ulici v Praze.
Aleš Špidla (ČIMIB) pak ještě
předal speciální ocenění rovněž
společnostem Aukro a Servodata za
skvěle zvládnutý projekt z pohledu
bezpečnosti, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a business
continuity managementu.

Dalšími oceněnými IT projekty
byly „Implementace globálního
IS Karat“ firem Karat Software,
ID-Karta a SolidVision, a „Škoda
oneApp“ Škody Auto od dodavatele
eMan.

Hlavní téma
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NSMC je tahounem
v oblasti vzdělávání
a kyberbezpečnosti
Na současné dění v NSMC
(Network Security Monitoring
Cluster) jsme se ptali Ing. Lukáše
Přibyla, předsedy představenstva
společnosti Axenta a.s.
V čem vidíte v současné době největší přínos NSMC?
Network Security Monitoring
Cluster se stává stále více hnacím
motorem v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Reagujeme
tím na volání podnikatelských
i státních subjektů po lidských
kapacitách nejen v IT, ale zejména
právě v kybernetické bezpečnosti,
která se stává velmi zajímavým,
atraktivním, ale i velmi důležitým
oborem. Nejenže již několik let probíhají komerční školení zaměřené
především na oblast IT a kybernetické bezpečnosti, pořádané NSMC,
ale v právě probíhajícím školním
roce (2017–2018, pozn. red.) začalo
zkušební čtyřleté vzdělávací období
na dvou středních školách (v Praze
a v Brně) a to podle výukového
plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Po ukončení
studia maturitní zkouškou budou
na trh práce přicházet kvalifikovaní
operátoři a analytici kybernetické
bezpečnosti, kteří budou široké
možnosti uplatnění. Buď mohou
nastoupit do práce – a myslím si,
že o ně bude velký zájem –, nebo
mohou pokračovat ve studiu na
některé z vysokých škol.
Jaké jsou vaše další činnosti?
Další činností NSMC je angažovanost v oblasti GDPR, kde máme
expertní skupinu složenou z odborníků z členských firem NSMC,
ale o tomto tématu jsme již psali
v našem minulém článku v prosincovém čísle ICT Network News na
straně 3.
A jak se staráte o členy Clusteru?
V neposlední řadě je NSMC nositelem informací, a to jak ze světa pro
členy Clusteru, tak i nositelem informací o členech do světa IT. Pravidelně
se NSMC totiž zúčastňuje konferencí
jak soukromých, tak pod státní záštitou a také konference a workshopy
sám pořádá.

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

www.ITSEC-NN.com

F5 Labs: zářný příklad
edukace v oblasti bezpečnosti
Představujeme vám projekt F5
Labs. Tento web provozují a píší
bývalí hackeři a také ti, kteří se
celý život profesně zabývají ICT
bezpečností a vším, co se kolem
této, někdy až téměř vědecké,
oblasti ICT děje. Tento projekt
slouží k analýze a následnému
sdílení informací o různých bezpečnostních útocích a rizicích
na celém světě. Tyto informace
jsou pak předávány komunitě
uživatelů.

Čeští inovátoři
svedou bitvu se
světovými mozky
Celkem 142 hackerů z celého
světa se přihlásilo do hackathonu CEEHACKS, který se bude
konat o víkendu 6.–8. dubna
2018 v DigiLab Škoda Auto
v pražských Holešovicích.

Foto: F5

V tříčlenných týmech budou
někteří z nich celý víkend bez
minuty spánku řešit například
témata carsharingu, autonomních vozidel, elektromobility,
zlepšení ovzduší ve městech
apod. Týmy na akci CEEHACKS
Smart Mobility Hackathon Prague 2018 bývají složené z vizionáře, designéra a programátora.
Letos se bude soutěžit ve 12 kategoriích týkajících se mobility.
Jedno z témat je alternativní
mobilita čili například car-sharing, bike-sharing,
ale i navigace pro
pěší.

Na tomto webu můžete najít různé
zajímavé články, blogy, reporty, ale
také vždy, když se objeví nějaký
nový útok nebo bezpečnostní chyba či hrozba kdekoliv ve světě, naleznete zde rady, jak se proti tomu
bránit. Obrovskou výhodou je, že
nejde o omezený tzv. „vendorský“
web, ale obsahuje návody na to, co
dělat a jak se bránit, jsou zde uváděny vždy z pohledu technologií,
a ne podle toho, kdo ty technologie
vyrábí. Na stránkách je také možné
nastavit odebírání novinek.
Naše redakce prošla desítky
webů výrobců bezpečnostních

produktů i řešení, a vždy tam byly
pouze návrhy, jak ten daný bezpečnostní problém řešit nějakým
konkrétním produktem daného
výrobce jenž tento web provozuje.
U F5 Labs je to zcela jinak. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že
vám budeme pravidelně přinášet
zajímavé články z tohoto webu,
samozřejmě po dohodě se společností F5 Networks, abychom
neporušili práva autorů tohoto
webu.

Je fajn vidět, že někteří výrobci
na trhu se opravdu snaží pomoci
všem, bez ohledu na značku,
pro kterou pracují. Takových
výjimek je ve světě internetu
jako šafránu.
Pro F5 Labs píší blogy, články
a studie zvučná jména jako je
například Michel Levin, který
pracoval na Ministerstvu vnitřní
bezpečnosti jako náměstek
ředitele divize národní kybernetické bezpečnosti a před tím,
kromě jiného, působil také jako
vedoucí pobočky programu USA
pro tajnou službu elektronických
trestných činů ve Washingtonu
DC. Jeho příspěvky na blogu
patří vždy k těm nejočekávanějším.

Více o F5 Labs
nalezneze zde

Až 22 % lidí by v budoucnu rádo
potvrzovalo své platby pomocí
otisků prstů. Otisky prstů se tak
stanou nedílnou součástí našich
životů. Odemykají telefony, přihlašují nás k počítačům a autorizují u dalších zařízení.

Situace v oblasti kybernetických
bezpečnostních rizik se rok od
roku zhoršuje jak z pohledu rostoucího počtu hrozeb, tak i stále
sofistikovanějšího přístupu ze
strany počítačových zločinců.
Úspěšná ochrana proto vyžaduje
dokonalejší postupy, díky kterým mohou být obránci alespoň
o malý krůček před útočníky.

Nástrojů, které lidé využívají k placení svých účtů a nákupů, se nabízí
nepřeberné množství. Agentura
GfK se zeptala Čechů, jaké platební
metody by rádi v budoucnu využívali a které naopak pro ně nejsou
tak atraktivní.
Mezi nejoblíbenější platby byly
zařazeny platby přes platební brány
v e-shopech, ke kterým se přiklání

nejvíce lidí. Druhou nejoblíbenější
metodou jsou mobilní telefony
v kamenných obchodech. Na třetím
místě se umístilo placení bez nutnosti zadání čísla účtu (stačí pouhá
znalost telefonního čísla příjemce
a bankovní účet se automaticky
doplní).
Podíváme-li se
na věkové kategorie, potom teenageři preferují
především platby
mobilními telefony v kamenných
obchodech a mají
zájem i o placení
pomocí otisků prstů. Lidé
v produktivním
věku mají nejčastěji zájem o platby
mobilními telefony v kamenných
obchodech a platby platebními bránami v e-shopech. Lidé nad 50 let
se o nové platební metody obecně
zajímají nejméně,
ale chtějí platit v obchodech mobilně.

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

Foto: Dimension Data

Zero-day hrozby děsí

Foto: Pixabay

Doba otisková se blíží

To je nelehký úkol kvůli stále
častějším zero-day hrozbám,
na které jsou běžné postupy
ochrany založené na známých
útocích krátké. Shodli se na tom
účastníci setkání Security Club
s podtitulem Strach z neznámé-

ho, které pořádaly společnosti
Dimension Data a Palo Alto.
Prezentující zdůraznili nutnost
komplexní proaktivní ochrany,
která zahrnuje bezpečnostní
technologie i procesy a školení
zaměstnanců.
Pozitivní je, že důležitost
proaktivní ochrany si uvědomuje stále více organizací. Ve
zprávě 2017:
Global Threat
Intelligence
se uvádí
11% meziroční nárůst
počtu firem
s aktivním
přístupem
k počítačové
bezpečnosti.
Dle stejné
zprávy nemá
žádné oficiální plány ani postupy, jak na bezpečnostní incidenty reagovat, celých 68 procent
společností.
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Již počtvrté budeme mít možnost
24. května 2018 v NTK v Praze 6
hovořit s lidmi, které obdivujeme,
poslechneme si jejich příběhy,
filozofii a sledovat, jak inspirují
ostatní.

Na koho se můžeme těšit? Bude to
Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost ze společnosti
Seznam.cz, který spolu s režisérem Braněm Holičkem představí
předpremiéru filmu Na hory. Krátký
film ukáže, co může způsobit dětem
obyčejné brouzdání po internetu.
A jejich rodičům změnit život. Se
zajímavou studií „Oběti útoků na
internetu často své útočníky znají“
přichází Václav Koudele ze společnosti Microsoft.

V roce 2017 došlo k výraznému
nárůstu zranitelností operačních
systémů a aplikací, a to jak na
desktopových, tak zejména na
mobilních zařízeních. Vloni
bylo celkem zaznamenáno
vloni 14 712 zranitelností, což
je o 128 % více, než v roce 2016,
kdy bylo zaznamenáno 6447
zranitelností. Nejvíce nových
zranitelností bylo zaregistrováno
v systémech Google Android,
Linux Kernel a Apple iOS.
Z informací postavených na
údajích organizace The National
Vulnerability Database vyplývá,
že po třech letech mírné stagnace
až poklesu nastal v roce 2017
prudký zvrat a více než zdvojnásobení počtu zranitelností. Na
pořadí počtu zranitelností podle
typu systémů projevuje stále větší
Březen 2018

ohrožení mobilních systémů,
když dva ze tří nejohroženějších
softwarů jsou mobilní operační
systémy a mezi zranitelnými
produkty se objevují i chytré
hodinky či TV systémy.

Klíčové údaje roku 2017:
• K největšímu nárůstu zranitelností došlo u mobilních zařízení, nejvíce jich bylo zaregistrováno u Google Android (842),
Apple iOS (387) Microsoft
Windows RT (celkem 157) či
Apple Watch OS (92).

• Nejohroženějším desktopovým operačním systémem
byl v roce 2017 Linux Kernel
(453 zranitelností), Mac OS X
(299) nicméně celkově nejvíce
zranitelností měly Microsoft
Windows se šesti různými
operačními systémy uvedenými
mezi deseti nejohroženějšími,
nejvíce z nich pak Windows 10
s celkem 268 zranitelnostmi.
• Mezi webovými prohlížeči byl
nejohroženější Microsoft Edge
(202 zranitelností), Apple Safari
(179), Google Chrome (153),
Microsoft Internet Explorer
(79); mezi aplikacemi pak Adobe Acrobat.
• Top 5 výrobců softwaru s nejvyšší počtem zranitelností zahrnuje Google, Oracle, Microsoft,
IBM a Apple, pokud vezmeme
v úvahu závažnost zranitelností,
pak nejvíce ohrožen
je software výrobce
Adobe.

Foto: Pixabay

Počet zjištěných zranitelností se
v roce 2017 více než zdvojnásobil
Nejvíce zranitelností vloni
vykázal systém Google Android,
k dalším ohroženým patří hlavně
software Microsoft, Adobe
a Apple.

Foto: Mascotte

k přerušení či výpadku spojení
mezi mobilním telefonem a sítí
mobilního operátora. Hodí se
tak například při hledání osob
pod lavinou nebo v podzemních
či jeskynních prostorách. Využít
ji lze rovněž v případě poruchy
základnových stanic mobilních
operátorů.
Mobilní telefon může být
navíc i poškozený, ale dokud
funguje jeho vysokofrekvenční
část, je možné mobil za pomocí
nové zaměřovací metody lokalizovat. Technologie dokonce
podle vědců dovolí prozvonit
telefon, a zpřesnit tak jeho polohu nebo umožní přímo komunikovat s hledanou osobou, a to
i v případě, kdy vůbec nefunguje
mobilní síť.
Zaměřovač se skládá ze softwarové části a vysokofrekvenční
zaměřovací části. Pro lokalizaci
mobilu lze využít i dron. Zařízení je mobilní a dá se
využít i v terénu.

Foto: VŠB-TUO

výzkumný tým z Vysoké školy
báňské – Technické univerzity
Ostrava (VŠB-TUO).
„Metoda a zařízení umožňují
narušit bezdrátovou komunikaci
mobilního telefonu hledané osoby
a všech ostatních osob v prohledávané oblasti se sítí mobilního
operátora. Pomocí
vynucené komunikace s mobilním
telefonem lze
dohledat konkrétní
hledanou osobu,
a to na několikanásobně větší
vzdálenost, než je
tomu u stávajících
řešení,“ uvedli ostravští odborníci.
Dron ve spojení s vyhledávací technologií
Na mysli mají
v tomto případě například
O unikátní systém už podle
systém Recco hojně využívaný
zjištění České televize projevili
lyžaři. Jeho základ tvoří pasivní
zájem policisté. Ti by s ním
rádiový senzor s velmi omezechtěli pátrat po pohřešovaných,
ným dosahem, umístěný přímo
ale i po zločincích. Technologie
od výrobce v oblečení.
by pomohla také záchranářům –
Technologie vyvinutá
umožňuje totiž dohledat osoby
v Ostravě podle vědců funguje
například při závalu zeminou
i v případech, při kterých dojde
nebo zemětřesení. Stojí za ní
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Konference
Bezpečná škola
Prevence je základ
bezpečnosti

Vědci sestrojili unikátní vyhledávač mobilů
Zařízení, které dokáže vyhledat
kohokoliv, kdo má u sebe mobilní telefon – byť i jen částečně
funkční, si nechali patentovat
vědci z ostravské Vysoké školy
báňské – Technické univerzity
Ostrava. Toto zařízení má svůj
smysl především pro záchranáře.

Bezpečnost ICT

V minulém ročníku jsme si mohli
poslechnout prezentaci pana Igora
Proseckého, jednatele I3 Consultants
s tématem ochrany osobních údajů
podle nového nařízení parlamentu
a rady EU 2016/679. Jeho prezentace
je nazvaná jasně: „GDPR rok poté
aneb za pět minut dvanáct.“
Všichni posluchači bezpečných
škol milují jakékoliv informace k financování, k tomuto tématu vystoupí Petra Schwarzová s přednáškou
„Alternativní zdroje financování“.
Prevence jako základ bezpečnosti,
aneb zubní kartáček nebo zubařské
křeslo? O tom více poví stálice posledních ročníků Bezpečných škol,
Libor Sladký, prezident Asociace
bezpečná škola. Spolu s ním budou
v debatním panelu i starostové měst
Kraslic, Příbrami a Plzně.

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

Nokia dokončila
akvizici Unium
Společnost Nokia dokončila
akvizici společnosti Unium,
softwarové společnosti ze
Seattlu, specializující se na
řešení komplexních problémů
s bezdrátovými sítěmi pro
použití v kritických a rezidenčních aplikacích Wi-Fi.
Software Unium bude integrován do portfolia Wi-Fi
společnosti Nokia, které
poskytne operátorům inteligentní síťové Wi-Fi řešení
typu plug-and-play, jež se
snadno instaluje a neustále
optimalizuje propojení Wi-Fi
v domácnosti prostřednictvím
samoučících a samoléčebných
metod a schopností. Společnost Unium bude fungovat
jako součást obchodní skupiny společnosti
Nokia pro pevné
sítě.

www.NETGURU-NN.com

5G bude mít vliv
na všechny části sítě
Není pochyb o tom, že 5G bude
mít vliv na všechny části sítě –
od koncových uživatelů až po
datová centra a vše mezi nimi.
Podle posledních průzkumů se
očekává, že 5G položí základy
pro technologie inteligentního
řízení veškerých zařízení kolem
nás nebo IoT, které bude stále
více intuitivní a integrováno do
inteligentních budov a měst.
Ačkoliv se rok 2025 může zdát jako
vzdálený, datová centra již cítí, že
by se měla začít připravovat. Data
budou muset být hostována a streamována s výrazně vyššími rychlostmi, objemy a nižšími latencemi.
Díky technologii 5G, která
dokáže přenést až 1000x větší
objemy dat, je pravděpodobné, že
spotřebitelé budou obsah stahovat častěji a ve větším množství.
Navíc s očekáváním výrazného
snížení latence, budou technologie
stále více virtualizovány. Veškerý
informační tok se stále zpracovává
v datových centrech, což znamená,
že i přes nízkou latenci z mobilního

Vyšší příjmy z 5G

Předcházející zpráva Podnikatelského potenciálu 5G odhalila, že
podnikatelé mohou do roku 2026
zvýšit své příjmy z předpokládaných

tržeb za služby ve výši 1,7 miliardy
amerických dolarů (USD) o 204 až
619 miliard USD (12 až 36 procent).
Mohou toho dosáhnout tak, že se
zaměří na digitální transformaci
jiných průmyslových odvětví, jako
jsou například automobilový průmysl a výroba využívající technologii 5G-IoT.
Ve své nejnovější zprávě 5G-IoT
společnost Ericsson zkoumá více
než 400 případů použití digitali-

Jiří Procházka,
obchodní manažer
Raycom
Video o využití 5G

Rekordní rychlost 2 Gb/s v síti 4G
zace průmyslu v deseti odvětvích:
energetika a služby, zpracovatelský
průmysl, veřejná bezpečnost, zdravotní péče, veřejná doprava, média
a zábava, automobilový průmysl,
finanční služby, maloobchod a zemědělství. Očekává se, že 5G bude
hrát důležitou roli ve více než 200 ze
400 případů použití. Tyto případy
použití byly seskupeny
do oblastí vykazující
shodné znaky s cílem
zvýšit počet příjmových
příležitostí a překonat
problémy s nasazením.
Prostřednictvím
zvoleného analytického
rámce byl vytvořen
komplexní průvodce pro podnikatele s řadou výzev. Zpráva poukazuje
na to, jak lze rozvíjet případy použití pro dosažení podnikatelského
potenciálu pramenícího z digitalizace průmyslu s využitím technologie
5G. Zpráva zaměřuje i na iniciativy
podnikatelů a sdílí
dosavadní zkušenosti.

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

Společnosti Ericsson, Telstra,
Netgear a Qualcomm Technologies oznámily, že dosáhly rekordní rychlosti 2 Gb/s v síti 4G
v rámci laboratorního testování
s pomocí nového komerčního
čipu.

Foto: Pixabay

Ačkoli průmyslová odvětví v minulosti vnímala 5G technologii
spíše negativně, nyní ji považují za
důležitou součást své strategie.

zařízení na základnovou stanici,
datová centra budou muset být
dostatečně blízko k samotné mobilní infrastruktuře, aby se dosáhlo
požadovaných parametrů.
Někteří lidé předpovídají, že
datová centra se budou muset
přiblížit k mobilní infrastruktuře
a velká centralizovaná data centra
nebudou mít šanci. Přenosové
rychlosti budou i nadále růst
exponenciálně, což znamená, že
vzdálená datová centra nebudou
schopna udržet krok.
5G bude vyžadovat novou
přenosovou infrastrukturu včetně
stovek základnových stanic a tisíců
nových antén – známé jako „small
cell“ a DAS (distribuované anténní
systémy), které budou nasazeny do
městské infrastruktury.
Hustota základnových stanic
pro 5G bude vytvářet nároky
na konvergenci mezi kabelovou
a bezdrátovou sítí, čímž se rapidně zvýší požadavek na kapacitu
optických sítí, které dokážou zajistit
dostupnost a flexibilitu pro podporu všech potřebných služeb.

Zdroj: Commscope

Sítě a telekomunikace

Špičkové rychlosti
bylo možné dosáhnout díky zařízení
Baseband 6630
společnosti Ericsson,
systému Radio 4415
a nejnovějšímu síťovému softwaru Gigabit LTE. Extrémní
rychlost umožňuje
sdružení pěti nosných vln 20 MHz
LTE napříč třemi různými frekvenčními pásmy, kde každá nosná
vlna používá technologie 4×4
MIMO a 256 QAM.
Během demonstrace bylo dosaženo rychlosti 2 Gb/s prostřednictvím agregace 100MHz intervalu
spektra napříč pásmy 1, 3 a 7 za
použití mobilního routeru Netgear
Nighthawk vybaveného prvním
modemem LTE v kategorii 20 na

světě, Qualcomm Snapdragon X24
LTE.
První ukázka rychlostí
1 Gb/s na světě přišla v listopadu
2015 a první komerční představení
gigabitové sítě LTE se odehrálo
v lednu 2017. Současný nejnovější

Foto: Ericsson
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technologický průlom urychluje společná snaha společností
Ericsson, Telstra, Qualcomm
Technologies a Netgear. Cílem je
nabídnout nejlepší gigabitovou síť
LTE na světě, jež připraví prostor
pro vylepšené možnosti a výkon
při přechodu na
technologii 5G.

Březen 2018
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Nová generace dvoupásmového
gigabitového stropního access
pointu je vhodná pro instalaci do
malých a středních firem, do hotelových prostor, penzionů, restaurací, nemocnic či jiných veřejných
prostor nabízejících připojení
k internetu přes Wi-Fi.

Foto: TP-Link

• Podpora pokročilého LTE
kategorie 16, 4X4 MIMO
a čtyřpásmová carrier agregace.
• USB port a slot pro microSD
kartu.
• Gigabitový ethernetový port
a dvojice TS-9 portů pro připojení externích 3G/4G antén.
• Snadná správa prostřednictvím intuitivní mobilní aplikace Netgear Mobile.

Stropní přístupový bod EAP přináší
řešení pro plošné šíření Wi-Fi signálu ve veřejných prostorách nebo
ve firmách, kde je vyžadována snadFoto: Netgear

Designově propracovaný mobilní router Nighthawk M1 nabízí
extrémně rychlé a spolehlivé
přenosné LTE připojení pro až
dvacet mobilních zařízení současně. Je tak ideálním řešením
zejména pro rodiny na dovolené,
externí pracovníky, ale i instituce operující v oblastech, kde
tradiční Wi-Fi připojení není
k dispozici.
Nighthawk M1 poskytuje
jako první LTE zařízení na trhu
dvoupásmové 802.11ac připojení
s rychlostí stahování až 1 Gb/s.
Součástí zařízení je také podpora
pokročilého LTE kategorie 16,
4X4 MIMO a čtyřpásmová carrier agregace zajišťující kvalitní
připojení i v případně streamování náročnějších multimediálních
souborů a hraní her.
Multimediální streaming napříč všemi připojenými zařízeními umožňuje propojení mobil-

ního routeru s mediálním
zdrojem prostřednictvím
zabudovaného USB portu
či slotu pro microSD kartu.
Zařízení je dále vybaveno ethernetovým portem
a dvojicí TS-9 portů sloužících k zapojení dodatečných
externích 3G/4G antén.
Nighthawk M1 lze snadno konfigurovat, nastavovat
a spravovat prostřednictvím
intuitivní mobilní aplikace
Netgear Mobile. Ta vedle
ovládání klíčových funkcí
zařízení, včetně zabezpečení, rodičovské kontroly a správy připojených zařízení, nabízí uživatelům
také nepřetržitou kontrolu využití
dat či prohlížení multimediálních
souborů na mobilním routeru
a jejich následné přehrávání na
vybraném mobilním zařízení.
Součástí zařízení je také vyjímatelná 5040mAh baterie s funkcí JumpBoost umožňující jeho
nepřetržité celodenní použití.
Klíčové vlastnosti:
• Stylové designové provedení.
• Dvoupásmové 802.11ac
připojení s rychlostí stahování
1 Gb/s a nahrávání 150 Mb/s.

Sedm trendů v IP interkomech na rok 2018
3. Odolnost a design
Zákazníci budou
vyžadovat zajímavější
designy jak samotného
panelu s komunikátorem, tak softwarového
uživatelského rozhraní.

1. Dveře s HD obrazem a zvukem
Standardem nových instalací
budou dveřní zvonky s HD
kamerou, nočním viděním
a širokopásmovým kodekem pro
přenos zvuku.

4. Zvonek jako součást integrované domácí sítě
Standardem se stává propojení
interkomu s kamerovým a bezpečnostním systémem.

2. Dveřní interkomy budou mít
LTE konektivitu
Technologie zajistí obraz i zvuk
v plné kvalitě a dá se využít i na
místech, kde nepřichází v úvahu
klasický bezdrátový signál, např.
kvůli velké vzdálenosti nebo
silným zdím, a také v odlehlých
nedostupných oblastech.
Březen 2018

5. Obsluha donáškové služby
v naší nepřítomnosti
Moderní interkomy jsou opatřeny
mobilní aplikací, která umožňuje
s hosty u vašich dveří mluvit i tehdy, když jste mimo dům.
6. Karty, mobil nebo biometrika
Přístupové moduly interkomů
umožní, že si dveře domu častěji

budeme otevírat už nejen klíčem,
ale také pomocí čipu, karty, mobilu,
smart hodinek, zadáním PIN kódu,
mobilní aplikací nebo otiskem prstu.
7. Video interkomy ve školách
předběhnou kamery
Vzhledem k bezpečnostním
hrozbám využívají interkomy stále
častěji také školy, a to jako první
krok ještě před instalací kamerových systémů. Přístupové jednotky
interkomů umožňují snadnou
evidenci docházky žáků,
a kromě toho plní i jiné
funkce.

Foto: 2N

Už základní modely síťových dveřních komunikátorů
dnes poskytují HD kameru s nočním viděním, kvalitní
zvuk a připojení k mobilnímu telefonu.
Vývojáři z České republiky udávají
na celém světě tón v novém oboru
– síťových interkomech, které čím
dál častěji nahrazují tradiční dveřní
zvonky. Jaké jsou hlavní trendy
v domovních komunikátorech pro
rok 2018?
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Nová generace
nástěnného
přístupového bodu

Extrémně rychlý mobilní LTE router
Prémiový mobilní LTE router
nabízí extrémně rychlé 1Gb
LTE připojení pro až 20
mobilních zařízení současně
a možnost správy sítě prostřednictvím intuitivní mobilní
aplikace.

Sítě a telekomunikace

ná a centralizovaná administrace.
Proto je součástí přístupového bodu
EAP Controller Software, přes který
mohou správci jednoduše ovládat
až stovky EAPů.
Nová verze access pointu
T-Linku EAP225 AC 1350 umožňuje simultánní připojení rychlostí
450 Mbit/s na frekvenci 2,4 GHz
a 867 Mbit/s na frekvenci 5 GHz,
tedy celkovou propustnost až
1317 Mbit/s. Novinkou je podpora
standardu 802.11ac Wave 2, konkrétně je nová verze vybavena technologií 2×2 MU-MIMO, díky které
dokáže v reálném čase komunikovat
s desítkami klientů najednou.
Pro zajištění stabilního bezdrátového připojení je access point vybaven funkcí Band Steering, který
automaticky přesouvá dvoupásmová zařízení do širšího pásma 5 GHz
pro rychlejší připojení. Jelikož se
často připojují uživatelé s mobilními telefony a jejich poloha se
v prostoru a čase mění, tzv. Beamforming soustřeďuje signál tam, kde
je ho nejvíce zapotřebí, a poskytuje
tak rychlé a stabilní Wi-Fi připojení
pro všechna zařízení.

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

Obliba P2P
carsharingu v ČR
strmě roste

Zatímco služby sdílené ekonomiky zaměřené například
na zprostředkování ubytování
v České republice fungují již
delší dobu, P2P carsharing je
novinkou loňského roku. Rostoucí zájem o tuto platformu
pro sdílení automobilů potvrzují aktuální data carsharingové společnosti SmileCar.
Carsharing se v ČR těší stále větší
oblibě a úměrně narůstá počet
lidí, pro něž dává smysl se do něj
zapojit. Ze sdílení těží hned dvě
skupiny uživatelů: majitelé vozů,
kteří aktivně nabízejí své vozy
s volnou kapacitou, a uživatelé,
kteří automobil nevlastní a ani jej
vlastnit nechtějí a svoje potřeby
řeší občasnou zápůjčkou. Počet
takto sdílených automobilů všech
poskytovatelů se v ČR ke konci
roku 2017 odhaduje na 1500 automobilů. Využívá jej zhruba 20
000 uživatelů,
jejich počet roste
každý měsíc.

www.ICT-NN.com/cs

Představy o digitální budoucnosti
jsou velmi protichůdné
Průzkum odhaluje očekávání lídrů globálních podniků od nastupující éry partnerství
lidí a strojů i jejich plány, jak se na tuto éru
připravit.
Digitalizace postupuje a éra, kdy se z lidí
a strojů stanou partneři, je za dveřmi. Přesto
jsou představy o takové budoucnosti rozpolcené. Plyne to z globálního průzkumu
společnosti Dell Technologies, zahrnujícího
odpovědi 3800 lídrů globálních společností.
Polovina z nich očekává, že jim automatizované systémy uvolní čas, 42 % si myslí,
že v budoucnu převezmou část jejich úkolů
stroje a oni budou v práci spokojenější. S tím
však nesouhlasí 58 % dotázaných.
Kvantitativní průzkum provedený společností
Vanson Bourne vychází z klíčového textu společnosti Dell Technologies Realizing 2030: The Next
Era of Human-Machine Partnerships. Podle něj
do roku 2030 umožní technologie vznik bohatého
a interaktivnějšího partnerství mezi lidmi a stroji,
které umožní překonat naše dosavadní limity. To
odpovídá i očekávání globálních lídrů – 82 procent z nich předpokládá, že lidé a stroje budou
v jejich firmách do pěti let pracovat jako integrované týmy.
Pohledy dotázaných osobností se liší i ve vnímání
toho, zda nastupující éra představuje příležitost,

nebo hrozbu, či jak vážně brát případná rizika, která
to nese:
• 48 % si myslí, že čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku; 52 % taková hrozba netrápí.
• 50 % firemních lídrů volá po jasně daných postupech v případě selhání autonomních strojů; druhá
polovina se pro ně nevyslovila.
• 45 % říká, že počítače budou
nuceny sami rozhodnout, které
příkazy jsou dobré a které zlé; 55 %
takovou potřebu nevnímá.

Šiřiteli spamu jsou senioři 65+

Technické zboží v Q4/2017 rostlo

S přibývajícími léty uživatelé šíří
spam podstatně více než uživatelé
mladší. Spam zahrnuje jak pravdivé zprávy, tak i hoaxy a dezinformace. Vyplývá to z výzkumu Starci
na netu realizovaného společností
Seznam.cz a Centrem prevence
rizikové virtuální komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.

Trh s technickým spotřebním
zbožím zaznamenal v České
republice za poslední čtvrtletí
roku 2017 ve srovnání se stejným
obdobím předchozího roku
nárůst o necelých 7 procent.

E-maily, které varují před údajným
nebezpečím, například migrací nebo
islámem, rozšiřuje 35 % osob ve věku
55–64 let a 47 % respondentů starších
65 let – to je čtyřikrát více než u lidí
mladších (35–44 let). Pravdivé
i nepravdivé zprávy o politickém
dění pak šíří senioři šestkrát častěji.
Senioři (nad 65 let) začali v téměř

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

Na pozitivním vývoji se podílely
téměř všechny sektory s výjimkou
fota (PH). Pozitivní meziroční růst byl tradičně
nejvíce ovlivněn
Telekomunikacemi
(TC) a sektory malých
domácích spotřebičů (SDA) a velkých
domácích spotřebičů
(MDA).
V kategorii TV přijímačů pokračuje posun
poptávky směrem
k větším úhlopříčkám
a technologiím s vyšší
kvalitou obrazu, což se odrazilo
také na růstu průměrné ceny TV.
Podobně jako v předchozím čtvrtletí zaznamenaly dvouciferný růst
prodejů všechny sledované audio
kategorie, mezi nimi pak zejména
domácí audiosystémy s připo-

jením, přenosné reproduktory
a náhlavní soupravy s bluetooth
připojením.
Negativně se vyvíjel trh TV
přijímačů s prohnutou obrazovkou, kde pokračoval pokles podílu
těchto modelů TV. Také došlo
k pokračovaní propadu prodeje
set-top-boxů v dvouciferném
tempu a také pokles prodejů video

Foto: Samsung

Foto: Pixabay

polovině případů (41 %) používat
internet sami, bez vlivu jiné osoby.
V 28 % pak je k používání internetu
přivedl jejich zaměstnavatel, vlastní
děti (15 %), známí a přátelé (6 %)
i vnoučata (5 %).
Senioři na internetu realizují velké
množství aktivit. K jednoznačně
nejrozšířenějším patří používání e-mailu (97 %) a vyhledávání
informací (95 %).
Senioři jsou nejaktivnější ve čtení zpráv
v rámci zpravodajských
a zájmových serverů
(96 %). Nejméně čtou
senioři (jen 34 %) elektronické knihy nebo
jiné než zpravodajské
články. Méně aktivní,
než mladší uživatelé
jsou senioři v používání internetového bankovnictví, které jich využívá
64 % (z lidí ve věku 35–44 let ho
používá 89 %). Tři ze čtyř seniorů na
internetu také aspoň jednou měsíčně
nakupují.

přehrávačů na úrovni 8 procent.
Rostl zájem o kompaktní
fotoaparáty
s výměnným
objektivem.

Březen 2018
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širokou kompatibilitu a možnosti
konektivity.
Životnost na baterie za
provozu dosahuje až čtrnácti
hodin a výměna je možná za
chodu. Tablet tak může v terénu pracovat tak dlouho, jak je
třeba. Jeho komplexní ekosystém příslušenství a periferních
zařízení zajišťuje jeho použitelnost v jakémkoli prostředí, ať již
je v dokovací stanici ve vozidle
nebo ho nesete s sebou. A jako
širší řada plně odolných zařízení
Panasonic je i tablet testován
tak, aby obstál v extrémních
podmínkách, a může vykázat
hodnocení MIL-STD 810G
a IP65. Díky flexibilním možnostem konfigurace lze tablet
vybavit čtečkou čárového kódu
2D, GPS, mikro SD, 2. USB 2.0,
kabelovým LAN nebo čtečkou
karet SmartCard. Aby zařízení
splňovalo certifikační standardy,
vyvinula společnost Panasonic pro tablet speciální baterii
a ukládá zařízení
do speciálního koženého pouzdra.

Firmy po celém světě přecházejí
z laserového tisku na inkoustovou
technologii. Změna se odehrává
díky rostoucím očekáváním v oblastech ochrany životního prostředí, nárůstu rychlosti, kvality,
spolehlivosti a úspory nákladů.
Společnost Epson připomněla
revoluční řadu produktů WorkForce Pro, v jejímž čele stojí model
WF-C5790DWF. Tato nová řada
tiskáren s inkoustovou technologií
nabízí bezproblémový tisk a snadnou údržbu, čímž přispívá k vyšší
produktivitě. Epson zároveň ukázal
novou generaci tiskáren EcoTank
ITS, kterou charakterizuje zásadní
posun v designu s vylepšenými

Foto: Epson

Foto: Panasonic

Tablet Panasonic Toughpad
FZ-G1 byl certifikován podle
standardu ATEX pro použití
na povrchu, pracovní prostředí
skupina 2 v potenciálně výbušném prostředí, jako je chemický
průmysl a obor zpracování ropy
a zemního plynu.
Odolný tablet mohou mobilní
pracovníci používat pro řadu
účelů, jako je přístup ke geoinformačním systémům, údržba

a instalační projekty a také
správa pracovní síly a majetku.
Zaměstnanci se mohou připojit
k infrastruktuře a rychle nalézt
problémy, prohlížet si digitální
dokumenty a nákresy, objednávat
náhradní
díly online
a být rychle
navigováni
k dalšímu
úkolu.
Tito
operativní
pracovníci
musí často
pracovat
venku a potřebují zařízení, které
odolá živlům, ať už potřebují psát
na obrazovku v dešti, odečítat
z displeje za jasného slunce nebo
komunikovat se zařízením s použitím pera nebo v rukavicích.
Když jsou v terénu, vyžadují
také přístup ke všem digitálním informacím dostupným od
podpůrných systémů a toto vysoce
výkonné zařízení Windows 10 Pro
s procesorem Intel Core i5-6300u
vPro CPU 6. generace poskytuje

Dlouho očekávaný nástupce oblíbené řady byznys monitorů AOC
série 75 je tu. Nová série mainstreamových byznys monitorů nese
označení P1. Aby mohli být firmy
přátelštější k životnímu prostředí,
jsou monitory série P1 kompletně
certifikované na Energy Star 7,
EPEAT Gold a TCO Displays 7
certifikace.
AOC monitorIT výbava kanceláří dokáže být někdy hodně
chaotická – z cela nová zařízení
sedící vedle někdy i deset let
starých. Monitory série P1 jsou
vybaveny všemi běžnými konektory VGA, DVI-D, HDMI i novým
DisplayPortem verze 1.2. Ať už se
jedná o starý notebook s pouze
Březen 2018

VGA výstupem, nebo novou
pracovní stanici s několika
DisplayPorty, série monitorů P1 je připravena na
připojení. Zvládne přijímat
signály z různých zdrojů.
Univerzálnost zde ale nekončí. Díky zabudovanému
USB 3.0 hubu (v modelech
22P1, 24P1, X24P1, 27P1,
Q27P1) může zákazník
většinu periferií, které
potřebuje, připojit přímo do
monitoru. A pro maximální
pořádek v kabelech nabízí
monitory P1 i chytrý způsob
správy kabelů.
Dlouhé sezení před
obrazovkou monitorů může mít
na zdraví člověka negativní vliv,
pokud se nevěnuje dostatečná
pozornost ergonomii a ochraně
zraku. Nové modely AOC série P1
proto nabízejí plně ergonomický
stojan s výškovým nastavením
až 130 mm (u 21,5“ modelů)
nebo 150 mm (u 23,8“ a větších),
otáčením -175/+175° a náklonem
-5/35°. Navíc je k dispozici i funkce

Foto: AOC

Monitory určené pro byznys
Nové modely nabízí rozsah
úhlopříček od 21,5“ až po 27“,
panely TN, IPS nebo MVA, plně
nastavitelný ergonomický stojan
a širokou paletu konektorů,
včetně moderních (HDMI a DisplayPort) a starších (DVI a VGA).
Jsou tak nejuniverzálnějšími
monitory ve své třídě na trhu.

pivot, užitečná při práci s textem,
programováním atd. Přesto, že
tyto ergonomické stojany nabízejí
nejlepší pracovní pozici pro monitor, pokud bude nutné, je možné
monitor do stojanu zapojit nebo
ho odpojit zmáčknutím jednoho
tlačítka a připevnit ho
na jiný VESA držák.
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Inkoustový tisk
dobývá firemní
řešení

Tablet pro odvětví s nebezpečím výbuchu
Nejnovější verze populárního
plně odolného tabletu Windows
má certifikaci ATEX, 10,1palcový displej, výdrž na baterie až
14 hodin, a ještě vyšší výpočetní
výkon.

Hardware & Software

lahvičkami pro větší kompaktnost
a snadnější použití.
Protože jsou tiskárny navrženy především pro firmy, nabízí
software a nástroje pro splnění
potřeb různých uživatelů. Nástroje
a software, jako jsou Email Print
for Enterprise, Epson Print Admin,
Document Capture Pro a Správce
zařízení Epson, přidávají zařízením
další funkce, které se neomezují jen
na tisk a skenování. Epson Open
Platform a spolupráce s nezávislými
dodavateli softwaru přinášejí další
řešení, jako je software pro správu
tisku PaperCut. Technologie NFC
navíc podporuje tisk z mobilních
zařízení.
Společnost Epson na konferenci
představila také novou generaci tiskáren EcoTank ITS (L4150, L4160,
L6160, L6170, L6190). Všechny
tiskárny EcoTank nové generace (L4150, L4160, L6160, L6170,
L6190) se ovládají snadněji než
dříve a výrazně se změnil také jejich
vzhled. Inkoustové nádržky byly přesunuty z boční části do přední, čímž
došlo k vytvoření kompaktnějšího
a elegantnějšího
designu.

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

Internet věcí - IoT

cz.IOT-NN.com

IoT Accelerator Marketplace
Umožnění masivního přijetí internetu věcí (Massive IoT) je prvním
krokem k tomu, aby se 5G stalo realitou. Platforma IoT Accelerator
Marketplace zvyšuje potenciál pro hráče v mobilním IoT ekosystému
vytvářet hodnoty.

Výrazné slevy
během
IQRF Summitu

Platformu IoT Accelerator Marketplace pomůže řešit potřebu
spolupráce v rámci komunity
digitálních ekosystémů a přinese
výhody vývojářům i operátorům.
Jedná o katalog IoT aplikací z globálního ekosystému, které mohou
poskytovatelé služeb nabízet
firemním zákazníkům a který
zkrátí čas potřebný pro uvedení
nových nabídek na trh.
Pro vývojáře aplikací a aplikační partnery je to okno do IoT
ekosystému, prostřednictvím
kterého se mohou spojit s operátory skrze jedinou platformu
nabízející globální API (rozhraní
pro programovaní aplikací) pro
mobilní připojení. Platforma
zahrnuje i možnosti monetizace
a fakturace v rámci celého ekosystému.
Vývojáři aplikací mohou
profitovat z nové tržní platformy,
která prostřednictvím společnosti Ericsson jejich produkty nabízí
globálně. To umožní vývojářům

Na některé produkty bude během
dvoudenního IQRF Summitu,
který se koná v Clarion Congress
Hotelu v Praze od 24. do 25. dubna, slevy na Solution Shopu ve
výši až 70 eur.
Dvoudenní konference je určena
uživatelům, vývojářům, výrobcům
a systémovým integrátorům IQRF
ekosystému. Během ní budou
demonstrována skutečná řešení
a produkty z oblasti chytrých
měst, budov, domů, průmyslu,
bezpečnosti a dopravy, založené na
bezdrátové technologii IQRF.
Během této konference z důvodu
zvýšení zájmu o tuto oblast někteří
výrobci nabídnou výrazné slevy na
Solution Shopu, který se nachází na
této adrese: www.
iqrf.shop/product/
sale/.

aplikací odlišit svoje podnikání a zároveň vyvíjet aplikace
založené na rozhraních API pro
mobilní připojení s přidanou
hodnotou pro podniky, jako

Marketplace byla předvedena
poprvé na letošním veletrhu
mobilních technologií Mobile
World Congress v Barceloně
a jde o horizontální nabídku, založenou na cloudových službách,
která zahrnuje služby platformy
a profesionální služby pro operátory. Nabízená jako služba poskytuje nepřetržitě vyvíjející se

Foto: Ericsson
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například rychlá a automatizovaná zařízení, řešení pro zajištění
vyšší bezpečnosti, celoplošné
mobilní pokrytí s vylepšeným
využitím v interiérech a efektivnější využívaní kapacity baterií.
Nová platforma IoT Accelerator

funkcionalitu, protože umožňuje
aktivní tvorbu a nasazení řešení
pro Internet
věcí.

Výzkumná agentura Navigant
Research vydala zprávu s názvem
Leaderboard: IoT in Lighting.

Nokia podepsala
Memorandum
o porozumění (MoP)
s Marubeni Corporation, která vyvíjela,
testovala a dodávala
pro podnikové zákazníky další generaci služeb Internet of
Things (IoT). Řešení
bude vycházet z celosvětové sítě
IoT společnosti Nokia (WING,
Nokia’s worldwide IoT network
grid).

V této zprávě ohodnotila společnost
Philips Lighting (Euronext: LIGHT)
jako lídra a influencera v oblasti
IoT (Internet věcí) osvětlení pro
stavební trh. Zpráva hodnotí 15 dodavatelů osvětlení na základě devíti
kritérií: vize, strategie uvedení na
trh, partnerů, technologie, geografického dosahu, prodeje a marketingu, výkonu, portfolia a výdrže.
Navigant Research definuje koncept internetu věcí v osvětlení jako

přidanou hodnotu nad rámec klasického světla. Osvětlení je v rámci
internetu věcí zaměřeno především
na svítidla,
která získávají
informace
o fungování
svém i dalších
zařízení v okolí. Zákazníkovi
pak poskytují
nové zážitky
v oblasti osvětlení a zajímavé
informace
podložené
konkrétními
daty.
Philips Lighting získal vysoké
hodnocení napříč všemi kritérii
díky svému IoT osvětlení s end-to-end šifrováním. Podle zprávy stojí
Philips Lighting v popředí nového
technologického vývoje v oblasti
IoT osvětlení, což společnosti zajišťuje velmi silnou
pozici na trhu.

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

Nokia WING umožní Marubeni
Corporation, japonské nadnárodní
společnosti podnikající v několika
sektorech, včetně oblasti operátora mobilních virtuálních sítí
(MVNO) prostřednictvím své
dceřiné společnosti Marubeni Wireless Communication, aby rychle
a efektivně poskytovala svým
zákazníkům komplexní globální
služby IoT včetně potravinářských
a spotřebních výrobků, chemických a lesních výrobků, energie
a kovů, služeb a dopravních a průmyslových strojů. Takové služby by

Foto: Nokia / Marubeni Corp.

Nokia a Marubeni zahajují služby IoT

Foto: Navigant Research

Svět zná lídra v oblasti IoT osvětlení

mohly zahrnovat řízení vozového
parku, vzdálené sledování průmyslových strojů, správu majetku
a mezinárodní logistiku.
Společnost Nokia WING globálně distribuovaná síť Core a související řízené služby umožňují
společnosti Marubeni Corporation
stát se skutečně globálním poskytovatelem služeb IoT a poskytují
svým zákazníkům nadnárodních
firem služby s nízkou latencí.
Marubeni Corporation umožní
Nokii lépe přizpůsobit nabídku IoT
japonským požadavkům.

Březen 2018

cz.IOT-NN.com

Foto: H3DA

Současný trh baterií určených
k akumulaci elektrické energie se rozrostl o patentovanou
technologii HE3DA. Pod touto
zkratkou se skrývá technologie
s vysokou výtěžností, přitom
ekologická a přívětivé k životnímu prostředí. Může být
základem pro jímání energie
z fotovoltaických elektráren nebo
větrníků, stejně tak ale najde své
uplatnění v auto průmyslu a také
v elektromobilitě.
Autorem technologie HE3DA
(High Energy 3D Accumulator) je
český vědec a vynálezce Jan Procházka. Tato technologie významně posouvá hranice možností
lithiových baterií. Využívá vyso-

kou rychlost nabíjení a vybíjení
nanomateriálů, baterie vynikají
bezpečností a dlouhou životností.
Díky nízkému vnitřnímu odporu
a vnitřnímu chlazení elektrolytem
lze konstruovat články s řádově
vyšší kapacitou, než mají současné
lithiové baterie, a maximální výkon je přitom až patnáctkrát vyšší.
Navíc náklady na jejich provoz
a chlazení jsou velmi nízké.
„Energetika potřebuje bezpečnou a levnou baterii a tu my
máme. Navíc plně recyklovatelnou. Náš hlavní směr je ukládání
energie, vyrovnávání výkonu
solárních elektráren a podobně.
Dále jako obří trh vidíme banky
či nemocnice,“ komentuje Jan
Procházka.

Přijďte se inspirovat hotovými
produkty a realizovanými projekty
na dvoudenní konferenci o IoT do
Prahy ve dnech 24.–25. dubna 2018.

Technické a ekonomické
parametry technologie HE3DA
umožňují masové využití v energetice. Parametry článků a celého
bateriového systému mohou
být nastaveny dle zákaznických
specifikací, či dle potřeb daného
segmentu. Použití je tak možné
pro vyrovnávání špiček, při regulaci frekvence, v ostrovních sítích,
pro stabilizaci obnovitelných
zdrojů, pro záložní zdroje a Volt/
/VAR regulace.
Konstrukce základního 1MWh
modulu pro energetiku sestává
z 125 ks 8kWh článků a objem
tohoto modulu je 8,6 m3. Moduly
mohou být snadno kombinovány do velkých systémů. Díky
nízkému počtu článků a inovativnímu konceptu BMS je instalace
bateriového systém HE3DA
velmi jednoduchá a celý systém je
prakticky bezúdržbový.
Velké očekávání však může tato
baterie splnit automobilovému
průmyslu, kdy technologie HE3DA přináší reálnou alternativu
olověných autobaterií, ale také
umožňuje skokový
posun ve vývoji
elektromobility.

Připraveno je 40 přednášek, technické
workshopy pro integrátory i výrobce,
ukázky hotových produktů na Marketplace a prostor pro networking
s prezentujícími firmami i dalšími
účastníky.
Jedním z hlavních témat konference bude probíhající standardizace. Po
ročním vývoji je k dispozici on-line
repozitář obsahující veškeré potřebné
informace k certifikovaným produktům. Z tohoto místa pak čerpají aplikace, brány i cloudy. Repozitář obsa-

huje nejen seznam zařízení a popisné
údaje k nim. Obsahuje především
drivery a balíčky aktualizací. Tento
přístup přináší výrazné zjednodušení
v komunikaci s produkty.

Skupina produktů D-Link na rok
2018 obsahuje: řešení rychlého
mobilního připojení, řadu nových
mobilních řešení pro zajištění bezproblémové konektivity občanům,
firmám a dopravcům zahrnuje tyto
oblasti:
• Edge jako služba (Edge as
a Service).
• Připojená doprava (Connected
Transportation).
• Chytré parkování (Smart Parking).
• Chytrý obchod (Smart Retail).
• Řešení pro BLE IoT.
• Sdružení pevného a mobilního
připojení (Fixed Mobile Convergence (FMC)).
• Připojení a dohled (Connectivity
& Surveillance).
Březen 2018

D-Link představil své nejmodernější, robustní,
vysoce výkonné
switche navržené
speciálně pro
podporu rostoucí
poptávky po aplikacích pro chytrá
města, průmyslovou automatizaci
a rychlé zavádění
technologií Průmyslu 4.0. Mezi ně patří:
• Průmyslové gigabitové neřiditelné switche DIS-100G: Vynikající
základní ethernetové switche pro
průmyslová prostředí. Tyto neřiditelné switche nabízejí snadnou
plug-and-play instalaci, ideální
pro nasazení na okrajích sítě.
• Průmyslové gigabitové řiditelné
switche DIS-300G: Pro aplikace
v průmyslu a chytrých městech
včetně funkcí pro vzdálené
monitorování síťového provozu,
detailní konfiguraci datových

Foto: D-Link

Pro lepší propojení lidí, firem a měst
Nejnovější sortiment zařízení
a služeb pro chytré domácnosti,
chytrá města a chytré firmy, kam
patří široká škála nových switchů,
řešení pro cloudovou správu sítí
a upgrady stávajícího portfolia.
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IQRF Summit 2018
Konference o IoT

Česká technologie: 3D lithiové baterie

Jan Procházka, vynálezce převratné baterie HE3DA.

Smart Cities

toků a QoS (Quality of Service)
pro upřednostňování důležitých
dat.
• Průmyslový L2+ gigabitový
řiditelný switch DIS-700G: Je vybaven funkcemi pro inteligentní
zajišťování kvality služeb (QoS)
včetně plánovacích schémat
SPQ, WRR a SPQ + WRR pro
řízení síťového provozu a správu šířky
pásma.

IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu
jsou postavena právě na této technologii. Ta je významným reprezentantem bezdrátových mesh sítí fungujících v ISM pásmu určených pro
přenos malých dat ze zařízení nebo
k jejich ovládání.
Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF
Summitu možnost si prakticky
vyzkoušet práci s připravenými interoperabilními produkty. K tomu bude
připraven workshop, který povedou
odborníci z jednotlivých firem, které
buď dodávají koncové produkty nebo
se zabývají poskytováním a nastavením potřebných služeb.
Networking
Součástí summitu bude i společenská
akce neformálního setkání účastníků.
Zkušenosti ukazují, jak prospěšný
tento formát akce je a jak pomáhá
v navázání nových partnerství.

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

www.DC-NN.com

Dell EMC uvádí
VxBlock System 1000
Společnost Dell EMC rozšířila
své portfolio konvergované infrastruktury o novou generaci
systému Dell EMC VxBlock
System 1000.

Je navržen tak, aby podporoval
všechny typy aplikačních úloh,
a zahrnuje podstatně širší výběr
úložných polí, prostředků ochrany dat a výpočetních prostředků
světové třídy než předchozí
generace systémů VxBlock.
Systém „vše v jednom“
umožňuje využívat řadu různých
technologií a otevírá tak prostor
pro využití konvergované
infrastruktury k dalšímu stupni
zjednodušení a úspoře času pro
správu IT infrastruktury. Kombinace předběžného ověřování
umožňuje snížit
administrativu
pracovníkům IT.

AT&T reálně zvažuje
odprodej svých datacenter
Telekomunikační společnost
AT&T Inc. zadala společnosti
Bank of America Corporation,
aby prozkoumala odprodej jejích
datových center.
Podnikání s datovými centry
generuje zisk před zdaněním,
daněmi, odpisy a amortizací
zhruba 135 milionů dolarů.
Očekává se násobek Ebitda ve
vysokém jednomístném rozsahu
– zhruba 1 miliardu dolarů nebo
více.
Společnost AT&T předtím
zvažovala prodej svých datových
center a hostingových společností s Citigroup. Nakonec
prodala pouze hosting, který
od ní společnost IBM koupila
v roce 2015.
Bezdrátový operátor v Dallasu patří mezi poslední velké
telekomunikační společnosti,
které chtějí uvolnit platformu
datových center – zařízení
vybavená síťovými počítači, paměťovými zařízeními a servery.
V loňském roce společnost

Verizon Communications Inc.
prodala své portfolio datových
center společnosti Equinix Inc.
za 3,6 miliardy dolarů, tentýž
rok společnost CenturyLink Inc.
prodala svá zařízení za 2,3 miliardy dolarů konsorciu vedenému soukromou společností BC
Partners. V roce 2015 společnost
Windstream Holdings Inc.
převedla své podnikání v oblasti
datových center společnosti TierPoint za 575 milionů dolarů.
Společnost AT&T se snaží
prodat kapitálově náročná datová centra, aby se lépe zaměřila

Simulace zásob potravin pomocí technologie LiCO
S růstem celosvětové populace, která se
během příštích 30 letech téměř zdvojnásobí, řeší globální zásoby potravin,
které jsou již omezeny nepředvídatelným počasím a přírodními katastrofami, North Carolina State University
(NCSU) na zemědělských modelech
s využitím umělé inteligence. K tomu jí
výrazně pomáhá technologie LiCO.

Právě ta umožňuje badatelům a vědcům,
kteří využívají při svých výzkumech
strojové učení a umělou inteligenci
(AI, Artificial Intelligence), aby měli
na simulačních modelech lepší přehled
o výrobě potravin a jejich zajištění pro
budoucí generace. Pod zkratkou LiCO
se skrývá technologie Lenovo intelligent
Více článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

Computing Orchestration, která vědcům
ze Severní Karolíny mohutně pomáhá
v simulačních modelech.
LiCO urychluje nasazení umělé inteligence a tradičních vysoce výkonných
počítačů tím, že poskytuje intuitivní
uživatelské rozhraní pro správu softwaru
i hardwaru. Podporou rozsáhlého seznamu rozhraní AI a open source softwaru,
LiCO eliminuje složité uživatelské konfigurace, což snižuje čas
strávený instalací a následným
řízením a laděním infrastruktury. Optimalizované pro produkty z portfolia Lenovo ThinkSystem, podporující nejnovější
architekturu procesorů Intel
a grafické procesory Nvidia,
LiCO dává výkonné zdroje do
rukou i vědeckých pracovníků
a výzkumníků. LiCO zrychluje
Deep Learning (DL, hluboké
učení) a Machine Learning (ML,
strojové učení) s integrovanou podporou
nejoblíbenějších knihoven AI a rámců.
LiCO je k dispozici v laboratořích
společnosti Lenovo AI
Innovation Labs po
celém světě.

na své klíčové wireless a video
byznysy. Tento proces však stále
probíhá a nemusí vyústit v dohodu. Zařízení budou vyžadovat
investice a pozornost od potenciálních nabyvatelů.
Prodej datových center by
společnosti AT&T přinesl další
peněžní prostředky, aby zaplatila
náklady na získání společnosti
Time Warner Inc., pokud se tato
dohoda uskuteční.

DEAC rozšiřuje platformu
Operátor soukromých datových center DEAC spojuje Evropu a Rusko ve společné virtuální síti a uvádí
do provozu cloud datacentrum ve Frankfurtu.
Zákazníci nyní mohou využívat geograficky rozsáhlejšího pokrytí, které zajišťuje rychlou výměnu dat,
široký výběr kanálů přenosu dat s integrovaným
šifrováním dat a možnost profesionální technické
podpory.

Foto: DEAC

Datová centra

Foto: AT&T
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V kombinaci s virtuálním datovým centrem spuštěným v lednu 2018 v Moskvě, který spojuje Lotyšsko
a Rusko nejrychlejším dostupným kanálem pro přenos dat na trhu Riga–Moskva (10 Gb/s a průměrné
zpoždění pouze 13 ms), bude Frankfurt sloužit jako
bezpečný a spolehlivý most mezi Ruskem a západní
Evropou.
Výkonné úložné systémy a virtualizace umožňují
snadné přizpůsobení kapacity a zajištění potřebné
úrovně zabezpečení dat, stejně jako
rychlost přenosu, která může být
přizpůsobena dle potřeb klienta.

Březen 2018
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VMware Cloud na AWS je i v Evropě

Cloud na AWS mají přístup
ke stejným řešením a službám
pro správu cloudu, jaká znají
z datového centra, tj. mohou ve
veřejném cloudu využívat tytéž
nástroje, aplikovat tatáž pravidla
a uplatnit své zkušenosti se správou a zabezpečením důležitých
podnikových aplikací.

Nové orchestrační řešení minimalizuje rizika
pramenící ze zastaralých a neotestovaných plánů
obnovy po havárii a namísto nich umožňuje
snadno vytvářet, dokumentovat, testovat a provádět plány obnovy se zajištěním plného souladu
s předpisy

kopádné a časově náročné. Častým jevem v nich
jsou nákladné manuální procesy, které mohou vést
k chybám, i absence možnosti škálovatelnosti, díky
čemuž tyto plány snadno zastarávají. Výsledná
situace ohrožuje nejen dostupnost dat a aplikací,

Foto: Veeam

Společnost Veeam Software oznámila dostupnost nástroje Veeam
Availability Orchestrator. Nejnovější přírůstek k platformě Veeam
Availability umožňuje firmám
zajistit kontinuitu podnikání a obnovu po havárii (BC/DR) v souladu
s předpisy. Většina neúspěšných
snah o obnovu po havárii se váže
k zastaralým a neotestovaným
plánům. Rychle rostoucí míra obchodních a technologických změn
znamená, že firmy musí průběžně
aktualizovat své plány na obnovu po havárii, což dle výzkumné
agentury Forrester dělá dnes pouze
14 procent firem. Nástroj Veeam Availability
Orchestrator tento problém řeší pomocí orchestračního řešení obnovy po havárii, které snižuje čas,
náklady i úsilí spojené s plánováním a realizací
obnovy.
Přestože mnoho firem již plán obnovy po havárii
má, uskutečnění těchto plánů je často složité, těž-

ale také soulad s průmyslovými normami a úředními předpisy. Řešením je Veeam Availability
Orchestrator, jež je plně vybaveným
nástrojem pro organizaci plánování,
automatizovaní dokumentace, testování
připravenosti a kontrolu souladu s normami.

Acronis ohlásil nové strategické partnerství s Google Cloud
zaměřené na další vylepšení
svých zálohovacích řešení
prostřednictvím integrace
s platformou Google Cloud
Platform.
Partnerství významně zvýší
počet cloudových regionů,
kam partneři a zákazníci
Acronis mohou ukládat svá
data. Zároveň přinese uživatelům vyšší rychlost uploadování do cloudu a možnost
lokalizovat svá data do úložišť
umístěných ve více zemích.

Foto: Arconis

zákazníci větší svobodu při přesouvání aplikací mezi lokálními
datovými centry založenými na
technologii VMware vSphere
a AWS a mohou je rychleji přesouvat mezi cloudy. Služba VMware Cloud na AWS také poskytuje přístup k širokému spektru
inovativních služeb AWS včetně
výpočetních, databázových, analytických, IoT, bezpečnostních,
mobilních, aplikačních a dalších.
Zákazníci využívající VMware

Foto: Archiv

Nové strategické partnerství
pomáhá Acronis rozšířit přístup k veřejnému cloudu za
účelem snadného zálohování
a obnovy po havárii.

Kontinuita, obnova a klid na práci

Březen 2018
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Acronis se stal
partnerem
Google Cloud

Nové schopnosti urychlují přesuny mezi cloudy a zjednodušují
zavádění hybridního cloudu.
Společnost VMware oznámila, že služba VMware Cloud
na AWS bude nově dostupná
i v Evropě a nabídne nové
funkce, které urychlí a usnadní migraci mezi podnikovými
cloudy a zavádění hybridního
cloudu. VMware a Amazon Web
Services (AWS) také umožní partnerským systémovým
integrátorům a poskytovatelům
outsourcingu, řízených služeb
a řešení rozšiřovat své cloudové
nabídky o VMware Cloud na
AWS a pomáhat tak svým zákazníkům využít veškeré přínosy
hybridního cloudu.
Služba VMware Cloud na
AWS spojuje to nejlepší z technologií společností VMware
a AWS. Je konstruovaná tak, aby
zákazníkům nabízela konzistentní a známý způsob provozování,
správy a zabezpečení aplikací
v hybridním cloudu. Díky konzistentnosti infrastruktury v celém
hybridním cloudu získávají

Cloud & Backup

Google Cloud Platform
bude integrována do budoucích verzí řešení Acronis
pro zálohování, obnovy po
havárii, a sdílení a přístupu
k souborům. Inovace umožní
partnerům Acronis rozšířit svou nabídku o služby
snadné a rychlé ochrany dat
milionům zákazníků, kteří
již platformu Google Cloud
využívají. Snadný přístup do
Google Cloud Platform rovněž
pomůže uživatelům zkrátit
dobu obnovy (RTO) a dosáhnout požadovaných SLA cílů,
zejména v situacích obnovy po
havárii.
Součástí integrace bude
rozšíření podpory pro úložiště Google Cloud, nabídka
nasazení modelu Google
Cloud pro management server
Acronis Backup a možnost
využít Google Cloud Platform
pro disaster recovery. To poskytne nové příležitosti a větší
flexibilitu partnerům Acronis,
kteří budou moci podpořit své
zákazníky v dosažení potřebné
úrovně ochrany.

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

14

Právo a finance

www.ICT-NN.com/cs

Uchování dat DNA
bude i nadále
legální
Letošní rok se zcela jistě nese ve
znamení přísnějších požadavků
na ochranu osobních údajů podle
evropského nařízení známého pod
zkratkou GDPR.

Pětina Čechů chce platit
chytrými hodinkami

Faktem je, že osobní údaje figurují
v mnoha registrech a často tam ani být
nemají. Například pokud se zbavíte
starého auta, které vyřadíte podle
pravidel z provozu nebo prokazatelně
prodáte novému vlastníkovi, nemají
vaše údaje podle Nejvyššího správního
soudu dál zůstávat v registru vozidel.
Pokutu za to zaplatit například dopravní odbor hl. m. Prahy.
Kategorie citlivých údajů GDPR
zahrnuje také genetické a biometrické
údaje. „A nenechme se mýlit, ochrana
se týká i pravomocně odsouzených
delikventů,“ upozorňuje právnička
Zuzana Cholastová.
Na druhou stranu, kdo porušuje zákony, musí počítat s tím, že se zásadní
data o něm budou dlouhodobě uchovávat. A to i informace o jeho DNA.
Ministerstvo vnitra, které provozuje
databázi vzorků DNA, získalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že
může údaje uchovávat i k možnému
budoucímu usvědčení pachatelů
závažných trestných činů. Tento
postup je legální, protože pachatelé
úmyslných trestných činů, u kterých
dochází k odběru, požívají nižšího
stupně ochrany a jsou povinni nést
negativní následky
svého protiprávního
jednání.

Češi jsou podle čerstvého průzkumu pod evropským průměrem, který činí 24 procent, což představuje
více než 175 milionů osob. V sousedním Slovensku činí podíl zájemců o bezkontaktní placení nositelnými
zařízeními 31 procent.

Celková útrata hrazená loni prostřednictvím bezkontaktních karet
Mastercard a Maestro vzrostla
meziročně o 145 procent a obliba
bezkontaktních plateb pochopitelně vede k tomu, že mnoho Evro-

bezkontaktních plateb totiž také
postupně mizí překážky, které
brání jejich většímu rozšíření.
K největšímu poklesu došlo
v případě obav z možného podvodu v Nizozemsku, a to o celých

panů uvažuje o nových způsobech
bezkontaktního placení. Předpovídá se, že do roku 2020 bude
plných 62 procent nositelných
zařízení mít platební funkce.
Tyto údaje byly zveřejněny
zrovna v době, kdy banka ABN
AMRO chystá v Nizozemsku
zkušební provoz bezkontaktního placení pomocí nositelných
zařízení. Vedle stabilního růstu

41 procent, dále ve Španělsku,
kde poklesly obavy z podvodů
o 33 procent, a ve Velké Británii,
kde zhruba o 31 procent lidí více
než před tím věří v důvěryhodnost
takového způsobu placení.
Jednotlivé evropské banky se
společností Mastercard spolupracují na uvedení další podoby
bezkontaktních plateb. ABN
AMRO je jednou z prvních bank,

které umožňují bezkontaktní platby prostřednictvím nositelných
zařízení propojených s běžným
účtem. Banka spouští pilotní
projekt pro 500 klientů různých
věkových kategorií.
Systém Mastercard Tokenization se významnou měrou podílí
na tom, proč jsou platby prostřednictvím nositelných zařízení
bezpečnější než kdy dříve. Díky
tomuto systému je zajištěno, že
šestnáctimístné číslo platební karty se v chytrých hodinkách nikde
nepoužívá ani neukládá – namísto
něj se používá náhradní číselný
kód, označovaný jako „token“,
který se vystavuje samostatně pro
každé zařízení, které je schopno
zprostředkovávat platby. Výsledné
zabezpečení, uplatňované pro
digitální platby, je podobné elektronickému čipu platebních karet.
Tokenizace navíc přidává další
úroveň zabezpečení, neboť vlastní
číslo platební karty zůstává skryto,
a to i během platební transakce
v místě prodeje. Jelikož většina lidí
dává přednost digitální peněžence
od své vlastní banky, umožňuje
tento postup jednodušší přístup
k důvěryhodnému způsobu realizace elektronických plateb.

V lednu bylo 2018 o třetinu více zakázek než loni
V prvním měsíci letošního roku bylo dle
egov-nn.com vypsáno 653 výběrových řízení
v hodnotě 17,4 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde
o třetinový, respektive dvoupětinový nárůst.
Ačkoli bylo v průběhu ledna konkrétním dodavatelům zadáno méně zakázek než v minulém roce,
jejich celková hodnota byla naopak o dvě pětiny
vyšší. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované
analytickou společností CEEC Research na základě
dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na
konci ledna 2018.
V lednu roku 2018 vyhlásili veřejní investoři
celkem 653 výběrových řízení v souhrnné hodnotě
17,4 miliardy korun. To v meziročním srovnání
představuje bezmála třetinový (30,1 procenta)
nárůst počtu vypsaných soutěží a zároveň jde
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

oproti srovnatelnému období
předchozího roku o více než
dvoupětinový (42,4 procenta)
nárůst objemu investic. Největší
zakázku měsíce ledna v hodnotě
1,5 miliardy korun vyhlásil Moravskoslezský kraj na zajištění
dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti
Novojičínsko západ II.
V prvním měsíci letošního
roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno
3403 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě
51 miliard korun. Oproti předchozímu roku sice jde
o bezmála čtvrtinový (23,5 procenta) pokles počtu
ukončených soutěží, avšak zároveň se jedná o dvoupětinový (39,5 procenta) nárůst jejich objemu.

Největší zakázku měsíce ledna
v hodnotě 14 miliard korun na
rámcovou smlouvu o poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím
železnice pro rok 2018 zadala
společnost ČEPRO. Meziroční
srovnání je přitom ovlivněno
vysokou úrovní začátku roku
2016, kdy byly masivně zadávány
zakázky oznámené před změnou
zákona o veřejných zakázkách
z října 2016. Některá zadávací
řízení stále probíhají, a proto lze
očekávat, že v dalších měsících
dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.
Březen 2018

www.CW-NN.com

Malware těžící kryptoměny
kradl výkon počítačů

Jižní Korea údajně vydala zákaz
držení a obchodování s virtuálními
měnami všem vládním úředníkům,
uvádí Maeil Business Newspaper.

sko poskočilo o 119 míst
z 5. pozice na druhý konec
žebříčku na mnohem bezpečnější 124. příčku.
Výzkumníci společnosti
Check Point upozornili,
že v Top 10 škodlivých
kódů nejčastěji použitých
k útokům na organizace se
umístily tři různé varianty
malwaru těžícího kryptoměny. CoinHive se dokonce
umístil na první příčce, když
ovlivnil více než jednu z pěti organizací! CoinHive těží kryptoměnu
Monero bez souhlasu uživatele
a implantuje JavaScript, který
využívá CPU koncových uživatelů
a negativně ovlivňuje
výkon stroje.

Foto: Pixabay

Foto: Archiv

republika se posunula o 15 míst
mezi méně bezpečné země, a v Indexu hrozeb jí patřilo 101. místo.
Slovensko se posunulo o 24 míst
mezi bezpečnější země a umístilo
se až na 116. pozici. Na prvním
místě se v Indexu hrozeb nově
umístila Botswana. Největší skok
mezi nebezpečné země zaznamenal Mosambik (ze 123. pozice rovnou na 28. příčku). Lichtenštejn-
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Vládní úředníci
v Koreji mají zákaz
vlastnit a obchodovat kryptoměny

I v lednu byly organizace výrazně ovlivněné malwarem těžícím kryptoměny. Ty nadměrně odebíraly výkon
ve firmách instalovaných počítačů.

Podle Celosvětového indexu
dopadu hrozeb i v lednu na
organizace po celém světě útočil
malware zaměřený na těžbu
kryptoměn, přičemž 23 procent
organizací bylo ovlivněno variantou CoinHive.
Zároveň byl vydán žebříček
zemí, které jsou nejčastěji terčem
kyberútoků. V žebříčku opět
došlo k mnoha změnám, Česká

Crypto World

Tento zákaz bude platit dokonce
i v případě, že jejich krypto-činnost
nesouvisí s jejich zaměstnáním.
Pokud nebude tento zákaz dodržen,
mohou státní úředníci i nadále podléhat disciplinárním řízením.
Komise korejských finančních
služeb (FSC), Komise pro spravedlivý
obchod a další související útvary již
nedávno varovaly své zaměstnance,
„aby se zdrželi investic do virtuální
měny“. Minulý měsíc pak vydala
Korejská komise pro boj s korupcí
a občanská práva pro všechny vládní
úřady a veřejné instituce průvodce
„Kodex chování pro kryptoobchod“.

Bittrex vyřadí 82 altcoinů

Burza informovala zákazníky, kteří
nemají v pořádku pravidla o tom, že
musí stáhnout své coiny, které mají
být vyřazeny a které si přejí zachovat, před datem jejich odebrání.

Společnost Bittrex také uvedla,
že rozhodnutí o vyřazení těchto
tokenů, bylo provedeno na základě
firemních „přísných kritérií pro
zařazení coinů“. Z 82 digitálních
žetonů, které mají být zrušeny,
28 má „nefungující blockchainy
nebo peněženky, které neumožňují
výplaty“. Ostatní žetony mají být
vyřazeny kvůli slabé likviditě.
Vyřazeny budou tyto tokeny:
8BIT, ADC, AM, AMS, APEX,
ARB, BITS, BITZ, BLC, BOB,

BSTY, BTA, CCN, CRBIT, CRYPT,
DAR, GEMZ, GHC, HYPER,
HZ, JK, KR, LXC, MAX, MEC,
METAL, MND, MTR, MZC,
NAUT, NET, NTRN, OC, SCOT,
SCRT, SFR, SLG, SLING, SOON,
SPRTS, SSD, STEPS, STV, SWING,
TES, TIT, TRI, TRI, UFO, UNIQ,
UNI, XAUR, XBB, XC,
XCO, XDQ, XPY, XQN,
XSEED, XTC a YBC.

Foto: Archiv

Bittrex vyřadí ke dni 30. března
82 různých altcoinů. Burza uvedla,
že vyřazování probíhá tak, aby
bylo zajištěno, že všechny uvedené
tokeny splňují „striktní kritéria
pro zařazení a mají řádně fungující
blockchain a peněženku“.

Počínaje červnem společnost Google zakáže veškerou
inzerci v oblasti kryptoměn,
v rámci svých firem zaměřených na vyhledávací a grafickou reklamu. Kupříkladu
Facebook již vloni v lednu
zavedl podobný zákaz.
Společnost Google již nebude
zobrazovat reklamy související
s kryptoměnami a souvisejícím
obsahem, „včetně, ale bez omezení, počátečních nabídek mincí,
kryptoburz, kryptopeněženek
a doporučení k obchodování
Březen 2018

kryptoměn,“ uvedla společnost
na svém blogu.
Společnost Google oznámila
změnu zásad spolu s nejnovější
zprávou „bad ads report“. Podle

Scotta Spencera z Googlu,
společnost odstranila více
než 3,2 miliardy reklam,
které v roce 2017 porušily
zásady inzerce. „To je více
než 100 špatných reklam za
sekundu,“ napsal Spencer.
Zpráva se uvádí, že Google zablokoval 79 milionů
reklam, které zobrazovaly
škodlivý software, a odstranil
ze svých reklamních sítí 320 000 majitelů
stránek za porušování
zásad.

Foto: Archiv

Google zakazuje reklamu na kryptoměny

Tento dokument přidává kryptoměny do článku 12 Kodexu chování
státních zaměstnanců, který zakazuje
státním úředníkům používat „informace získané v průběhu plnění svých
povinností k pomoci při obchodování
nebo investování“ v kryptoobchodě.
Navíc FSS, která je nezávislou agenturou, uvedla, že přezkoumá svůj vlastní
etický kodex.
Začátkem tohoto roku byl v Jižní
Koreji zaveden zákon, který požaduje,
aby státní úředníci vykázali všechny
své investice do kryptoobchodů.
Bude naše legislativa podobným
způsobem do budoucna přistupovat
i k našim státním úředníkům? Nebo
je to pouze tvrdý asijský přístup
k dané věci? No uvidíme, nechme se
překvapit, jakým způsobem bude naše
vláda přistupovat ke kryptoměnám
obecně. Snad se brzo dočkáme nějakých novinek v této oblasti, o kterých
vás budeme informovat.
Petr Smolník,
šéfredaktor

Více článků si můžete přečíst na www.cw-nn.com
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Logo a popis společnosti dnes už nestačí

Základní verze stránek společnosti
(firemní profil na LinkedIn) nic nestojí. Spustit takové vlastní stránky
společnosti na LinkedIn je doopravdy a jen o nahrání loga, o vytvoření
popisu toho, co vaše společnost dělá
a čím se zabývá. Založte si konečně
stránku společnosti na LinkedIn!
Bohužel u tohoto spousta značek
kolikrát zůstane. A to je chyba! Důsledkem je, že tak daná společnost
ztrácí nejen na důvěryhodnosti svého působení na LinkedIn, ale také
že přichází o potenciální zakázky
a kandidáty o zaměstnání.
Stránek společností, které se „prezentují“ pouze svým logem a sotva
vyplněným popisem (LinkedIn
sekce „O nás“) jsou mraky. Takové

stránky pak nemají žádný obsah
nebo pouze repostují propagační
obsah z vlastních webových stránek.
Tak dnes již ani žádné sledující
nemohou oslovit. Pokud tedy není

placené verze, stačí, pokud plně
využijete základní funkce stránek
společnosti LinkedIn.
Zde je 14 tipů, které navýší
počet sledujících vašich stránek

vaším záměrem bez vynaložení
dalších zdrojů (peníze, čas a lidi)
získat nové zakázky, dobré talenty,
zviditelnit vaši značku nebo i komunikovat se svými zákazníky, dál již
nečtěte. Tento článek není pro vás.

společnosti na LinkedIn, bez toho,
abyste vydali nějaké peníze nebo
další zdroje (čas a zaměstnanci)
navíc.
1. Optimalizujte sekci O nás & logo
značky.
2. Publikujte vysoce kvalitní obsah
a publikujte pravidelně.
3. Vytvářejte zajímavé příspěvky,
články a videa.
4. Udržujte zdravý poměr firemního obsahu a vysoce kvalitního
obsahu.
5. Sdílejte obsah třetích stran.

Foto: Archiv

Setkali jste se již na LinkedIn se
stránkami společnosti, které měli
jen logo a sotva vyplněnou sekci
„O nás“ a nic víc? A jak na vás
takové stránky s pár sledujícími
působí? Asi ne moc důvěryhodně.
Jak získat s využitím stávajících
zdrojů (peníze, čas, lidé) na
LinkedIn více sledujících tedy více
pozornosti právě pro vaši značku?

Jak získat více sledujících stránek společnosti na LinkedIn?
Propagovat v dnešní době značku
společnosti na LinkedIn v podobě
firemního profilu (stránky společnosti) je dnes takřka automatické.
Není ani kolikrát nutné využít

Pět znamení, že jste narazili na bota
Twitter je v poslední době pod
drobnohledem. Hostuje totiž
stovky tisíc účtů, které se tváří
jako profily vlastněné reálnými
lidmi, ale ve skutečnosti jde
o „boty“ neboli automatizované účty, které jsou hromadně
vytvářeny s cílem zahltit danou
platformu. Využívají se obvykle
k šíření politických názorů.

Foto: Sophos

zejména Facebooku a Instagramu,
napříč téměř všemi jazyky a státy.

Objevuje se množství tvrzení, že
anglická podoba Twitteru je zahlcena boty pocházejícími ze států,
jako je například Rusko, a propagujícími Brexit Velké Británie
nebo podporujícími či znevažujícími prezidentské kandidáty ve
Spojených státech. Boti se netýkají
jen amerických pravicových účtů
na Twitteru, ale jsou problémem
všech hlavních sociálních sítí,

Pár užitečných rad, jak se
vyhnout botovi:
1. Pokud chcete sledovat účet
významného politika nebo
celebrity, zkontrolujte, zda se
nejedná o napodobeninu.
2. Každý účet, který má prázdnou
výchozí profilovou fotku uživatele (dříve twitterové vejce)
a uživatelské jméno, které tvoří
podstatné jméno a skupina
náhodných čísel, je s největší
pravděpodobností bot.
3. Klamat mohou také reálně
vypadající profilové fotografie.
4. Jedním z nejnovějších triků,
který boti na Twitteru používají,
je vytváření biografií (popisný
text pod vaším jménem) s použitím náhodných podstatných
jmen a charakteristik.
5. Komunikuje uživatel smysluplně nebo jen sází výroky,
hashtagy a odkazy bez jakékoliv
reálné interakce s ostatními
uživateli?

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

6. Buďte více angažovaní se čtenáři,
kteří komentují a sdílejí váš
obsah.
7. Lajkujte a sdílejte sami firemní
obsah a požádejte kolegy a ostatní
zaměstnance, aby udělali to samé.
8. Propojte sekci Profesní zkušenosti se stránkou společnosti a požádejte váš tým & zaměstnance, aby
také sledovali stránky společnosti
na LinkedIn.
9. Tagujte stránky společnosti v relevantních příspěvcích.
10. Vložte tlačítko sledovat na LinkedIn na vaše webové stránky, do
podpisu v emailu a na profily na
dalších sociálních sítích.
11. Budujte aktivní komunitu
v LinkedIn skupinách a propojte
je s vaší stránkou společnosti.
12. Přispívejte pravidelně články.
13. Vytvořte Stránky produktu.
14. Optimalizujte obsah stránek
společnosti pro vyhledávače.
Postupujte postupně krok za
krokem a sledujte,
jak se vám zvyšuje
počet sledujících.

Přichází vlastní LinkedIn video
Chcete více zobrazení z LinkedIn?
Na LinkedIn si uživatelé již pár
měsíců mohou začít nahrávat
vlastní videa a nemusí vkládat videa
z YouTube nebo z Vimeo. Engagement u vlastních LinkedIn videí
je výrazně lepší než u vloženého
videa. Pojďme se podívat, jak nová
funkce LinkedIn vypadá. V tomto
článku zjistíte, jak nahrát a sdílet
video přímo na LinkedIn prostřednictvím mobilní aplikace.
LinkedIn aplikace nyní umožňuje
také nahrávání a sdílení originálního
videa. Já říkám konečně! Nicméně
jedna podstatná věc hned na začátek
tohoto článku: LinkedIn video není
zatím pro každého jednotlivce a ani
ne pro stránky společnosti na LinkedIn. Nevím, zda bude tato funkce
k dispozici pro stránky společností,
v současné době je k dispozici pouze
pro osobní profily. Byla by to ale
nesmírná škoda.
V tuto chvíli nelze ještě ani využívat službu LinkedIn videa pro živé
streamování. Můžete však nahrávat
video uložené přímo v mobilním
zařízení. Tato funkce je k dispozici
pouze v mobilním zařízení, takže si
stáhněte aplikaci nebo aktualizujte

svou aplikaci v Apple Storu nebo
Google Play, abyste se ujistili, že máte
nejnovější verzi s touto novou funkcí.
Pokud ještě nemáte funkci videa,
buďte jednoduše trpěliví.

Při uploadu videa si musí uživatelé iOS pouze dávat pozor, aby po
dobu nahrávání setrvali v aplikaci
LinkedIn. Pokud je aplikace v pozadí,
nemůže řádně dojít k nahrání vašeho
videa. Jakmile je video nahráno
a začne pracovat, můžete použít
jiné aplikace. Měli byste obdržet
oznámení v momentě, kdy bude vaše
video připraveno
k prohlížení.
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Kdo se posunul kam
Pavel Marek
Sales manager
Axis
Communications
Společnost Axis
Communications
přijala na pozici sales managera
společnosti pro region střední Evropy
Pavla Marka (34 let).
„Obchodní oddělení společnosti
Axis v subregionu střední Evropy je
v dobré formě, ale naše ambice jsou
vysoké. Věřím, že silný středoevropský
tým spolu s odhodlaným a zkušeným
sales managerem dosáhne ještě lepších
výsledků,“ komentuje Petr Tošner,
obchodní ředitel společnosti Axis
Communications pro širší oblast
východní Evropy.
Pavel Marek bude pracovat
v pražské kanceláři společnosti Axis
a přichází sem po více než sedmiletém působení ve společnosti Phillips
Česká republika. Během své předchozí profesní dráhy pracoval rovněž ve
společnostech Toyota Tsusho Europe
S.A. a Siemens VDO. Vystudoval
Fakultu elektrotechnickou ČVUT se
zaměřením na ekonomiku a management.

Vít Martinec
Business
development
manager Arrow
ECS

Novou country
manažerkou České
republice a na Slovensku společnosti VMWare se stala Eliška Jírovská.
Je zodpovědná za realizaci strategií
go-to-market, které povedou k růstu podnikání a expanzi zákazníků
na rostoucím českém a slovenském
trhu.
Eliška Jírovská přináší přes deset
let zkušeností v oblasti IT, přichází
z Oracle Česká republika, kde pracovala jako Key Account Manager
pro skupinu PPF. Eliška Jírovská
začala svou kariéru u společnosti
Nemetschek a později se připojila
k IBM a prošla v této firmě několika
manažerskými pozicemi.
„Jsem rád, že mohu uvítat Elišku
Jirovskou jako novou ředitelku VMware pro Českou republiku a Slovensko. Díky svým bohatým zkušenostem bude pro VMware přínosem,“
uvedl Shmulik Antebi, senior
regional director VMware pro Středomoří and Východní Evropu.

Průzkum: Jen 8 % zaměstnanců v ČR
cítí, že jsou opravdu produktivní
České firmy nevyužívají potenciál svých zaměstnanců. Češi se necítí být dost produktivní a podle
průzkumu společnosti Microsoft zaostávají tuzemští
zaměstnanci i co se týče inovativnosti a strategického
přínosu pro své firmy.

Březen 2018

ta v řadě podniků
stagnuje. Jen
11,4 % Evropanů
cítí, že jsou plně
produktivní, v ČR dokonce jen
8,4 %. Sotva 17 % zaměstnanců
v Česku i Evropě věří, že jsou velmi
inovativní a pouze 15,6 % českých
(18,5 % evropských) pracovníků
má prostor pro to, aby přinášeli
skutečnou hodnotu.
„Bez technologií těžko budete
dlouhodobě úspěšní,“ řekl Rudolf
Urbánek, generální ředitel Microsoftu Česko a Slovensko. „Ale jen
nakoupit technologie nestačí. Musíte
hlavně ‚nakoupit‘ svoje zaměstnance, protože digitální transformace je
o lidech.“
Provedený průzkum dále odhalil
propastný rozdíl mezi firmami, které technologie pouze „mají“, a těmi,

JavaScript vývojář
Turing
Brno
Python Django developer
COEX
Praha
PHP Developer
AutoHub
Praha
Full-Stack WEB Developer/ka
Abbreva Virtual
Praha
JavaScript Developer (Angular)
Sprint
Brno
Junior Developer
Performio
Praha
Frontend developer/Kodér
Make4You
Praha
Front-end developer
Sharry Europe
Praha
Frontend / backend vývoj
v Azure
Plantys
Kolín

které s jejich pomocí zavádějí
moderní styl práce – tedy digitální
pracovní kulturu. Ta je klíčovým
předpokladem pro to, aby technologie firmě opravdu pomohly zvýšit
produktivitu, kreativitu, zapojení
a přínos zaměstnanců. České firmy,
které se na vytváření digitální kultury soustředí, vykazují nárůst ve
všech sledovaných oblastech:
• o 12 % více produktivních pracovníků,
• o 20 % více inovativních kolegů,
• o 35 % více lidí, kteří
přinášejí strategickou
hodnotu.

Foto: Archiv

Množství výkonných a angažovaných zaměstnanců přitom výrazně
roste ve firmách, které si moderní nejen pořídí, ale i používají,
a především digitálně přemýšlejí.
Jen necelá pětina českých firmem
dokázala zavést digitální pracovní
kulturu a ve srovnání s Evropou
máme co dohánět i ve využívání
nových technologií.
Analýza Proč technologie
nestačí: Digitální kultura jako
konkurenční výhoda zjišťovala, jak
nové technologie ovlivňují výkonnost a inovativnost zaměstnanců
a jejich schopnost dát ze sebe to
nejlepší. Průzkum byl prováděn
mezi 20 tisíci zaměstnanci ve
21 evropských zemích. Účastnila se
ho i tisícovka zaměstnanců v České
republice. I přes zavádění nových
technologií produktivita a kreativi-
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Eliška Jírovská
Country
manažerka ČR
a SR

Společnost Arrow
ECS ohlásila v divizi Security
& Networking nástup nového člena
týmu. Na pozici byznys development manažera zodpovědného za
produkty společností Symantec,
BlueCoat a Forcepoint nastoupil od
února tohoto roku Vít Martinec.
Vít Martinec působil v posledních třech letech ve společnosti
ICZ v divizi infrastruktury, kde
zastával pozici presale konzultanta.
Vít si rovněž přináší předchozí
zkušenosti z distribuce, působil
jako produkt manažer v Azlanu,
VAD divizi společnosti Tech Data
Distribution, kde se staral o prodej
výrobků a služeb společnosti
Cisco.
Vít Martinec v minulosti působil
jako softwarový technik ve společnosti Global Payments Europe. Následně se věnoval správě
databází odběratelů a resellerů
v Hewlett-Packard.

HR & JOBS

Senior .NET vývojář – Industry
4.0
Esonic
Praha
C# programátor pro
automotive
Propuls
Praha
Hradec Králové
Backend Developer
Safetica
Brno

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

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

www.EW-NN.com

TOP EVENTS
Amper 2018
Terinvest
20.–23. 3. 2018
Zaměstnanecké akcie
Seminaria
21. 3. 2018
Big Data 2018
Blue Events
21. 3. 2018
Fresh IT 2018
OKsystem
27. 3. 2018
ISSS 2018
Triada
9.–10. 4. 2018
Travelcon 2018
Jihočeská centrála cestovního
ruchu
12.–13. 4. 2018
Den české logistiky 2018
ReliantGroup
17. 4. 2018
IQRF Summit 2018
IQRF Alliance
24.–25. 4. 2018
QuBit Conference 2018
QuBit Security, s.r.o
18.–19. 4. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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GOPAS ManDay.it
Konference Security 2018
Poprvé a hned úspěch Vyhrály případové studie a zahraniční řečníci
Novinka v portfoliu Počítačové
školy GOPAS se odehrála v polovině února v prostorách společnosti
Microsoft. A hned napoprvé byla
velmi úspěšná.
Tato manažerská konference se
zaměřila na oblast ITIL na rozhraní IT
a byznysu. K této problematice přinesl
spoustu zajímavých informací Radovan Citterberg. Tato přednáška byla
zakončena přestávkou na občerstvení,
na které diskuze mezi návštěvníky
a přednášejícím pokračovaly.
Ta samá situace nastala po vystoupení Marka Vitouše s přednáškou
na téma, zda je DevOps opravdu jen
o technologiích. Dopolední blok tří
přednášek pak uzavřel Ondřej Ševeček
s přednáškou o GDPR, tentokrát na
téma, že nařízení o ochraně osobních
údajů dle EU zcela jistě není jen IT
projekt.
Po skončení akce se v předsálí ještě
živě diskutovalo.

Power Bi Day 2018
Ukázky na reálných
datech

V polovině měsíce března se konala
konference Power BI Day, zaměřená na produkt Power BI, jako
nástroje pro zpracování reálných
dat a jejich následnou vizualizaci.
Celodenní konference postupně
provedla účastníky všemi zákoutími Power BI a hlavním přínosem byla možnost zpracovat se
simulovanými reálnými daty, a tak
vyzkoušet, jak dojít co nejsnáze
k výsledné prezentací zpracovávaných hodnot. Účastníci se tak
seznámili se samotným Power BI
a jeho možnostmi a vlastnostmi,
kdy asi pro většinu z nich byla poobědové přednáška se zaměřením
na vizualizaci dat a hned ta následná se zaměřením na optimalizaci
datového modelu. Samozřejmě pro
mnohé byl velmi důležitý i jazyk
DAX, používaný pro stavbu mnohých finálních projektů.

Ve čtvrtek 1. března proběhl v Praze už 26. ročník konference Security 2018 pořádaný IT security společností AEC. Na konferenci se sešlo
téměř 600 účastníků a 32 hlavních řečníků z celé Evropy.
Podle závěrečného hlasování samotných účastníků
konference letos zvláště
zaujaly příspěvky v technické části programu
a jejich konkrétní praktické
zaměření. V hodnocení
jednotlivých vystupujících
pak návštěvníci konference
ocenili zejména vystoupení zahraničních řečníků,
z nichž mnozí přijeli na podobnou
akci do České republiky vůbec poprvé.
Největší konference o kyberbezpečnosti v České republice Security
pořádaná společností AEC letos
představila 32 hlavních příspěvků od
řečníků z celé Evropy. Mezi jednotlivými vystupujícími sklidili největší ohlas
Tomáš Rosa z Reiffeisenbank, Tobias
Schrödl, nebo Jan Tomíšek z Rowan
Legal. Své příspěvky přednesli i Ivan
Bartoš předseda české pirátské strany
nebo Miroslava Matoušová z ÚOOÚ.
Moc se mi letos líbily příspěvky
Michala Hebedy ze společnosti Sophos

Foto: AEC
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na téma synchronizovaná bezpečnost a ochrana před ransomwarem
a hned na ni navazující přednáška
Martina Jirkala ze společnosti ESET
na téma ransomware: z garážového
projektu po miliardový byznys. Skvěle
podaná zranitelnost mobilních sítí pro
architekty z úst Tomáše Rosy byla pro
nás – a možná nejen pro nás – jakýmsi
vrcholem celé konference.

Konference ISSS 2018
Vzhůru do třetí dekády!
Ve dnech 9.–10. dubna 2018 se v kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové uskuteční již 21. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti.

Na této akci se posledních letech
pravidelně registruje více než 2300
hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části
se představí přes stovku dodavatelů
technologií a služeb. Dvoudenní
program je doplněn visegrádskou
konferencí V4DIS (Visegrad Four
for Developing Information Society).
Mezi aktivními účastníky se vedle
stovek zástupců veřejné správy,
odborníků i zástupců dodavatelů
technologií a služeb objevuje i řada
vrcholných politiků, náměstků ministerstev, hejtmanů, primátorů, šéfů
státních organizací, zástupců obou
komor Parlamentu ČR i desítky
zahraničních návštěvníků.

„Program konference letos bude
především o vizích,“ říká RNDr.
Tomáš Renčín, výkonný ředitel
konference. „Prakticky všechny
parlamentní strany se shodují v tom,
že digitalizace veřejné správy patří
mezi hlavní priority. O tom konečně
svědčí i kapitola Digitální Česko
v programovém prohlášení první
vlády Andreje Babiše. Zcela určitě tak
budou tyto vize a otázky ‚jak dál?‘
stěžejní částí programu.“

Foto: Triada
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Hlavním tématem 9.ročníku konference Equal Pay Day – Ženy sobě budou peníze. Hosté konference, která
se uskuteční 13. dubna 2018 v Praze,
budou mluvit například o tom, kde
peníze jsou, proč se o nich nebavíme
a také o tom, že investice do sebe
není zbytečné utrácení.
Cílem pracovně zážitkové konference
Equal Pay Day – Ženy sobě je vyvolat
veřejnou diskuzi o příčinách stále
přetrvávajících vysokých rozdílů mezi
platy mužů a žen ve srovnatelných pozicích, upozorňovat na skutečnost, že
naše republika patří k nejhorším mezi
zeměmi EU, pokud jde o rovnost platů
a také ženám přinášet inspirativní vzory, předat jim zkušenosti, jak se naučit
o platech vyjednávat, jak o penězích
mluvit se zaměstnavatelem i v rodině,
nebo jak nastartovat vlastní podnikání
či podpořit svou kariéru.

TechEd-DevCon 2018
Největší novinky
Odborná konference TechEd-DevCon, která IT profesionálům
zprostředkuje informace o novinkách z těch nejprestižnějších
akcí po celém světě, proběhne
letos již po šestnácté. Čtyři dny
vyplněné zajímavými přednáškami, které souběžně probíhají ve
čtyřech sálech, dělají dlouhodobě
z této konference TechEd-DevCon
největší akci svého druhu u nás.
TechEd-DevCon 2018 připravila
Počítačová škola Gopas na dny
14.–17. května.
TechEd-DevCon je konference
určená všem z oboru informačních
technologií, kteří chtějí mít přehled
o současných a budoucích trendech
nejen v oblasti produktů společnosti
Microsoft. Jak je již tradiční u konferencí Počítačové školy Gopas, informace o novinkách jsou zde doplněné
příklady jejich praktického uplatnění
a ukázkami.

Den české logistiky
Logistika 4.0: Vize nebo realita?
Letošní ročník Dne české logistiky se bude konat ve velmi atraktivním
a unikátním prostředí muzea a výrobního závodu Škoda Auto v Mladé
Boleslavi dne 17.4.2018.
Akce letos proběhne
formou logistické konference. Den české logistiky
nabízí pro své partnery
možnost využít prezentačního stolku v předsálí
a uvedení loga na všech
materiálech spojených
s vizualizací této akce. Letošní
odborný program bude akcentovat
téma „Udržitelnost v logistice“. Nedílnou součástí Dne české logistiky
bude i doprovodný program, který
zahrnuje exkluzivní prohlídku
vybraných pracovišť závodu Škoda
Auto.
Program celého semináře bude
moderovat Vlasta Korec. Tématem
letošní konference Den české logistiky je udržitelnost v logistice.
Dopolední část programu konference začne přivítáním účastníků
v konferenčním sále Muzea Škoda
Auto v Mladé Boleslavi a úvodní
řeč pronese Václav Cempírek,
prezident České logistické aso-

ciace. Po něm bude následovat
video zdravice, kterou přednese
Paolo Bisogni, president Evropské
logistické asociace. Přivítání v prostorách Škoda Auto se následně
ujme Jiří Cee, vedoucí logistiky
značky Škoda Auto. Pak začne
jednání konference přednáškou na
téma současná ekonomická situace
s důrazem na posílení konkurenceschopnosti, kterou přednese Radek
Špicar, viceprezident SP ČR.

For Industry a For
Jobs: Veletrhy pro
techniky

CFO Congress 2018
Dobře namíchané
menu

Veletrhy For Industry a For Jobs se
uskuteční ve dnech 15.–18. 5. 2018
v PVA Expo Letňany.

CFO Congress, konaný dne 16. 5.
2018 v prostorách ČNB v Praze, je
výroční oborovou konferencí, která
vznikla na popud zájmu odborníků
z oblasti a ve velmi krátkém čase
se stala vyhledávaným setkáním
profesionálů z tohoto odvětví.

Na veletrhu For Industry vystavují
tradičně firmy z oborů strojírenství,
technologií pro svařování, pájení a lepení, logistiku, skladování
a manipulace a také výroby, rozvodu a efektivního využití energie,
povrchových úpravy a 3D technologií. Hlavním cílem organizátora
veletrhu je vytvořit jedno místo pro
setkání odborníků z těchto oborů
a zároveň nabídnout jedno místo
pro představení novinek a trendů
z jednotlivých oblastí.
For Jobs (15. a 16. 5. 2018) je zcela
nový projekt v rámci veletrhu For
Industry 2018, který má za cíl propojit nabídku volných pracovních
míst v technických oborech s cílovou
skupinou odborných návštěvníků.

V loňském roce se tohoto kongresu
účastnilo na 150 finančních ředitelů
a pozornost byla věnována proměnám role finančních ředitelů ve
firmách v době nejistoty a velkých
změn, digitální transformaci, volatilitě koruny i řešením v oblasti úspor
a investic. Na programu letošního,
v pořadí již sedmého, ročníku CFO
Congressu 2018 se zatím usilovně
pracuje, ale je možné získat informace, které budou průběžně zasílány
všem zájemcům o účast. Registrovat
se k odběru novinek lze zde:
www.cfocongress.cz/cs/program.
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Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem
Foto: Reliant Group

Konference Equal
Pay Day
Ženy sobě

Event World

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

Dokovací stanice
bývala uživateli
považována za
velmi užitečnou.
Stačilo notebook
přicvaknout a on
se začal nabíjet,
obraz se přenesl
na monitor, začala komunikace
s internetem,
bylo možné tisknout, používat
myši a klávesnici.
Odpadla nutnost
kabely ručně strkat do portů. Pokročilé technologie a miniaturizace tuto dobu vrací. Místo
klasické dokovací stanice je tu novodobá.
Belkin USB-C Express Dock 3.1 HD je dokovací stanice, kterou si položíte na stůl a zapojíte k ní
vše co vás jen napadne od monitoru či TV prostřednictvím HDMI, přes externí disky, smartphone, tiskárnu až po reproduktory nebo například
čtečku paměťových karet. Jakmile zařízení připojíte prostřednictvím USB-C kabelu k notebooku,
máte dostupná všechna svá zařízení.

Dokovací zařízení pro připojení
s notebookem komunikuje přes
konektor USB-C. Je-li notebook
vybaven tímto konektorem (využívá ho i standard Thunderbolt)
stane se Belkin USB-C Express
Dock 3.1 HD velkým pomocníkem. Vybaveno je různými
konektory umožňující připojit
najednou až osm periférií. Disponuje těmito porty: 2x USB-C 3.1,
3x USB 3.0, HDMI, Gigabit LAN,
sluchátkový výstup, audio vstup,
přičemž tři porty jsou umístěny
na jedné straně a zbytek na druhé.
V balení nechybí metrový USB-C
kabel a napájecí adaptér.
Dokovací stanici stačí připojit k napájení
a propojit s notebookem. Výkon 60 wattů je dostačující pro nabíjení všeho, co je připojeno přes
USB-C, o inteligentní přísun energie do zařízení
se stará funkce Power Priority. Ta rozděluje energii podle požadavků každého zařízení.
HDMI umožní přenést obsah z notebooku na
zobrazovací zařízení i TV a sledovat ve 4K (při
frekvenci 30 Hz). Dokovací stanice Belkin USB-C

Express Dock 3.1 HD je užitečné zařízení,
umožňující připojit k notebooku najednou
až osm zařízení USB-C kabelem bez nutnosti
instalovat ovladače.

Roztomilá digitální chůvička s dětskou tváří

Nostalgie pro iPad

Zařízení pro monitoring dětí neprochází zrovna velkou revolucí.
Proto jsme rádi, když se objeví nějaká novinka, která znamená
alespoň evoluci. Monitorovací systém Arlo Baby zaujme na
první pohled. Nabízí tvář oblíbených dětských hraček a širokou
řadu funkcí pro zajištění bezpečí nejmenších členů rodiny.

Na netu se to jen hemží nabídkami klávesnic,
které vybočují ze zaběhlého stereotypu klasických klávesnic. Co byste řekli třeba klávesnici,
která je inspirována psacím strojem?

lze dokoupit samostatně (jeden stojí 900 Kč). Přístroj o rozměrech 111 x 68 x 65 mm a hmotnosti
330 gramů je možné přimontovat i na zeď (nutné
pořídit držák). Jeho nastavení nezabere déle než
pět minut.
Díky bezdrátovému provedení v kombinaci
s dobíjecími bateriemi (kapacita 2 440 mAh) lze
s kamerou manipulovat a umístit je prakticky
Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

kamkoli. V případě potřeby
dlouhodobého
monitorovaní není samozřejmě problém systém
napájet také prostřednictvím AC kabelu.
Kromě originálního vzhledu nabízí Arlo
Baby řadu technologických a bezpečnostních
funkcí zajišťujících nepřetržitý dohled a ochranu
dětí i celé domácnosti. Patří mezi ně např. Full
HD rozlišení (1080p s 30 snímky za sekundu),
osminásobný digitální zoom či režim nočního
snímaní a monitorovat lze prostor v úhlu až 110°.
Připojení k datové síti je řešeno prostřednictvím
Wi-Fi (pásmo 2,4 a 5 GHz).
Arlo Baby obsahuje rovněž pohybový a zvukový senzor, který v případě pláče či jiné neobvyklé
aktivity dítěte okamžitě zašle rodičům hlášení na
mobilní zařízení. Díky zabudovanému obousměrnému audio systému dokonce hlídač dítěte mohou nejen zřetelně slyšet hlasy a zvuky v místnosti
s umístěnou kamerou podobně jako
u systémů dětských chůviček, ale
navíc na svého potomka také přímo
mluvit.

Klávesnice Qwerkywriter Wireless Typewriter
Keyboard spojuje nostalgii starých a zašlých –
a přitom slavných – časů, kdy se texty psaly na
psacím stroji, s moderními technologiemi. A tak
tato bezdrátová klávesnice umožňuje propojení
s tabletem díky technologii Bluetooth. Na odložení tabletu je zde speciální držák, pomocí kterého
si můžete nastavit sklon tabletu vůči vašim očím.

Foto: Redakce

Foto: Netgear

Monitorovací systém Arlo Baby se liší především
svým hravým designovým provedením. Tělo
zařízení lze variabilně měnit díky skinům. To
znamená, že kameru lze osadit třemi motivy –
králíčka, kočičky a pejska. Motivy jsou snadno
výměnné, lze je tedy z kamery kdykoli sundat
a vyměnit je za jiné. Další motivy v podobě zvířat

Foto: Belkin

Ultratenké notebooky jsou kompaktní, lehké, ale také plné kompromisů, často nenabízejí mnoho portů pro připojení dalších zařízení.
Často se omezují jen na USB-C port. Celou řadu periférií lze ale
připojit jedním kabelem.

Tak, aby vám nejvíce náklon zobrazovací plochy
vyhovoval. Děsit se však nemusíte, psaní na takové
klávesnici je lehké, snadné a přirozené, a má daleko do „mlácení“,
jako kdysi.
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