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Nový vlastník,
nový impuls
„Právě pro naše zákazníky to
myslím bude velká šance, nový
vlastník si vytyčil cíl dosáhnout
zdvojnásobení obratu. A jak je
dnes na trhu naprosto běžné,
kromě organického růstu se chce
hodně zaměřit i na akvizice,“ říká
Miloslav Kapeš, manažer prodejních kanálů společnosti Alcatel-Lucent
I když se o čínských firmám v poslední době často hovoří zejména
v souvislosti s plagiátorstvím, jejich
útok na evropské trhy nelze přehlédnout. A neplatí to jen na polit
mobilních technologií, kde jsou již
dva z pěti největších výrobců smartphonů právě z Číny. V loňském roce
získala čínská společnost Huaxin
divizi tradiční technologické firmy
pokračování na straně 09
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eGoverment by měl být jako
elektronické bankovnictví. Systémy
za ním bychom neměli vnímat
„eGoverment by neměl znamenat
zavedení složitých systémů, které
budou umět ovládat jen odborníci,“
říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný
ředitel konference ISSS/V4DIS. „Na
letošním ročníku ISSS chceme otevřít diskusi o tom, jak zajistit, aby
tyto systémy byly tak říkajíc na pozadí a přinesly užitek skutečně každému občanovi této země,“ doplňuje
Tomáš Renčín.
Konference ISSS už dávno není jen
o internetu ve státní správě, jak se původně jmenovala. Za osmnáct ročníků
se její program proměnil tak, jak se
proměnil svět kolem nás a z velké části
i státní správa. S výkonným ředitelem
ISSS Tomášem Renčínem jsme proto
hovořili o tom, že eGoverment by neměl do našich životů přinášet komplikace, ale naopak by ho měl usnadňovat. O tom, jak toho dosáhnout budou
v Hradci Králové již tradičně diskutovat
všichni, pro něž jsou informační tech-

„eGoverment by neměl znamenat zavedení složitých systémů, které
budou umět ovládat jen odborníci“ ,
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS

nologie ve státní správě denním chlebem. A nejen oni.
ISSS je konference, která má už svůj
zvuk. Přesto, můžete nám ji stručně
představit?

ISSS se letos dožívá plnoletosti, koná
se totiž již po osmnácté. A za tu dobu
se témata postupně rozšířila tak, že
dnes již pokrývá celou širokou oblast
pokračování na straně 02

IT je cestou ke zvýšení efektivity
(nejen) ve státní správě
„Tak jakou soukromá společnost,
i stát musí fungovat co nejefektivněji. Pokud tomu tak není, znamená
to pro něj zbytečné náklady,“ říká
Emil Fitoš, generální ředitel Atos IT
Solutions and Services ČR a SR a dodává: „pokud stát nezvýší efektivitu,
bude mít stále méně a méně peněz.
Takže z tohoto pohledu jsou všechny
dnešní investice vedoucí ke zvýšení
efektivity zcela na místě a přinesou
velký užitek v budoucnosti.“
Společnost Atos IT Solutions a Services patří k největším IT integrátorům
v Evropě. Na trh střední a východní

Evropy vstoupila akvizicí IT divize společnosti Siemens. V současné době plyne zhruba polovina obratu této fi rmy
v Česku ze zakázek pro veřejný sektor.
S generálním ředitelem Atosu pro ČR
a SR Emilem Fitošem jsme si proto povídali o tom, jaký význam má IT pro
stát, jak fungují soutěže v oblasti veřejných zakázek, ale také o plánech Atosu
pro oblast školství a mnoha dalších tématech.
Před pěti lety koupila společnost Atos
IT Solutions jednu z divizí německého
koncernu Siemens. Když se ohlédnete zpět. Jak velká změna to pro Atos

tehdy byla?
Když v roce 2011 převzala naše mateřská firma Siemens IT Solutions and
Services byla to velmi významná akvizice. Nejen z pohledu silné značky, kterou Atos pohltil, ale především proto,
že se jednalo o dva přibližně stejně
velké podniky. Pro Atos to v podstatě
znamenalo zdvojnásobení počtu zaměstnanců, protože nový podnik měl
více než 70 tisíc zaměstnanců, samotný Atos před akvizicí o něco méně než
40 tisíc. Spojením tak vznikl zdaleka
největší poskytovatel IT služeb v Evropě.
pokračování na straně 08
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eGoverment by měl být jako elektronické bankovnictví.
Systémy za ním bychom neměli vnímat
...pokračování ze strany 01

tak zvaného eGovermentu a všeho, co
s tím souvisí. Letos bychom se přitom
tomuto tématu chtěli věnovat malinko
jinak. Rádi bychom otevřeli diskusi
o tom, jak zajistit, aby všechny elektronické systémy ve státní správě fungovaly tak trochu na pozadí, aby to nebyly
jen věci, se kterými umí pracovat jen
odborníci, ale aby eGoverment znamenal skutečně zvýšení kvality života každého z nás. Mělo by to být jako s elektronickým bankovnictvím – i když
se za ním skrývají složité IT systémy,
lidé ho mohou velmi snadno používat
a dnes už si bez něj svůj život téměř
neumí představit. A doufáme, že do budoucna budou právě banky prostřednictvím elektronického bankovnictví
poskytovat některé služby eGovermentu. I proto jsem rád, že jedním z partnerů ISSS je i Česká spořitelna.
Myslím si, že program ISSS je poměrně
unikátní v tom, že to zajímavé si v něm
najdou všichni, od manažerů po IT
specialisty. To, že jsme zvolili správný
formát, potvrzuje i tradičně vysoká návštěvnost pohybující se obvykle přes
2 300 lidí. A podobný počet návštěvníků čekáme i letos. Tak jako každý rok,
i letos mezi nimi budou špičky naší
politické reprezentace, včetně hejtmanů, starostů a dalších komunálních
představitelů.

Program bude letos jako tradičně
velmi atraktivní. Přesto, můžete z něj
vybrat to nejdůležitější?
Jedním z nejdůležitějších témat letošní
konference bude zapracování směrnice Evropské unie o elektronické identifi kaci osob nejen do naší legislativy,
ale – a možná především – do našich
informačních systémů, abychom splnili požadovaná kritéria a umožnili
komunikaci napříč Evropou. Během
následujících dvou let by měl mít totiž
každý občan EU možnost se v kterémkoli členském státě elektronicky identifi kovat a získat tak přístup k těm informačním systémům, ke kterým, mají
přístup i občané tohoto státu. Myslím
si, že toto nařízení bude znamenat velký posun kupředu, pokud jde o elektronizaci státní správy napříč Evropou.
Co to může občanům EU přinést za
výhody?
Příkladů bychom našli určitě spousty,
ale můžeme si pomoci jedním poměrně jednoduchým. Když se dnes chtějí
dva občané některého státu EU vzít na
území jiného státu, znamená to obvykle velké množství administrativy
a spoustu komplikací. Pokud bude
fungovat nový systém elektronické
identifi kace, úřady mohou jednoduše
všechny potřebné dokumenty získat

ICT-TV RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS

elektronickou cestou, takže o poznání
rychleji a snadněji. Ale samozřejmě to
přinese i možnost důvěryhodného přístupu do různých obchodních rejstříků, katastrů a tak podobně.
To je jistě zajímavé. Na co dalšího se
mohou návštěvníci těšit?
Další oblast, kterou bych rád vyzdvihl,
s předchozím tématem tak trochu souvisí. Velkou pozornost totiž chceme
v programu konference věnovat také
problematice tak zvaného úplného
elektronického podání. Zejména Ministerstvo vnitra se výrazně angažuje
v tom, aby bylo největší množství agend
elektronizováno od samého počátku

a nebyly zde žádné překážky, které tuto
elektronickou cestu přeruší.
Velký blok je letos věnován také problematice eHealth. Na přípravě tohoto
bloku jsme úzce spolupracovali s krajem Vysočina, a především s jeho hejtmanem Jiřím Běhounkem, který se této
problematice velmi aktivně věnuje, protože k ní má i profesně velmi blízko.
A zapomenout nemohu samozřejmě
ani na soutěže, které už ke konferenci
neodmyslitelně patří. Celkem se mohou návštěvníci těšit na
více než 200 prezentací.
Více si přečtěte na:

Kam kráčíš, ICT službo?
Díl 4.: ICT a ICT služba
V předchozí části jsme dospěli k závěru, že základním důsledkem konvergence služeb a obsahu je skutečnost, že z hlediska uživatelů je
zdroj a způsob jejich doručení irelevantní, že podstatná je sama služba
(obsah) a jejich, shrneme-li, užitná
hodnota v daném místě a čase. Vraťme se ale nyní k informačním a komunikačním technologiím, podívejme se podrobněji na ICT služby
a zkusme si odhalit jejich náplň.
Jak už sám název napovídá, mají služby
informačních a komunikačních technologií zřejmě co do činění s informacemi a jejich přenášením mezi subjekty.
Subjekty mohou být obecně nejenom
lidé, ale i stroje a v budoucnu možná
i jiné entity. Aniž bychom se příliš utápěli ve vyjasňování vlastního pojmu
„informace“, existuje několik různých
definic popisujících význam slova z různých hledisek: fi losofického, matematického a podobně, můžeme z hlediska

ICT služeb informacemi rozumět záznam objektivní skutečnosti, události
nebo děje.
Zaznamenat objektivní skutečnost lze
ale mnoha způsoby a je zřejmé, že váleček fonografu nebo papírová fotografie z analogového fotoaparátu mají
s ICT informacemi jen pramálo společného. To, co principiálně odlišuje ICT
od všech ostatních „informačních“ služeb, jsou digitální technologie, na nichž
jsou založeny, a které pracují s informacemi representovanými v digitálním,
číslicovém tvaru. ICT informací tedy
může být stejně dobře stav vodoměru
či plynoměru v určitém místě a čase,
údaje o fi nanční uzávěrce, fotografie
z dovolené, lidský hlas, přenášený zápas
v hokeji či cokoli dalšího, co v nejširším
slova smyslu lze digitálně zaznamenat,
a tudíž sdělit, a to bez ohledu na obsah
sdělení.
Obsah, který informace nese, je pro ICT
službu irelevantní, interpretaci obsahu
uskutečňuje výlučně subjekt, který ICT

službu využívá. Zařízení přenášející
televizní program nerozlišují mezi hokejem nebo operou, stejně jako pevnému disku počítače je jedno, zda uložená
fotografie je z dovolené nebo ze svatby.
ICT služba však může informace zpracovávat, tj. na základě pokynů uživatele s nimi vykonávat nejrůznější operace nejčastěji s cílem podpořit nebo
zjednodušit interpretaci obsahu uživatelem. Lze tak například statisticky
zpracovat finanční výsledky organizace; interpretaci obsahu nově získaných
informací (opět jde o záznam objektivní skutečnosti, pouze transformovaný,
jinak uspořádaný či zobrazený) opět
uskutečňuje subjekt, uživatel.
ICT službou rozumíme tedy službu,
která jejímu uživateli umožňuje získávat, ukládat, přenášet a používat informace representované v digitálním
tvaru, tedy ICT informace. Slovo „používat“ zde má obecně široký smysl
a zahrnuje i nejrůznější operace, které
lze s ICT informacemi provádět. Dalo
by se použít i slovo „zpracovávat“, to

však má v některých ideologických
kontextech velmi negativní konotace
a je některými ideology a politiky napříč zeměkoulí považováno za nevhodné či přímo, včetně technických definic,
zakázané. Používat informace se smí,
zpracovávat nikoliv. Omlouvám se, ale
to není můj výmysl. Učinil jsem s tím
však negativní zkušenost.
Informační a komunikační technologie, ICT, samy o sobě nejsou službou,
nýbrž pouze prostředkem, nástrojem
k provozování, doručování a využívání
ICT služby. Z pohledu ICT služeb lze
pak ICT definovat jako soustavu vzájemně spolupracujících technických
a programových (soft warových) prostředků sloužících k provozování
a doručení ICT služby jejímu uživateli.
Dag Jagger.
Příště:
Díl 5.: Komponenty ICT
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ČR/SR
Projekt „Napojení needitačních
agendových informačních systémů
ČTÚ na Informační systém základních
registrů“ vstupuje do závěrečné fáze.
V příštích dnech bude podroben testování vybranými uživateli z řad zaměstnanců ČTÚ. Úřad si od něj slibuje
úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele. Čtveřice základních registrů veřejné správy (registr
osob, registr obyvatel, registr práv a povinností a registr územní identifikace,
adres a nemovitostí) umožňuje orgánům veřejné moci sdílet údaje mezi
sebou. Data, která oprávněný zaměstnanec ČTÚ získá z příslušného základního registru, nebude muset vyžadovat
po občanovi, a řízení se tím urychlí.
Projekt má být dokončen do 30. dubna
2015.

Svět
Podle rozsáhlé studie společnosti
Secunia bylo v roce 2014 zjištěno
15 435 bezpečnostních děr nalezených
v souhrnu v téměř 3 900 aplikací. Tento výsledek poukazuje na nepříznivý
trend, když v praxi obnáší 18% meziroční nárůst počtu bezpečnostních
mezer a 22% nárůst v objemu zranitelných aplikací. Podle zástupců společnosti Secunia však ze studie nelze usuzovat na aktivnější zločince, nýbrž
naopak obecně kvalitnější metody odhalování bezpečnostních děr. Ty tak
odhalily i skuliny, které by dříve zůstaly veřejnosti utajeny. Jednoznačně
pozitivní je přitom skutečnost, že podíl „vysoce kritických“ bezpečnostních
děr klesl z 16,2 procent v roce 2013 na
současných 11 procent. Další příznivou

trendy a výzkumy
zprávou je to, že celkem pro 83,1 procent zjištěných zranitelností přišli vývojáři s adekvátní záplatou většinou
hned v den odhalení bezpečnostní mezery – v roce 2013 tak činilo jen 78,5 %
autorů ohrožených aplikací.
Laboratoř Draper Laboratory
ve spolupráci s vědeckou skupinou při
Stanford University vyvíjí systém, který
dokáže analyzovat terabajty kódu, hledat v něm bezpečnostní mezery a ty
následně odstranit. Systém s kódovým
označením DeepCode je již provozuschopný, využit byl například k odhalení závažné chyby Heartbleed Bug
v OpenSSL. Vědci se nyní snaží rozšířit
možnosti systému tak, aby byl schopen analyzovat ještě větší objemy dat,
a dále zlepšují jeho schopnost „učit se“.
Proaktivní přístup využívaný systémem DeepCode by mohl ukazovat
směr vývoje při zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje totiž umělou inteligenci, která nabízí schopnost
„učit se“. Vědci tak doufají, že bude
schopen „naučit se“ rozeznat špatné
úseky v kódu (chyby, zranitelnosti, bezpečnostní mezery apod.) a spolehlivě
je detekovat.
Více než čtvrtina, konkrétně 28,8 %,
phishingových útoků v roce 2014 byla
zaměřena na krádež finančních dat od
uživatelů. Oproti předchozímu roku je
to sice o 2,7 procentního bodu méně,
ale hlavně proto, že kybernetičtí zločinci přesměrovali svou pozornost z bank
na platební systémy a internetové obchody. Analýzu zveřejnila Kaspersky
Lab ve své zprávě o finančních kybernetických hrozbách Financial Cyber-Threats in 2014. Podle ní kybernetičtí
zločinci zneužili jména známých bank

Smartphony na trhu posílí
na úkor PC i tabletů
Analytici společností IDC a Gartner
se aktuálně předhánějí v predikcích
letošních i budoucích prodejů koncových zařízení. Na mírně odlišných
číslech v podstatě vůbec nesejde, protože odhady obě firmy každý kvartál
pozmění v souladu s aktuální situací
a očekávanými změnami.
Trend, jenž analytici z obou táborů
nastiňují, však působí relativně jednoznačně. Prim v horizontu následujících čtyř let sehrají mobilní telefony,
které se z více než tří čtvrtin budou
podílet na celkových prodejích koncových zařízení. Na osobní počítače
(přenosné i stolní) a multimediální
tablety (včetně hybridních přístrojů
2 v 1) připadne podle predikce společnosti IDC zhruba čtvrtina trhu.
Přitom ještě v roce 2010 byly karty
rozděleny velmi vyrovnaně. Kombi-

novaná kategorie notebooků a desktopů reprezentovala podle informací
IDC 52,5 procenta trhu koncových
zařízení, 44,7 procenta připadalo na
chytré mobilní telefony a 2,8 procenta
na tablety. Zatímco smartphonům
analytici IDC i Gartneru předpovídají další posilování pozic, v případě
PC a tabletů trh nejspíše dosáhnul
saturace. U druhé uvedené komoditní
skupiny tento stav přišel poměrně
brzo.
Ale i segment mobilních telefonů prochází evolučními změnami. Větší část
jejich odbytu připadne do čtyř let na
rozvíjející se trhy (80 %), pod hranicí
100 dolarů bude prodáno 35 procent
produkce a úhlopříčka 5,5 až 7 palců
se stane dílčí charakteristikou téměř
třetiny dodaných přístrojů...

Prodeje serverů opět rostou, mírně
Lídrem serverového trhu zůstává firma HP, mezi pět největších výrobců
se díky loňské akvizici propracovává
i firma Lenovo. Čínští producenti
v blízké budoucnosti výrazně změní
rozložení sil v segmentu.
V říjnu minulého roku společnost
IBM dokončila prodej svého byznysu
serverů x86 čínské firmě Lenovo.
Tato transakce pozměnila rozložení
sil v segmentu a poznamenala i srovnatelnost výsledků v čase. Resumé trhu za minulý rok uzavřelo dlouhé období, kdy se o pozici jedničky přetahovaly společnosti IBM a HP. Nově
budou analytici – alespoň po určitý
čas – zveřejňovat žebříčky, které se
v mnohém přiblíží výsledkům segmentu z posledního loňského čtvrtletí.

Světovou jedničkou se podle informací společnosti IDC z hlediska tržeb
i kusových dodávek vloni stala společnost HP. Obsluhuje více než čtvrtinu
celosvětového trhu. Druhou pozici si
v hodnocení celého roku připsala společnost IBM, ale on čtvrtého kvartálu
ji objemem tržeb výrazně převyšuje
Dell. Ten se stal v globálním srovnání
poprvé světovou dvojkou a toto místo
si alespoň po nějaký čas udrží. Čtvrtým největším globálním hráčem se
nově stane firma Lenovo, která převzala serverový x86 byznys od IBM.
Ve výsledcích celého roku ještě mezi
pěticí největších dodavatelů nefiguruje, ale ve čtvrtém kvartálu s přehledem na pátou příčku odsunula
společnost Cisco. Ta se mezi největšími výrobci udrží, ale podstupuje,...

v 16,3 % útoků (v roce 2013 to bylo
22,2 %) a 5,1 % odhalených phishingových útoků spadá do kategorie platebních systémů, v Česku je to dokonce
7,2 %. Poměr finančního phishingu
odhaleného na systémech Mac se zvýšil o 9,6 procentního bodu na 48,5 %
případů, kdy bezpečnostní produkty
Kaspersky Lab pro Mac OS X reagovali na pokus kybernetických zločinců
o phishing.

výši 8,8 %. Acer dosáhl provozního
zisku 2,71 mld. NT$ (85,37 mil. US$).
Zisk po zdanění (čistý zisk) činil 1,79
mld. NT$ (56,46 mil. US$), marže čistého zisku 0,5 % a výnos na akcii (EPS)
0,66 NT$. Společnost dále zveřejnila
výsledky za čtvrté čtvrtletí spolu se
srovnáním s předcházejícími obdobími: konsolidované tržby dosáhly
85,94 mld. NT$ (2,71 mld. US$), což
představuje mezičtvrtletní nárůst
o 0,3 %.

Současná generace cloudových služeb vyžaduje blízkou kompatibilitu
mezi hardwarem, softwarem, sítí, úložištěm a zdrojem výpočetního výkonu.
Pro poskytovatele cloudových služeb
je náročné zajistit integraci infrastruktury s aplikační vrstvou, nutnou pro
uvádění nových cloudových služeb na
trh. Loni oznámená iniciativa společnosti Cisco na vytvoření Intercloudu,
jakéhosi cloudu cloudů, dostává novou
dynamiku. Společnosti Cisco a Microsoft oznámily, že společně nabídnou
novou platformu, jejímž cílem je zrychlit poskytování služeb a zjednodušit
propojování cloudů do širší sítě. Společnosti Cisco a Microsoft nabízí řešení
v podobě cloudové architektury Cisco
pro cloudovou platformu Microsoft
(Cisco Cloud Architecture for the
Microsoft Cloud Platform) — integrovaného řešení, které propojuje Windows Azure Pack a s konceptem aplikačně orientované infrastruktury
(Cisco ACI).
Společnost Acer oznámila hospodářské výsledky za fiskální rok 2014
a za čtvrté čtvrtletí, které bylo uzavřeno
31. prosince 2014. Konsolidované tržby
dosáhly 329,68 mld. NT$ (10,39 mld.
US$), což představuje meziroční pokles o 8,5 %, přičemž hrubý zisk činil
28,94 mld. NT$ (912,48 mil. US$) a meziročně vzrostl o 28,3 % při marži ve

Hokejová NHL je především velká
show. Fanoušci sledují nejen souboj
o nejproduktivnějšího hráče, ale celou
řadu dalších statistik. Teď k tomu budou mít ještě více příležitostí. Ohlášené
partnerství se SAP umožní na webu
nejlepší hokejové ligy světa sledovat
podrobnější statistiky, než tomu bylo
dosud. Vedení zámořské soutěže před
časem „pustilo na led“ kamery GoPro
a technologie pro sledování pohybu
hráče i puku v reálním čase. Partnerství se společností SAP je dalším logickým krokem k hokeji 21. století. Platforma SAP HANA Enterprise Cloud
a další technologie totiž umožní okamžitě přeměnit všechna data získaná
během zápasů v přehledné statistiky
a umístit je na web NHL. Díky tomu
bude možné v reálném čase zpracovávat obrovské množství dat, která se
průběžně sbírají, a dodat fanouškům
statistické přehledy o celém utkání
i sezóně na jakékoli zařízení. Nová podoba statistik se bude na webu NHL
objevovat postupně v několika fázích.
V první fázi
se rozšířilo množství statistických informací a web získal i novou podobu,
včetně různých možností vizualizace
dat. Další funkce budou přibývat postupně a fanoušci se mohou těšit...
více se dočtete na www.ict-nn.cz
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zprávy z ict bezpečnosti
novinky
Staňte se odborníkem na
kybernetickou bezpečnost
Obrana proti kybernetickým útokům je dnes jedním z nejdůležitějších úkolů síťových administrátorů a dalších IT specialistů.
Alespoň základní povědomí by
ale měl mít dnes každý. Kurzy
společnosti Kaspersky Lab jsou
ale určeny nejen začátečníkům,
v několika úrovních lze vyrůst
ve skutečného bezpečnostního
odborníka, po jakých bude na trhu stále vyšší poptávka.
Kaspersky Lab není jen výrobce
jednoho z nejznámějších antivirových programů, ale také společnost zabývající se zkoumáním
bezpečnostních hrozeb v kyberprostoru. Znalosti o kybernetickém zločinu si nenechává jen pro
sebe a nabízí sérii kurzů, ve kterých se z účastníků mohou stát
bezpečnostní specialisté. Kurzy
jsou rozděleny do tří úrovní od
začátečnické až po pokročilou...
Více si přečtěte na...

Schneider Electric, oznamuje
příchod nové řady záložních
zdrojů UPS...

Úskalí implementací
SIEM nebo SOC
Není to tak dávno, co obrovské objemy tzv. log dat ležely zcela ladem.
I když to není úplná novinka, v posledních měsících se k tomuto tématu upírá stále větší pozornost.
Souvisí to zejména s tím, že právě
tato data mohou být důležitým
zdrojem informací o případných bezpečnostních incidentech. I proto se
v této souvislosti stále častěji hovoří o SIEM.
Nárůst výpočetního výkonu, kterého
jsme – téměř přesně podle Moorova
zákona – v současnosti svědky, otevřel
cestu ke zpracování dat, které jsme dříve byli schopni využít jen velmi okrajově nebo vůbec. Fenomén Big Data je
toho jasným důkazem. Nejde ale jen
o něj. Téměř všechny IT systémy jsou
schopné vytvářet záznamy o své činnosti (log data).
Tato data se dříve nevyužívala příliš
intenzivně, protože jejich zpracování,
a zejména vytěžení relevantních informací, bylo poměrně náročné. Situace

více na www.ictsecurity.cz
Více se dočtete na www.ictsecurity.cz

Splnění těchto úkolů není vždy úplně
snadné a na cestě čeká několik velmi
nebezpečných úskalí, které mohou způsobit, že přes vynaložené prostředky
skončí celý projekt neúspěchem, případně získané informace nebudou mít
dostatečnou hodnotu. Proto je důležité
sledovat pět důležitých aspektů.

Aspekt 1 – Datová kvantita
a Datová kvalita

V oblasti zpracování log dat jde o značné počty generovaných dat v čase. Původní sledování výhradně produkčních

Uživatelé jsou vždy nejslabším
článkem. Musí pochopit rizika
nou cestou kupředu je školení, ale
takové, které dovolí uživatelům
skutečně pochopit rizika a může
změnit jejich chování.

s označením Smart-UPS On-Line
s výkonem 5 – 10 kVA. V případě
modelů s výkonem 6 – 10 kVA se
jedná o první jednofázové UPS
společnosti Schneider Electric
s účiníkem (power factor) 1.

Energetická efektivita
Uvedením nové řady UPS (Uninterruptible Power Supply) reaguje Schneider Electric na aktuální
poptávku IT specialistů po energeticky efektivním řešení pro
maximální snížení...

se ale postupně mění, roste výpočetní
výkon, komplexnost IT systémů, a nakonec i sofistikovanost kybernetických
útoků. Proto se v log datům přesouvá
stále větší pozornost. V současnosti
stojí ale celá řada firem i organizací
před úkolem vytěžit log dat relevantní
informaci ke core-business procesům
a k bezpečnostní interpretaci anebo
technicky zvládnout zpracování ohromného objemu log dat a v nich obsažených
informací.

systémů je nyní doplňováno o testovací
prostředí a začínáme sledovat i napojování vývojových prostředí, včetně
log dat z kompilátorů, GIT/SVN repository, atp. Z pohledu datové kvantity
uvažujme vždy o tisících záznamech
per systém v rámci dne.
Datová kvalita je „nejasně určitelná“,
protože má jinou hodnotu dle typu uživatele a dle jeho role v níž přistupuje
k log datům. Příkladem může být uživatel v roli vývojáře, který hledá v log
datech jinou interpretaci (co nefunguje, co se nepřeložilo, kdy se to vyskytlo,
atp.). Zatímco nadřízený vývojáře hledá v log datech spíše komplexní pohled
o projektu (kolik bylo výskytů aplikačních problémů, komunikačních problémů, systémových problémů), aby
mohl predikovat stav, míru úspěšnosti
a trend efektivity vývoje projektu.
K získání datové kvality je tedy potřeba
efektivní nástroj, který uspokojí různé uživatele v různých rolích. Přehled
možných řešení nabízí obrázek č. 1.
Červený graf ukazuje „surové“ ukládání log dat v systému – žádné sdílení,
žádné napojení na analytický nástroj,
ale náklady pro pořízení jsou tak nízké, že Efektivita vypadá velmi příznivě.
Ovšem jen do určité míry objemu log
dat.

PhD. Kristina Soukupová
Aerospace & Defense Practice
Director, I3CAS Ltd.

Když se řekne armáda a bezpečnost,
obvykle si představíme zbraně. Žijeme ale ve světě kybernetických
zločinů. A právě hierarchické organizace jako je státní správa či armáda si často s tímto problém neumí
poradit. Restrikce nefunguje. Jedi-

Konzultantka v oboru obrany a spoluautorkou Bílé knihy o obraně pro
Armádu ČR Kristina Soukupová se
mimo jiné podílela i na konceptu
školení pro Severoatlantickou alianci.
Zjistila přitom, že i jednotlivé složky
národních armád mají k problematice
sociálních sítí trochu odlišný přístup
a rozdílná pravidla. Některé rým složkám armády pravidla dokonce úplně
chybí. Zároveň upozorňuje, že v případě armády samozřejmě velmi záleží na
konkrétním zařazení jednotky. „Neumím si představit, jak by mohlo například vojenské zpravodajství hojně
tweetovat a nahrávat fotky z večírků
na Facebook. Zároveň jsou ale pro ně
sociální sítě operační prostor, na kterém se musí pohybovat,“ doplňuje
Kristina Soukupová.
„Uživatelé si musí uvědomit, že největší hrozbou jsou sami sobě,“ vysvětluje dále Kristina Soukupová a dodává:
„Můžeme vybudovat skutečně pokro-

čilý systém ochrany před kybernetickými hrozbami. Čemu ale zabránit
nemůžeme, že uživatel ignoruje třeba
patnáct varování před stažením konkrétního souboru a tak škodlivému kódu otevře dveře do celé sítě.“ Uživatelé
jsou obecně slabým místem každé bezpečnostní strategie. Je potřeba, aby rizika skutečně chápali a dokázali si je
spojit s konkrétní praxí. K podobnému
zjištění došel i loni publikovaný výzkum společnosti Cisco Midyear Security Report, podle kterého jsou právě
uživatelé nejslabším článek systému
obrany proti kybernetickým útokům.
Podle něj až třetina zaměstnanců spoléhá na to, že je proti všem rizikům
ochrání zabezpečení sítě jejich fi rmy
a oni se o to proto nemusí starat.

Organizace jako každá jiná

Armáda má samozřejmě specifické
požadavky ohledně IT, pokud jde o bezpečnost. Ty se ale často zaměřují jen
na technickou stránku, na zabezpečení
komunikace mezi jednotlivými složkami, ochranu dat a podobně. Často
se ale zapomíná na to, že problém může
být mnohem širší. V případě armády
nebo obecněji státní správy je riziko
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Nastartujte znovu kariéru.
Staňte se odborníkem na kybernetickou
bezpečnost
Obr. 1 – Efektivita zpracování log dat vůči
celkovému objemu log dat (http://www.
mitre.org)

Obrázek č.1 taktéž poukazuje na klíčovou roli vstupní analýzy log dat, tj.
zpracování údajů o počtu zařízení generující log data, četnost generování log
dat, požadavky na data retention apod.
A to právě z důvodů určení potenciálních implementačních nákladů (minimum – maximum -> optimum) a přesnější definice strategie ve zpracování
log dat klienta.

Aspekt 2 – Co je to SIEM

Přestože lze význam zkratky a pojmu
SIEM nalézt v mnoha
informačních zdrojích,
tak zjednodušené...
Více si přečtěte na:

v sociálních sítích nejen osobním
rizikem uživatelů, ale mohou ohrozit
i obecnou svých organizací a dokonce
takové narušení bezpečnosti může mít
i globální dopad – například na mezinárodní organizace jako je NATO.
Hierarchické organizace, ať to již je
armáda nebo státní správa, často postupují restriktivním způsobem, to znamená, že pokud existuje nějaký problém, snaží se omezit cesty vedoucí
k jeho vzniku. To není vždy ale nejlepší
řešení. Pokud se například podíváme
právě na sociální sítě, například zákaz
Facebooku na pracovních počítačích
situaci neřeší zcela. Zaměstnanci mají
totiž své mobily s fotoaparáty a přístupem na internet. A riziko je tu zpět.
„Zaměstnanci se pak na sociální média
přihlašují pod jinými jmény, trollují,
a problém tím prohlubují,“ upozorňuje
Kristina Soukupová.
Samozřejmě armáda není nijak homogenní organismus, ale je v podstatě
obrazem celé společnosti. Proto i zde
najdeme samozřejmě IT specialisty,
kteří mají o kybernetické bezpečnosti
povědomí, ale i skupiny vojáků, kteří
o této problematice neví téměř nic.
„Když se ale dotkneme
například sociálních sítí,
jsou vojáci běžní...
Více si přečtěte na:

Oblast kybernetické bezpečnosti
se dostává nyní do středu pozornosti celé řady firem. Nedostatek
odborníků na tomto poli je čím dál
citelnější. Orientace na tuto oblast
je proto pro IT odborníky sázkou
na jistotu, zejména pokud se zaměří
na nové role stanovené zákonem
o kybernetické bezpečnosti.
Zpráva Evropské komise z minulého
roku odhaduje, že v EU bude chybět
už v letošním roce téměř milion IT
odborníků. V Česku je celá situace ještě obtížnější vzhledem k počtu firem
spadajících pod ustanovení zákona číslo
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Ten totiž stanovuje tři nové role
v této oblasti, které musí fi rma disponující tzv. kritickou infrastrukturou
obsadit, a to managera, architekta
a auditora kybernetické bezpečnosti.

Neriskujte formalismus

Postupující profesionalizace kyberne-

tických zločinců mnoho firem varuje.
Vloni publikovaná studie Cisco Midyear Security Report upozorňuje, že
kybernetický zločin se stává téměř
samostatným průmyslovým odvětvím
a díky tak zvaným exploit kitům je
možné si objednat útok téměř na míru
jako komerční službu. Na nedávné konferenci Cyber Security 2015 upozornil
například Martin Rehák z bezpečnostní divize této firmy, že celá řada útoků
je v současné době skrytá a útočníci
čekají na vhodnou příležitost (zejména
komerční).
Splnit požadavky zákona jen formálně
by se tedy fi rmám mohlo velmi brzy
vymstít. To platí i pro vzdělávání vlastních odborníků. Nabídka školení je poměrně široká, ne vždy je ale zaručena
dostatečná kvalita a odborná erudovanost školitelů. Spíše než na snadnost
absolvování je rozhodně lepší klást důraz na kvalitu a zkušenosti školicího
týmu a certifi kace i tradici, které školicí centrum má.
Jednou ze společností, které tuto erudici potvrzují, je společnost Alef Nula
působící na českém trhu již více než

20 let jako systémový integrátor. Nováčkem není ani na poli školení, které
do nabídky přibylo zejména na žádost
zákazníků a dnes již tvoří významnou
část tržeb. Za dobu své existence získal ALEF řadu certifikací a ocenění,
např. nejvyšší titul v oblasti vzdělávání technologií Cisco − status Cisco
Learning Partner Specialized a status
F5 ATC (Authorized Training Center),
nabízí vlastní školení na NetApp.

Na startu nové kariéry

V nabídce tohoto školicího centra jsou
i nové kurzy zaměřené právě na vzdělávání odborníků schopných zastávat
role manažera, architekta a auditora
kybernetické bezpečnosti, které požaduje zákon číslo 181/2014 Sb. Základem
nabídky je školení zaměřující se na téma zákona o kybernetické bezpečnosti.
Jednodenní školení poskytne účastníkům základní přehled o tom, co nový
zákon přináší do praxe,
jaká historie předcházela jeho přijetí a...
Více si přečtěte na:

Implementovat SIEM nestačí.
Zkontrolujte si jeho zdraví
Zákon o kybernetické bezpečnosti
přikazuje firmám pod něj spadajícím používat systémy SIEM. Řada
českých firem si ho proto pořídila,
nicméně jeho funkčnost není vždy
stoprocentní. Jakmile se totiž do
systému nedostávají korektní informace, je v podstatě vyřazen z provozu. Služba SOC Prime dokáže
zajistit správné nastavení systémů
SIEM i propojení s dalšími aplikacemi ve firmě, tak aby společnosti
z těchto systémů dostávaly přesně
to, co potřebují.
Implementace samotných systémů
SIEM není tak složitá, problém nastává
ve správném nastavení a optimalizaci
jeho funkčnosti tak, aby skutečně fungoval. „Každý vertikální trh má trochu
odlišné potřeby a od toho se odvíjí také
způsob, jakým bude vyhodnocovat rizika,“ vysvětluje René Pospíšil z firmy IS4
Technologies, která je dodavatelem bezpečnostního řešení SOC Prime, které
je nadstavbou pro SIEM platformu a zajišťuje monitoring zdraví SIEM platforem. „Samozřejmě jiná bezpečnostní
rizika vyhodnocuje například banka,
a na trochu jiné incidenty se zaměřuje
státní instituce,“ doplňuje René Pospíšil.

Kybernetický zákon sice nařizuje firmám používat SIEM, nicméně to často svádí k formálnímu pojetí. Přitom
právě SIEM systémy jsou závislé na
tom, jaké informace se do nich dostávají. „Pokud vypadne například nějaký z konektorů, informace se do SIEM
prostě nedostanou, a tudíž je funkčnost celého systému omezena,“ upozorňuje René Pospíšil. Při analýze scénářů
nasazení SIEM systémů se ukazuje, že
některé chyby se opakují. Tvůrci SOC
Prime proto během dlouhodobého výzkumu mohli vytvořit znalostní databázi všech možných SIEM chyb. Ta
umožní dosáhnout lepších výsledků,
a také zjednodušit správu SIEM platforem.

Informace v reálném čase

Jednou ze zásadních vlastností SOC
Prime je schopnost monitorovat SIEM
systémy v reálném čase. „Velkou výhodou se může ukázat možnost propojení
SIEM do ostatních používaných systémů a platforem. Tím je zajištěno, že
informace zjištěné jedním systémem
v síti se dostanou do SIEM, který je
může dále vyhodnotit,“ uvádí René
Pospíšil. Pokud SOC Prime zjistí kritickou chybu, okamžitě zašle upozornění

ITis easy

René Pospíšil
IS4 Technologies

účastníkům, které obsahuje analýzu
dopadu a konkrétní kroky nápravy.
Tím v podstatě automatizuje začátek
obrany, není již nutné čekat na to, až
někdo záznamy přezkoumá, ale na základě prediktivní analýzy je navržen
postup.
Během zdravotního testu aplikací SOC
Prime je vyhodnoceno několik klíčových metrik, které zahrnují například
ověření toho, že žádné
události nejsou na cestě
do SIEM ztraceny,...
Více si přečtěte na:
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zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky

Nokia přinese LTE do
Moskvy
Uživatelé mobilních telefonů
v Moskvě, centrálních oblastech
Ruska a také na Kavkaze se dočkají brzy služeb sítí čtvrté generace, tedy LTE. Zajistí jim to
sedmiletá smlouva mezi Nokia
Networks a ruským operátorem
Megafon. Nokia na základě tohoto kontraktu upgraduje síť
Megafonu pomocí technologií
Single RAN s využitím základnových stanic Flexi Multiradio 10,
které přinesou uživatelům nejen
vyšší rychlost připojení k internetu, ale také nižší latenci a vyšší
kapacitu sítě. Síť bude navíc dovybavena nástroji NetAct umožňujícími jednotnou konfiguraci,
management a monitoring všech
komponent sítě.

Středoškoláci se utkali
v Networking Academy
Games. Čekal na ně
blackout
„V celé čtvrti došlo vlivem kybernetického útoku k rozsáhlému výpadku
elektřiny. Vy nyní přicházíte do kancelářské budovy, kde došlo v důsledku
výpadku proudu ke kolapsu informačních systému. Vaším úkolem je během
následující hodiny obnovit provoz
všech IT systémů.“ Takové zadání slyšeli finalisté desátého ročníku soutěže
Networking Academy Games. Soutěž
pořádá spolek i-com-unity o.s. spolu
se svými partnery. V kategorii HS3 soutěží tříčlenné týmy studentů středních
škol. Členové vítězného týmu budou
přijati ke studiu na FIT ČVUT bez
přijímacích zkoušek.
V letošním finálovém kole, které se
konalo v pátek 27. března 2015 na půdě
FIT ČVUT, uspěl v konkurenci celkem
třinácti trojic tým zastupující Střední
školu informatiky a finančních služeb
v Plzni. Tým tvořila trojice studentů
Radek Miklánek, Jan Klán a Kristýna
Lepší připravující se na soutěž pod vedením lektora Petra Zimy. Vítězný tým
prokázal nejvyrovnanější výsledky
v obou částech finálového kola – v teoretickém testu i praktické zkoušce.
O tom, že výuka IT na této škole má
skutečně vysokou úroveň svědčí i fakt,
že stejnou školu reprezentovali i vítězové loňského ročníku Networking
Academy Games.
Více se dočtete na www.netguru.cz

Cloud znamená vyšší
bezpečnost
jektováno na stupeň Důvěrné. S Milošem Mastníkem, ředitelem pro obchod
a marketing v této společnosti, jsme si
proto povídali o tom, jak ovlivní přesun
infrastruktury a dat do cloudu kybernetickou bezpečnost, a jak lze naplnit
požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Miloš Mastník, ředitel pro obchod
a marketing, ČD-Telematika

„Centralizací technologií dochází
jednoznačně ke zvýšení rizik bezpečnosti informací, avšak my tato
rizika identifikujeme a snažíme se
s nimi aktivně a především proaktivně pracovat,“ říká Miloš Mastník,
ředitel pro obchod a marketing, ČD –
Telematika a dodává: „Datová centra, která jsou provozována společnosti ČDT, splňují veškeré požadavky
na kritickou infrastrukturu v rámci
zákona o kybernetické bezpečnosti
a navíc jsou certifikována dle normy ISO/IEC 27001 pro systém řízení
bezpečnosti.“
Nové datové centrum, které otevřela
společnost ČD Telematika, které je pro-

Zapojili jste se do projektu Fenix.
Není jen další CERT. Na základě
zákona o kybernetické bezpečnosti
vznikl přece vládní CERT při NBÚ
a existuje zde i CSIRT při sdružení
CZ.NIC. Proč tedy Fenix?
Projekt Fenix vznikl v roce již 2013,
kdy ještě zákon o kybernetické bezpečnosti neexistoval, jako reakce na intenzivní DoS útoky. Hlavní smyslem zapojení se do projektu FENIX, který jako
ČDT vnímáme, je především ochránit
naše zákazníky oproti těmto útokům
a zlepšit tak celkovou kvalitu nabízených služeb.
Zákon o kybernetické bezpečnosti
začal platit v lednu. Jak to změnilo
fungování vaší samotné infrastruktury a co to znamenalo pro vaše zákazníky?
Vzhledem k vysokým požadavkům na
bezpečnost realizovaných například
prostřednictvím certifikace dle normy
pro systém řízení bezpečnosti ISO/IEC
27001, které ČDT klade na jednotlivé
nabízené služby a zapojení se do projektu FENIX znamenaly, že v lednu

naši zákazníci nebyli nuceni nic zaznamenat. Avšak zákon kybernetické
bezpečnosti rozpoutal debatu o bezpečnosti informací a v současné době
jako ČDT zaznamenáváme zvýšený
zájem o oblast bezpečnosti informací.
Velkým problémem pro řadu českých
firem je obsadit tři hlavní role definované zákonem – tedy architekta,
manažera a auditora kybernetické
bezpečnosti. Jaké existují alternativy,
pokud nechtějí nebo nemohou tyto
pozice obsadit přímo?
Vzhledem k rozsáhlému a zkušenému
týmu bezpečnosti, který u ČDT působí, není problém v případě potřeby
jednotlivé role obsadit.
V rámci vaší služby ČDT-Monitor nabízíte možnost získat přehled o bezpečnostních incidentech na internetové konektivitě zákazníka. Mohou
tuto službu použít i firmy, které spadají pod zmíněný zákon?
Služba ČDT-Monitor je koncipována
tak, aby byla schopna zákazníkům nabídnout aktivní monitorování komunikace směrem na Internet a dále pak
tzv. behaviorální analýza síťového provozu, která se soustředí na hloubkovou analýzu sítě a především pak na
bezpečnostní analýzu.
Nedávno jste otevřeli již třetí datové
centrum. Trend postupného přesunu
aplikací i dat z on-site řešení ke clou-

Budoucnost kontaktních
center je multikanálová
„Některé firmy se snaží už dnes využívat sociální sítě k tomu, aby tak
zvaně vtáhly zákazníka do komunikace s jiným zákazníkem,“ říká Ján
Kostka, CEO společnosti Alcasys
a pokračuje: „Ideální je, když na sociálních sítích najdu někoho, kdo
mi poradí a třeba mě nasměruje na
konkrétní osobu ve firmě.“

„Některé firmy se snaží už dnes
využívat sociální sítě k tomu, aby
tak zvaně vtáhly zákazníka do
komunikace s jiným zákazníkem“,
Ján Kostka, CEO, Alcasys

Práce kontaktních center se rychle
mění. S běžnými telefonními operátory
už dnes firma zdaleka nevystačí. Zákazníci chtějí komunikovat elektronicky,
přes e-mail či sociální sítě. O tom, jak
taková multikanálová komunikace
funguje a jak se do budoucna promění
kontaktní centra, jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti Alcasys
Jánem Kostkou.

V minulosti se hovořilo o call centrech, dnes mluvíme spíše o kontaktních centrech a omnikanálové komunikaci. Nenastává pomalu doba, kdy
bude telefonování pomalu patřit minulosti?
Aj z dlhodobých prieskumov analytických spoločností, aj zo sledovania
reportingových dát systémov kontaktných centier v našom regióne je
zrejmé, že objem telefónnych hovorov
nenarastá a popritom prudko rastie
komunikácia cez elektronické kanály.
Objem e-mailov narástol v priebehu
niekoľkých rokov násobkami, podobnú tendenciu má chat, používanosť
mobilných, alebo webových samoobslužných zón a aplikácií. Mladí ľudia
začínajú mať problém plynule sa k téme
ústne vyjadriť a preto predpokladám,
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dových technologiím je jednoznačně
patrný. Nezvyšuje se tím ale riziko
napadení?
Centralizací technologií dochází jednoznačně ke zvýšení rizik bezpečnosti
informací, avšak ČDT identifikuje tato
rizika a snaží se s nimi aktivně a především proaktivně pracovat. ČDT disponuje zkušeným týmem bezpečnostních
odborníků, který je schopen rizika
identifikovat a i s nimi řádně pracovat. Jedním ze systémových opatření je
certifikace dle normy pro systém řízení bezpečnosti ISO/IEC 27001, účast
v projektu FENIX, zvýšenými požadavky na úroveň jako důvěrné u nového
datového centra, atd.
Jak je to s bezpečností v případě zákazníků s tak zvanou kritickou infrastrukturou? Může služeb datových
center využívat firma spadající pod
zákon o kybernetické bezpečnosti?
Jak pak může plnit podmínky, které
jí zákon ukládá?
Datová centra, která jsou provozována
společnosti ČDT, splňují veškeré požadavky na kritickou infrastrukturu
v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti a navíc jsou certifikována dle
normy ISO/IEC 27001 pro systém řízení bezpečnosti. Prostřednictvím této
normy lze jednoduše prokázat soulad
s uvedeným zákonem.
Při návrhu a budování nově otevřené
datové centrum jsme do budoucna
předpokládali zvýšený přesun technologií do datových center a to včetně
kritické infrastruktury...

Více si přečtěte na:

že telefonovanie postupne bude minoritný komunikačný kanál v kontaktných centrách.
Jsou firmy připravené na to, že je zákazníci kontaktují nikoli už telefonem
či e-mailem, ale třeba na sociálních
sítích? Jaké nároky to klade na systém
kontaktního centra?
Sociálne siete sú dnes skôr dobrý nástroj na marketing (aj negatívny). Niektoré princípy funkčností sociálnych
sietí využívajú firmy už dnes v zákazníckych centrách s cieľom vtiahnuť
klienta do komunikácie s iným klientom a preniesť prácu zákazníckeho
servisu na klienta – ideálny stav je,
keď na sociálnej sieti nájdem niekoho
(jednotlivca, skupinu), kto mi poradí,
odnaviguje ma, poučí a nasmeruje do
„správneho košiara“ konkrétnej firmy.
Využíť sociálne siete na
zákaznícky servis a podporu u mobilného...
Více si přečtěte na:

NET GURU

Dvě centra, jedno pole. Díky
MetroClusteru data vždy po ruce
Jedno úložiště lze mít ve dvou
vzdálených datacentrech. Teď není
řeč o zrcadle, skutečně mluvíme
o jediném úložišti. Ač to zní trochu
jako sci-fi, není to žádná hudba
vzdálené budoucnosti. Nový MetroCluster z produkce NetApp totiž
něco podobného umí zařídit. A vaše
datacentrum může třeba vyletět do
povětří. Možná si ani nevšimnete.
Přesun virtualizace dat i hardware
do datových center je jednoznačným
trendem dneška. Vše podpořil nástup
all-flash systémů, které zajistí dostatečně rychlou dostupnost dat i pro ty
nejnáročnější aplikace. Pro celou řadu
firem se tak stává zbytečností starat se
o vlastní úložiště či dokonce servery
a přesouvají je jinam. Drtivá většina
poskytovatelů služeb v datových centrech automaticky nabízí replikaci dat
do jiného geografického bodu, tedy jiného datového centra, což zajišťuje
relativně vysokou bezpečnost dat.
Přesto, zejména u kritických aplikací,
mohou nastat situace, kdy to nebude
stačit. Replikace totiž vždy nějakou dobu trvá a pro servery jsou dvě datová
centra dvěma místy. Když jedno vypadne, zabere určitou – byť ne nutně
nijak dlouhou – dobu, než začnou využívat záložní umístění. To může znamenat pád aplikace či jiný podobný

ICT-TV David Rusín, NetApp Business Development Manager, Alef Nula

problém. Navíc pokud dojde k výpadku
náhle, nemusí se podařit zreplikovat
všechna data. Nový NetApp MetroCluster ale pravidla mění. Nyní už
není nutné data replikovat, ona jsou
současně na dvou místech.

Současně na dvou místech

Kombinace nového clusteru NetApp
MetroCluster s produktem Data ONTAP 8 lze totiž vytvořit logické datové
pole rozprostřené přes dvě datová centra. „Takové řešení je naprosto odolné
vůči selhání kterékoli části jednoho
z datacenter,“ uvádí David Rusín, NetApp Business Development Manager

Alef Nula a pokračuje: „Vůči vnějším
serverům vystupuje MetroCluster jako
jediná logická jednotka, proto i v případě, že selže jedno celé datacentrum,
nic se pro ně nemění a celý systém běží
dál. Zdánlivě bez jakékoli změny.“
MetroCluster nás tak přibližuje skutečnému provozu 24/7. Umístění dvou
části clusteru na dvě různá místa znamená, že systém nejen odolá výpadku,
ale zároveň ho není nutné odstavit ani
v případech aktualizace
firmware nebo budoucím upgrade některé...
Více si přečtěte na:

Neprojde ani myš. Kamerový
systém funguje automaticky
Automatizované kamery umožní
čtrnácti obcím regionu Jihozápad
zvýšit bezpečnost, aniž by to znamenalo nárůst nákladů na provoz
městské či obecní policie. Systém
by měl být totiž napojen na jediné
dohledové centrum a nastaven například tak, aby Policii automaticky
upozornil, pokud kamera například
zaznamená podezřelé vozidlo
Kamerové systémy v obcích mají své
nezaměnitelné místo. Pomáhají velmi
výrazně při prevenci kriminalisty, v boji proti vandalismu a podobně. Problémem je, že provoz kamerového
systému neznamená jen náklady na
samotné vybavení. Zákon o ochraně
osobních údajů totiž dává přístup k takovýmto záznamům pouze Policii, což
pro obce znamená další náklady.
Celkem 14 obcí v regionu Jihozápad se
proto rozhodlo vydat trochu odlišnou
cestou. Kamerový systém, který se
chystají vybudovat, bude plně automa-

tizovaný a napojený na jedno jediné
dohledové centrum Městské policie
v Rudné. Toto dohledové centrum nemá stálou obsluhu, proto je důležité,
aby systém fungoval v podstatě v režimu, kdy bude sám schopen upozornit
na problémy.

Vzhledem k ustanovením zákona
o ochraně osobních údajů bude zajištěno, že k datům z kamer nebude mít
přístup nikdo nepovolaný. Kamery
budou bezdrátové a samotná úložiště
budou umístěna v kancelářích starostů, případně zastupitelů.

Hledané auto se neschová

Spolehlivost je důležitým
parametrem

Předpokládá se proto vybudování
vlastní databáze registračních značek
všech projíždějících vozidel. Tuto databázi bude mít k dispozici Městská
Policie a Policie ČR na vyžádání. Pokud se tedy bude například Policie ČR
zajímat o odcizené vozidlo, může systém automaticky informovat o jeho
průjezdu některou z kamer a následně
lze vysledovat jeho pohyb po regionu
Jihozápad. Stejně tak si může Policie
například vyžádat informace o pohybu
konkrétní registrační značky zpětně,
vyhodnocením průjezdu kamerami
může například usoudit, v jaké oblasti
se skrývá pachatel trestného činu.

Vzhledem k tomu, že systém musí
pracovat více méně automaticky, jsou
jednotlivé komponenty a jejich kvalita
velmi důležité. V první řadě jsou to
kamery, které musí být schopny zaznamenávat obraz ve vysokém rozlišení,
aby bylo možné jej automaticky analyzovat a porovnat například s databází
kradených vozidel. Zároveň musí být
kamery schopny práce i při delším výpadku napájení, aby nebylo možné systém jednoduše vyřadit z provozu...
Více si přečtěte na:
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zprávy z firemního ict
novinky
Poznejte své zákazníky.
Pomůže vám wi-fi
Většina podnikatelů chápe bezdrátové sítě wi-fi spíše jako nutné zlo. Něco co musí nabídnout
svým zaměstnancům, obchodním partnerům nebo zákazníkům. To je ale málo. V bezdrátových sítích se skrývá celá řada
informací, které mohou otevřít
dveře k novým obchodním příležitostem. Nejde pochopitelně
o narušení důvěrnosti přenášených dat, ale o lokalizační a další
technické informace. Že síť wi-fi
může zvládnout mnohem více,
než jen zprostředkovat připojení
k internetu předvedla společnost Cisco na nedávné výstavě
Connect 2015.
Oběd začíná. Hurá do
restaurace
Konferenční prostory Clarion
Congress hotelu byly po dobu
trvání konference Cisco Connect
2015 propojeny bezdrátovou sítí
umožňující všem účastníkům
rychlé a stabilní připojení k internetu. Kromě dvaceti bezdrátových přístupových bodů řad
AP3700, AP2700 a AP1700 je
její součástí i dvanáct zařízení
Cisco Meraki MR34 obsahujících
analytické nástroje Cisco CMX...

První inovační centrum
Konica Minolta ve střední
Evropě má Brno
Město Brno se stalo jedním z pěti světov ých inovačních center Konica
Minolta, firma zde totiž slavnostně
otevřela první vlastní centrum pro vývoj inovačních produktů a služeb ve
střední Evropě. Vedení brněnského
inovačního centra má sídlo v Londýně,
odkud budou přicházet konkrétní náměty na vývoj nových softwarových
aplikací. Inovační centrum se primárně
zaměří na vývoj služeb v oblastech souvisejících se zpracováním dat, bezpečností IT systémů, fungováním virtuálních kanceláří a mobilními aplikacemi.
Kromě toho bude pracovat s technologiemi, jako jsou 3D tisk, holografické
brýle, doteková zařízení nebo senzorové sítě. Do tří let by mělo zaměstnávat
až 50 IT odborníků.
První inovační centrum Konica Minolta
vzniklo začátkem loňského roku ve
Foster City v Kalifornii, kde vyvíjí služby pro zákazníky z regionu Severní
Ameriky. Kromě evropského centra...
Více se dočtete na www.corporateict.cz

Investice do IT přinášejí
okamžité úspory

přímých úspor musíme brát v případě
státu v úvahu i fakt, že zefektivnění
státní správy má pozitivní dopad i na
kvalitu života jeho obyvatel. A to je
efekt, který nelze úplně přesně vyčíslit.

Roman Knap, generální ředitel, SAP ČR

„Jsem přesvědčen, že každá investice musí mít návratnost a v případě
státu je to ještě důležitější, protože
jde o peníze daňových poplatníků,“
říká Roman Knap, generální ředitel
SAP ČR. „Zatím se může zdát, že stát
ještě plně nechápe, že investice do
IT mohou přinést úspory do jiných
oblastí. Ale například v Nizozemí
přineslo zavedení centrální správy
personálních agend pro 12 ministerstev jen za první rok úspory ve výši
100 milionů euro a s každým dalším

rokem tyto úspory narůstají,“ pokračuje.
Německý koncern SAP patří k významným dodavatelům informačních systémů pro státní správu. Pro správu
některé z agend jej využívá většina
zemí EU, Česko v tomto směru není
výjimkou. Investice několika stovek
milionů korun do IT se v době napjatého rozpočtu může zdát pošetilou.
Roman Knap ale v rozhovoru pro ICT
Network News upozorňuje, že kromě

Když se řekne státní správa a informační technologie, většině lidí se zřejmě vybaví předražené státní zakázky
na různé systémy. Zároveň ale máme
zkušenost z každodenního kontaktu
se státem a zjišťujeme, že státní správa rozhodně nefunguje jak má. Proč
tenhle rozpor vzniká?
Myslím si, že ten rozpor je spíše časový.
Nové technologie potřebují nějaký čas
k tomu, aby mohly začít přinášet užitek, očekávání jsou ale aktuální. Podle
mého názoru, jak se bude stát rozvíjet
a bude postupovat digitalizace státní
správy, bude se tento rozpor pomalu
vytrácet. Dnes zatím ještě všichni vidí
jen náklady na IT a mají pocit, že moderní technologie stojí stát jen peníze.
Když se ale na celý problém podíváme
s odstupem, ukáže se, že investicí do
IT se dá ušetřit někde jinde. Zvýšení
efektivity umožní jednak ušetřit peníze a jednak nahradit některé činností
právě technologiemi. Takže investice se
nám vrátí, a spíše v kratším, než delším

IT je cestou ke zvýšení efektivity
(nejen) ve státní správě
...pokračování ze strany 01

Značka Siemens je na trhu velmi dobře známa, a to dokonce i laické veřejnosti. V případě Atosu ITS to je přece
jen složitější. Samozřejmě odborná
veřejnost bude víc v obraze. Nenarážíte někdy na tuto skutečnost? Nebyla
by situace pod značkou Siemens jednodušší?

Společnost Atos je velmi silná a známá
značka v západní Evropě. V oblasti
střední a východní Evropy se ale –
s výjimkou Polska a částečně Rakouska – před akvizicí Siemens ITSS vůbec
neangažovala. Menší povědomí o ní
u veřejnosti bylo tedy logické, naším
úkolem je samozřejmě dosáhnout toho,
aby byla i naše značka Atos v IT stejně
silná, jako byl Siemens. Minimálně

Emil Fitoš, generální ředitel, Atos IT Solutions and Services ČR a SR

v oboru Business To Business služeb
se nám to myslím poměrně daří.
Působíte na trhu, který je v Česku
velmi konkurenční. Čím se snažíte
zákazníky přesvědčit, aby si za partnera vybrali právě vás? V čem Atos
převyšuje konkurenci?
Myslím si, že heslem dneška jsou inovace. Ty se stávají stále důležitější jak
pro zákazníky ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Proto i Atos investuje velké prostředky do vývoje nových
produktů, snaží se za všech okolností
přinášet na trh nová řešení a být skutečně inovativní firmou. To platí nejen
o centrále, ale i o nás všech v našem regionu. Dobrým příkladem je výzkumné a vývojové centrum nazývané Atos
Research and Innovation.
Když došlou ke sloučení s IT divizí
firmy Siemens, velmi nám záleželo na
tom, aby takovéto výzkumné a vývojové centrum vzniklo i u nás. Nakonec
se to podařilo a jedno z těchto center
je umístěno v Bratislavě. Jeho výsledky
jsou skutečně velmi dobré a už v této
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časovém horizontu. A to je přesně to,
co nemusí být patrné úplně na první
pohled, ale o čem se snažíme veřejnosti
i stát přesvědčit.
Navíc v případě státu – na rozdíl od privátního sektoru – vstupuje do hry ještě
jedna proměnná, a to je zvýšení kvality
života občanů. To se ne vždy dá úplně
přesně vyjádřit číslem, ale je to jedna
z věcí, které je třeba brát v úvahu. Když
se tedy díváme na nějakou státní investici do IT, měli bychom kromě samotné
ceny zvážit návratnost takovéto investice, a také zkvalitnění služby občanům.
V Česku se o e-government hodně
mluví, nicméně mnoho se nedělá. Co
brání rychlejšímu rozvoji elektronických agend ve státní správě?
Máte pravdu a není to jen náš pocit,
v žebříčku Evropské komise hodnotícím úroveň digitalizace veřejných služeb figuruje Česká republika na 25.
místě ze sedmadvaceti. To není úplně
lichotivý výsledek. Státní správa je ale
v zavádění novinek, a o informačních
technologiích to platí také, mnohem
pomalejší než soukromá sféra. Je to dáno tím, že rozhodovací procesy jsou
trochu jiné. Nejprve je potřeba dojít
k politické shodě a představit nějakou
vizi cílového stavu. Teprve pak se hledá způsob, jak k tomuto cílovému stavu
dojít. Do hry pak samozřejmě vstupují
různá omezení daná zákonem...
Více si přečtěte na www.corporateict.cz

chvíli má na kontě několik projektů
základního i aplikovaného výzkumu.
Do těchto projektů se postupně snažíme zapojovat také naše české kolegy.
Podle mého názoru budou výsledky
práce tohoto výzkumného centra velmi brzy naší významnou konkurenční
výhodou.
Jak na značku po těch zmíněných pěti
letech reagují zákazníci? Už ví, kdo
za nimi přichází a co jim můžete nabídnout?
Myslím si, že ano. Máme to samozřejmě o něco jednodušší v tom, že působíme na trhu B2B. Tady je počet partnerů přece jen omezenější a dají se lépe
definovat. Osvěta trvala myslím přibližně rok po té, co jsme jako Atos ITS
vstoupili na trh. Dnes už podle mého
názoru naši zákazníci a partneři značku znají, a především ví, co jim přinášíme a co jim můžeme nabídnout.
Blíží se konec prvního čtvrtletí roku
2015, takže možná už si můžeme dovolit trochu odhadovat. Hodně se
mluví o tom, že ekonomická krize je již minulostí a investice...
Více si přečtěte na:

CORPORATE ICT

Nový vlastník, nový impuls
...pokračování ze strany 01

Alcatel-Lucent. Analytici společnosti
Gartner očekávají, že se noví majitelé
firmy Alcatel-Lucent Enterprise zaměří
na další rozvoj platforem OpenTouch
a OmniSwitch. O tom, jaká je budoucnost firmy v Česku jsme si povídali
s Miloslavem Kapešem, manažerem
prodejních kanálů společnosti Alcatel-Lucent
V říjnu loňského roku byl oznámen
prodej divize Alcatel-Lucent Enterprise čínské společnosti Huaxin Post
& Telecommunication Economy
Development Center. Toto jméno asi
českým zákazníkům mnoho neříká.
Můžete nám nového vlastníka trochu
představit?
Kupcem majoritního podílu v Alcatel-Lucent Enterprise se skutečně stala
státem ovládaná čínská investiční firma
China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center.
Ta má k naší firmě blízko již dlouho, je
totiž minoritním akcionářem čínského
zastoupení Alcatel-Lucent Shanghai
Bell. Investičně se China Huaxin podílí i na řadě mezinárodních projektů,
jež cílí na segment telekomunikací,
resp. síťových operátorů a okrajově i na
podnikové sítě.
Ovládnutím firmy Alcatel-Lucent čínští
investoři výrazně posílí své portfolio,

což potvrzují i analytici společnosti
Gartner. Ti vyzdvihují zejména technologickou vyspělost platformy OpenTouch pro sjednocenou komunikaci,
velkou instalovanou bázi telefonních
řešení OmniPCX a rychle rostoucí
byznys v segmentu podnikových sítí.
Společnost Alcatel-Lucent si ponechala ve společnosti patnáctiprocentní
podíl. Bude tedy do řízení společnosti
nadále mluvit nebo bude rozhodování čistě v čínských rukou? Jaké změny
zákazníky čekají?
Z pohledu našich partnerů, které máme
v České a Slovenské Republice na starosti, nedojde k žádné redukci našeho
portfolia ani ke změně obchodního
modelu. Z pohledu našich zákazníků
také nedojde ke změnám. Nový subjekt
plně stojí za instalovanou bází a nabízí i nadále minimálně stejnou úroveň
podpory jako doposud. Osobně očekávám větší míru volnosti v otázkách
podpory jednotlivých projektů, nebo
práce se zákazníky.
Právě pro naše zákazníky to myslím
bude velká šance, nový vlastník si vytyčil cíl dosáhnout zdvojnásobení obratu. A jak je dnes na trhu naprosto běžné, kromě organického růstu se chce
hodně zaměřit i na akvizice. Myslím
si tedy, že můžeme očekávat dobré
zprávy.

Miloslav Kapeš, manažer
prodejních kanálů, Alcatel-Lucent

Zaznamenal jste už nějaké změny
ve vedení společnosti? Mění se nějak
směrování a způsob práce? Odrazilo
se převzetí novým vlastníkem na práci
českého týmu?
V letošním roce byla založena holdingová společnost ALE International,
která zakládá své branch office po celém světě. Pro Českou Republiku bylo
stanoveno datum 1. 7. 2015 pro úplné
osamostatnění a vznik nového subjektu. Beze změny zůstává
model nepřímého prodeje přes naše prodejní...
Více si přečtěte na:

Šest terabytů s malou spotřebou
Tlak na co nejvyšší efektivitu provozu a snížené náklady na vlastnictví
se nevyhýbá ani datovým centrům.
Nové disky řady WD Re+ přinášejí
nejen kapacitu až 6 TB, ale především nejnižší spotřebu energie ve své
kategorii 3,5“ disků bez ohledu na
kapacitu. Spotřeba pouhých 6 wattů
při kapacitě 6 TB může u velkých
diskových polí při celkových nákladech na vlastnictví a provoz šetřit
až miliony dolarů za rok.
Přes nástup flash technologií mají klasické otáčiví disky v datových centrech
stále svoje nezastupitelné místo. Vzhledem k jejich počtu je pro provozovatele
důležitá nejen jejich kapacita, ale stále
častěji i spotřeba energie. V moderních
datových centrech jsou celkové náklady na vlastnictví (TCO) tvořeny vzorečkem, do kterého vstupují kapacita,
cena, spotřeba energie a vzájemný
vztah mezi těmito hodnotami. Nový
disk WD Re+ poskytuje na dnešním

trhu nejlepší vysoce kapacitní platformu s nejvyšší energetickou efektivitou.

Pět ploten a dvě mechaniky

Disky z řady WD Re+ SATA 6 Gb/s
využívají platformu s pěti plotnami
o vysoké hustotě zápisu, která zajišťuje
optimální mix nízké spotřeby energie,
vysokou kapacitu a spolehlivost pro
práci v nepřetržitém provozu (24/7).
Disky si poradí s pracovní zátěží až
550 TB za rok, což je řadí na úplnou
špičku mezi 3,5“ disky pro datová centra. Podobně jako disk WD Re využívá
WD RE+ nové platformy zjednodušující nasazení disků ve škálovatelných
úložištích a zvyšující spolehlivost.
U větších nasazení dochází ke vzájemnému ovlivnění všech disků vibracemi.
Nové disky WD jsou proto vybaveny
technologií RAFF, která obsahuje sofistikovanou elektroniku, která monitoruje disk a odstraňuje lineární i rotační
vibrace v reálném čase. Výsledkem je
významné zlepšení výkonu v prostředí

Společnost WD je partnerem tomboly pořádaném
vydavatelstvím Averia na ISSS 2015

s vysokými vibracemi v porovnání
s předchozími generacemi disků. Multi-axiální nárazové sensory automaticky detekují i ty nejmenší nárazy a zajišťují kompenzaci pro ochranu dat.
Celkově je konstrukce disku přizpůsobena tak, aby nejenže vibracím odolával, ale zároveň je sám co nejméně
způsoboval a co nejméně tak zatěžoval
okolní disky v diskových polích. Technologie StableTrac zajišťuje uchycení
hřídele motorku na obou koncích, aby
se snížily vibrace vyvolané systémem
a stabilizovaly se propojovací desky. To
umožní přesné sledování během čtení
a zápisu.
Vylepšeními prošla také samotná mechanika disku, systém pro nastavení
hlavy je vybaven dvěma vystavovacími
mechanikami, což vylepšuje poziční
přesnost záznamové stopy dat/záznamových stop dat. Primární vystavovací
mechanika poskytuje přibližné přemístění za použití běžných elektromagnetických principů
vystavovací mechaniky...
Více si přečtěte na:
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finance (ve spolupráci s časopisem Bankovnictví)

Více než čtvrtina phishingů útočila
v roce 2014 na peníze
Více než čtvrtina, konkrétně 28,8 %,
phishingových útoků v roce 2014 byla
zaměřena na krádež finančních dat od
uživatelů. Oproti předchozímu roku je
to sice o 2,7 procentního bodu méně,
ale hlavně proto, že kybernetičtí zločinci přesměrovali svou pozornost z bank
na platební systémy a internetové obchody. Analýzu zveřejnila Kaspersky
Lab ve své zprávě o finančních kybernetických hrozbách Financial Cyber-Threats in 2014.
• Kybernetičtí zločinci zneužili jména
známých bank v 16,3 % útoků (v ro-

ce 2013 to bylo 22,2 %).
• 5,1 % odhalených phishingových
útoků spadá do kategorie platebních
systémů, v Česku je to dokonce 7,2 %
• Jména známých internetových obchodů byla zneužita v 7,3 % případů
(6,5 % to bylo v roce 2013)
• V 5,1 % případů se ochranné technologie proti phishingu Kaspersky
Lab spustily kvůli stránkám
• Poměr finančního phishingu odhaleného na systémech Mac se zvýšil
o 9,6 procentního bodu na 48,5 %
případů, kdy bezpečnostní produk-

ty Kaspersky Lab pro Mac OS X reagovali na pokus kybernetických
zločinců o phishing
Phishing, nebo také česky rhybaření,
je druhem internetového podvodu, při
němž se kybernetičtí zločinci snaží
nalákat uživatele, aby jim poskytli svá
data (přihlašovací údaje či další osobní
informace) tak, že vytvoří falešné stránky imitující známé internetové zdroje.
V kategorii platebních systémů útočili
kybernetičtí zločinci na uživatele karet Visa (31 %), PayPal (30 %) a American Express (25 %). V kategorii inter-

netových obchodů vede stále Amazon
s 32 %, i když zaznamenal pokles o 29
procentních bodů. Analytici to připisují faktu, že se tyto firmy snaží s podobnými podvody ve velké míře bojovat. Útočníci proto hledají nové cíle –
například v roce 2014 narostl počet
phishingu cílícího na stránky prodávající letenky.
Detailní informace o phishingové scéně
v roce 2014 si přečtete na webu Securelist.com.

Bimodal IT – jde více o business než o IT
Digitalizace mění chování i očekávání klientů a uspět znamená reflektovat změnu. Inovovat. Středem zájmu
je IT, které se ovšem musí zásadně
změnit, aby na potřeby businessu,
rychle a dravě se vrhajícího po nových příležitostech, dokázalo reagovat. Jak?
Všechno začíná u businessu. U jednoho
kratičkého, téměř nepatrného okamžiku – digitálního business momentu.
Klient si během ranní kávy vyhledává
produkt na internetu a přitom se přihlásí k sociální síti či k internetovému
bankovnictví. Nebo se prochází kolem
výkladní skříně, kde zahlédne „svůj“
produkt – bleskově spouští mobilní
aplikaci a hodnotí své finance, kalkuluje: „Co musím udělat pro to, abych na
to měl?“

Moment, který rozhodne

Žijeme v digitálním světě. Takové
momenty se odehrávají každodenně
a v nekonečném množství obměn.
V čem jsou pro banku tak zásadní?
Jsou to přesně ty momenty, kdy má
banka příležitost „ulovit“ zákazníka
a prodat svůj produkt. V pravou chvíli
nabídnout půjčku, kreditní kartu nebo
kontokorent.
Jsou to příležitosti, kterých si business
– obchodní oddělení banky – začíná
ve stále větší míře všímat. Musí jich
umět využít, protože žádná příležitost
se nebude opakovat. Doslova se za nimi musí drát, agresivně a kupředu,
bojovat o ně, bojovat o klienta. Jinak
přijdou jiní a ten okamžik i s klientem
si vezmou. Business musí takové příležitosti odhalovat, nacházet stále nové. Hledat způsoby, jak přijít v pravou
chvíli s tou pravou nabídkou. Být připraven, rychlý a agilní.

telný. Znamená to jediné: IT se musí
rozdělit na tradiční stabilní a spolehlivou provozní část, o niž se opírá provoz banky, a na inovativní, flexibilní,
agilní IT, které umožní rychlé zavádění nových služeb pro business. Vítejte
ve světě vícerychlostního IT, neboli
Bimodal IT.

Udělejte prostor pro agilitu

Inovace a nový pohled

Co konkrétně znamená, že business
musí být připraven? V dnešním stále
více se digitalizujím světě, kde konkurence je většinou doslova jen „o jedno
kliknutí vedle“, rozhodují takové faktory, jako lepší zákaznická zkušenost,
schopnost nabídnout personalizovaný
produkt, cílenou individuální nabídku,
relevantní poradenství. Vyjít klientovi
vstříc přesně v moment, kdy to potřebuje. Banka musí být schopna rychle
a flexibilně inovovat, zavádět nové produkty a služby, nabídnout novou přidanou hodnotu. Prakticky v reálném
čase vyhodnocovat data o svých klientech za účelem okamžitě, ale přitom
cíleně nabídnout produkt. Jedině tak
má business šanci na úspěch. Neobejde se ale bez prostředků. A ty je v digitální době potřeba hledat v IT.

IT v nové roli

Je přirozené, že se IT ve víru událostí
dostává do hledáčku samotných CEO
společností. Právě k němu směřuje pozornost a tlak na úspěch společnosti
míří právě do řad IT. Prioritou už nejsou nejnižší náklady, IT může vydělávat. Je tu ovšem drobné „ale“. Zatím-

co na trh pronikají noví, mladší hráči
lákající klienty na konkrétní inovaci,
IT s poloměrem uvedení změny na trh
několik let se dostává do nezáviděníhodné situace. Business naproti tomu
požaduje agilitu, flexibilitu. A pokud ji
neposkytne vnitřní IT, neváhá se poohlédnout jinam, postarat se sám o sebe. I v samotných business kancelářích
dnes sedí lidé, kteří jsou schopni pracovat na vysoké úrovni s Excelem nebo
svému týmu opatřit aplikaci, která mu
dá, co potřebuje. I když je třeba v cloudu, na smartphonu, provozovaná mimo veškerou kontrolu korporátního
IT. Že to není ideální stav, je zjevné.
Stupňující se chaos ale v konečném
důsledku neprospěje ani jedné straně.

Jízda na dvě rychlosti

Nastává čas na změnu. Ovšem změnu
v širším kontextu, která přinese ne jednu konkrétní inovaci, nýbrž dá do nynějška nepružnému a nemotornému
kolosu IT úplně nový rozměr agility
a flexibility. Domnívat se, že se IT banky od základu změní a bude fungovat
úplně jinak než dosud, by bylo bláhové.
Zároveň tlak na rychlou reakci na požadavky businessu je reálný, hmata-

Přechod k novému žádoucímu stavu,
skutečnému Bimodal IT si však žádá
víc. Chce to změnu myšlení. V rámci
agilního IT je potřeba využít nové metodiky, nové přístupy a současně vše
sladit s tradiční částí IT. Ovšem zároveň platí jedno – IT není a nikdy nebude černobílé. Můžeme si nakrásně
malovat hranice a plánovat, co bude
stabilní a co bude flexibilní. Ale i když
se řekne Bimodal, mezi onou černou
a bílou vždy budou i stupně šedé. Jednotlivé požadavky, systémy a projekty
nebude vždy možné jednoznačně zařadit do tradičního, nebo agilního IT.
Řešení problémů v IT leží u businessu
Východisko spočívá v tom, nahlížet na
vše z pohledu businessu. To znamená
nedívat se na IT z pohledu IT systémů,
infrastruktury a aplikací, ale zaměřit
pozornost na to, které business funkce,
agendy, procesy nebo oddělení potřebují být agilní, a kde je naopak prioritou
zajišťovat stabilní provoz. Dnešní IT
takovému pohledu nebude odpovídat,
vzniknou protichůdné požadavky u jednotlivých systémů a IT systémy bude
muset přeorganizovat, předělat a vytvořit nové optimalizované IT jádro,
které bude poskytovat maximální součinnost inovativnímu IT kolem. Samotná obchodní oddělení si
musí uvědomit, že je to
o business...
Více si přečtěte na:
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Krádeže v elektronickém bankovnictví?
Dnes platí hlavně banky
V době rostoucího počtu kybernetických zločinů obecně, přibývá také
útoků na elektronické bankovnictví
klientů bank. Policie při vyšetřování
těchto skutků není příliš úspěšná,
klienty to ale příliš mrzet nemusí.
Současná legislativa i soudní praxe
totiž ve většině případů přenese
ztrátu na banku. Jedinou cestou je
vzdělávání klientů.
Elektronické bankovnictví dnes používá téměř každý. Přitom zájem klientů
naučit se skutečně používat počítač
a chovat se alespoň trochu rozumně
není příliš velký. „Dnes už by měl každý
vědět, že by na počítači neměl mít nelegální software, že by měl pravidelně
aktualizovat operační systém, a že není
vhodné přistupovat k elektronickému
bankovnictví s účtem administrátora.
Jenže banka tohle klientům říct nemůže. Kdyby to totiž řekla, polovina klientů nebude rozumět, druhá polovina
se urazí,“ upozorňuje s lehkou nadsázkou Jiří Donát, partner advokátní kanceláře Rowan Legal.

základní právní předpisy. Prvním je
trestní zákoník, tedy zákon číslo
40/2009 Sb., druhým trestní řád (zákon
č. 141/1961 Sb.). Jiří Donát vysvětluje,
že trestní zákoník definuje, co je trestný
čin. Trestní řád pak určuje, jaké následky hrozí pachateli trestného činu
a jak stát s tímto spáchaným činem
naloží.
Na napadení internetového bankovnictví a odčerpání peněz z účtu se obvykle

aplikuje paragraf 234 trestního zákoníku, který upravuje neoprávnění opatření si, padělání nebo pozměnění platebního prostředku. „Tento paragraf se
vztahuje především na zneužití platební karty, nicméně používá se také právě
na příkazy v elektronickém bankovnictví,“ vysvětluje Jiří Donát a dodává:
„Je dobré mít na paměti, že trestná je
už příprava tohoto činu, přičemž nejvyšší sazba je až 12 let.“

Policie ČR se tyto trestné činy prozatím nedaří příliš objasňovat. Asi největším problémem je fakt, že většina
kybernetických útoků, včetně těch směřujících na elektronické bankovnictví,
pochází ze zahraničí. V tomto případě
má Policie poměrně svázané ruce a je
odkázána na mezinárodní spolupráci.
Přitom, jak upozorňuje Jiří Donát,
rychlost je často rozhodující. „Někteří
naši klienti se obrátili na soukromé
detektivní kanceláře a dosáhli vyšetření celého případu mnohem rychleji,“
dodává.

Kde získat důkazy

Nástroje Policie ČR jsou v tomto směru relativně omezení. První možností
je sledování osob a věcí, to by mohla
ale použít jen v případě, že by věděla
o chystaném trestném činu. V praxi
častěji policie využívá svého odposlech
a záznam telekomunikačního provozu.
Od operátorů získává provozně lokalizační údaje, které využívá k identifikaci IP adres. Ani to ale nevede příliš
často k výsledku.
Policii chybí standardizovaný postup, jak zajistit důkazy...

Útoky ze zahraničí

Pokud se zabýváme krádežemi v prostředí elektronického bankovnictví,
vztahují se na tuto problematiku dva

Více si přečtěte na:

Zákon o veřejných zakázkách v kontextu Cloudová
právní úpravy kybernetické bezpečnosti a internetová
Účelem práv ní úprav y zá kona č.
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti („ZKB“), je především zajištění
bezpečnosti kybernetického prostoru,
zachování jeho samotné existence a celkové funkčnosti. Orgány veřejné moci
a další osoby, na něž dopadá působnost
ZKB, jsou tak s účinností od 1. ledna
2015 povinny zavést a provádět v jimi
spravovaných informačních a komunikačních systémech bezpečnostní
opatření a vést o tom příslušnou bezpečnostní dokumentaci. Požadavky
vyplývající z bezpečnostních opatření
přitom mají ve vztahu k vybraným orgánům veřejné moci a dalším osobám
dopad také na proces výběru dodavatelů plnění nezbytného pro splnění
povinností dle ZKB. Právní úprava kybernetické bezpečnosti tak bezprostředně dopadá rovněž do oblasti právní úpravy zadávání veřejných zakázek.
Předmětem právní úpravy kybernetické bezpečnosti jsou podle § 1 odst. 1
ZKB práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci

v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Mezi orgány a osoby, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti, náleží dle § 3 ZKB mimo
jiné:
• správce informačního systému kritické informační infrastruktury,
• správce komunikačního systému
kritické informační infrastruktury
a
• správce významného informačního
systému.
Tyto orgány a osoby lze označit za relativně samostatnou skupinu (tzv. povinné osoby), na kterou krom jiného
dopadá povinnost zohledňovat požadavky vyplývající z bezpečnostních
opatření při výběru dodavatelů pro
informační systém kritické informační
infrastruktury, komunikační systém
kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém.
Ustanovení § 4 odst. 3 ZKB pak výslovně stanoví, že zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních

člen sdružení

opatření v míře nezbytné pro splnění
povinností podle ZKB nelze považovat
za nezákonné omezení hospodářské
soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.
Povinné osoby přitom s ohledem na
svoje postavení zároveň často naplňují
definici zadavatele podle § 2 a násl.
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“). Právní úprava kybernetické bezpečnosti tak v § 4 odst. 3 ZKB
do jisté míry zmírňuje jinak poměrně
striktní požadavek na zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli ve smyslu ZVZ.
V případě veřejných zakázek, jejichž
předmětem je plnění nezbytné pro
splnění povinností podle
ZKB, je proto zadavatel
spadající do okruhu...
Více si přečtěte na:

úložiště jsou
zásadní firemní
bezpečnostní
riziko
S minimální snahou lze v úložištích
jako je například Ulož.to najít nabídky,
nákladové kalkulace, smlouvy nebo
daňová přiznání. Zaměstnanci tyto dokumenty v online úložištích sdílejí,
aniž by si uvědomovali, že jde o nahrání do veřejně přístupného prostoru.
Množství dalších dokumentů, ať už
firemních i soukromých, je možné najít
s pomocí vyhledávačů prostřednictvím
sídlících odkazů, které se nikdy neměly
stát veřejnými.
Obliba cloudu a úložišť na Internetu je
dnes zásadním bezpečnostním rizikem
pro firmy, ale i pro jednotlivce. Pokud
spojíte snadnost sdílení
dokumentů na Ulož.to
s možností zde...
Více si přečtěte na:
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Jak na ni

Kdo se posunul kam
Michal Stachník

Jaroslav Maurenc

Generálním ředitelem české pobočky společnosti
Cisco byl jmenován
Michal Stachník.
Na této pozici bude
zodpovědný za řízení obchodních,
technologických a marketingových
aktivit společnosti, stejně jako za spolupráci s více než 600 lokálními partnery v České republice. Michal Stachník
se také zapojí do práce regionálního vedení Cisco ve střední a východní Evropě. Ivo Němeček, který vedl Cisco ČR
jako pověřený generální ředitel od září
loňského roku, se bude dále věnovat
rozvoji partnerské sítě Cisco a rozvoji
obchodu v segmentu SMB.
Michal Stachník do čela Cisco ČR přichází ze společnosti VMware, kde pracoval od roku 2007 na různých pozicích. V průběhu předchozí profesní kariéry se zabýval řízením obchodních
týmů nebo rozvojem partnerské sítě ve
společnostech Symantec, IBM a Sun
Microsystems. Michal Stachník získal
inženýrský titul na Vysokém učení...

Jaroslav Maurenc
přichází do Mainstream Technologies ze společnosti
Microsoft, kde devět let pracoval
v různých oblastech, od předprodejní podpory pro významné zákazníky po Premier Support. Poslední tři
roky působil právě v oddělení Premier
Support na pozici Service Delivery
Manager. Zaměřoval se zde na podporu vybraných zákazníků a koordinaci
činností vedoucí rychlému vyřešení
jejich technických problémů.
IT technologiím se věnuje po celý svůj
dosavadní profesní život. Absolvoval
ČVUT v Praze se specializací na projektování počítačů a sítí. Před nástupem
do společnosti Microsoft strávil jedenáct let jako systémový inženýr, projektový manažer a manažer oddělení
podpory u významných partnerů společnosti Microsoft. Je držitelem mnoha
certifikátů Microsoft (MCSE, MCSA,
MCP), HP/Compaq (MASE, ASE) i otevřených standardů ITIL a TOGAF...

Více na www.netguru.cz

Více na www.ictsecurity.cz

Cisco ČR
Generální ředitel

1) Ta správná pozice

Mainstream Technologies
Manažer divize Managed
Services & Support

Dita Fuchsová
lektorka kurzů komunikace

Minule jsme si vysvětlili, proč na
délce záleží. Mám-li rekapitulovat –
vaše vystoupení na firemním večírku, rodinné oslavě či na konferenci
má své zákonitosti, obsahové, formální i časové, a ty je dobré si osvojit.
Dnes se budeme věnovat hodně svérázné dámě, která nás velmi často ovládne
a zejména ti mladší a nezkušenější bývají v boji s ní bezradní. Je to tréma.
Znáte ji. Zaplaví vás vlna horka, zrychlí
se vám dech, chybí vám vzduch, cítíte,
že červenáte. To, že rudnete a potíte se,
možná všichni nezaregistrují, ale vede
k tomu, že se vám navíc začnou třást
ruce, což už přehlédnout nelze... Receptem na trému je následujících pět
zásad.

Jak hodnotíte lidi, které prvně vidíte?
Ještě dřív, než promluví? Jak si je zaškatulkujete? Věřte mi, velkou roli hraje
jejich postoj. Úspěšní lidé, se kterými
jsem pracovala, od slavných herců po
miliardáře, uměli stát či sedět tak, že
každý poznal – ten to tady vede. Co tím
chci říci? Vždy stůjte či seďte rovně.
Skrčení působíte nemocně, slabě, defenzivně, vypadáte menší, hůř se vám
dýchá, nedíváte se na lidi zpříma a vůbec – baví vás dívat se na řečníka pokleslého v kolenou a shrbeného? Na
postavu, která má nohy zakroucené
kolem sebe? Těžko, že. Tak tak neseďte
ani nestůjte ani vy sami. Rovný postoj
s nohama pevně na zemi je váš první
štít proti ataku nervozity.

2) Dýchejte!

Když hezky rovně stojíme nebo sedíme, naše tělo je schopné pojmout větší
množství vzduchu. Trému doprovází
pocit nedostatku vzduchu, přitom často jen neumíme pořádně vydechnout
a udělat tak místo nádechu. Nalili byste
si víno do sklenice, která je zčásti zaplněná vínem poněkud zvětralým?
Pokud ano, je to nerozumné plýtvání
dobrým mokem. Lijte víno vždy do čisté a prázdné sklenice a nadechujte se
do útrob, z nichž jste vydechli maximum vzduchu. Pak neznervózníte pocitem, že se vám kyslíku nedostává.

Deloitte – průzkum názorů IT ředitelů
Společnost Deloitte provádí letos již
4. ročník Průzkumu názorů ředitelů
útvarů informačních a komunikačních
technologií (CIO), který má za cíl zjistit stav řízení IT v předních společnostech v České republice a dalších
zemích Evropy v kontextu makroekonomických podmínek a měnícího se
prostředí informačních a komunikačních technologií s důrazem na vývoj
v rozpočtových možnostech, prioritách
a strategickém zaměření útvarů IT.
Budeme potěšeni, když se zapojíte i vy.
Pokud máte zájem se do průzkumu
zapojit, kontaktujte Gabrielu Naiwir-

tovou na gnaiwirtova@deloittece.com.

Deloitte – volné pozice

Vhodným kandidátům nabízíme volné pozice v následujících oblastech:
IT security
IT governance
IT audit
IT information management
Pokud máte zkušenosti v některé z výše
zmíněných oblastí a měli byste zájem
pracovat v Deloitte, kontaktujte Veroniku Petřekovou na e-mailové adrese
vpetrekova@deloittece.com.

Java Developer
V programování už přeci jen něco umíš a chceš se posunout trochu dál? Baví tě více
návrh řešení a aplikačních rozhraní? Rád/a používáš nové technologie a postupy?
V tom případě možná hledáme právě Tebe!
Co bys dělal/a?

Analýzy požadované funkčnosti, časového odhadu, náročnosti práce atd. Návrh
řešení, rozpad na komponenty, návrh a tvorbu rozhraní mezi nimi. Výzkum
nových možností a technologií. Integrace s existujícími systémy a platformami.
A samozřejmě programování.
Vše můžeš probrat s Davidem Procházkou – 602 603 943 nebo mu napiš ;-)
Sedíme v Holešovicích (Classic 7, budova E).

SW Engineer C++
(Praha, Ostrava)

3rd Platform Specialist

Na projekty pro zahraniční zákazníky
působící v oblasti medicíny hledáme
nové kolegy se zkušeností s programováním v C++. Nabízíme juniorské
i seniorské pozice v Praze i v Ostravě.

• Create awareness and drive AZLAN 3rd platform HW and SW
solutions and services business

Náplň práce:

• Spolupráce na analýze zákaznických požadavků a participace
na návrhu řešení
• Vývoj unikátního SW pro oblast
životně kritických aplikací v C++
• Kooperace s testery, spoluúčast
na testování svěřené části aplikace
(velký důraz na kvalitu v celém
vývojovém cyklu)
• Práce na mezinárodních projektech,
komunikace se zákazníkem, příležitostné služební cesty (USA)

Key Responsibilities:

• Work closely with customers
on their projects for 3rd platform
strategy and implementation
• Understand and develop customer business requirements
• Deliver customer specific solution proposals and close deals
We offer:

• Interesting and challenging job
in the environment of dynamic
IT market
• Competitive remuneration package
• Opportunity to learn and grow
• Very friendly work environment;
• Company benefits

Kontakt:
prace@certicon.cz

Contact:
lucie.opletalova@techdata.cz
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v 5 krocích
Třikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout, tak se zklidňují i profesionální moderátoři před přímým přenosem.
Jak to nacvičit?
Zkuste si to sami někde v soukromí.
Ležíte nebo sedíte, své ruce si položte
na břicho a nadechněte se tak, abyste
tlak vzduchu cítili na svých dlaních.
Pak si je položte na spodek žeber a opět
„dýchejte do nich“. A dech prodlužujte.
Soustředěné dýchání vás zklidní a možná s úžasem zjistíte, kolik vzduchu se
do vás vejde.

3) Co s rukama?

Levá ruka se vám třepe, pravá se vám
kmitá – tak je spojte! Možná jejich oscilaci vyrušíte. V rukou mějte nějakou
psací potřebu – ale pozor, měla by být
kvalitní, abyste ji náhodou nezlomili.
A neměla by to být „cvakací“ propiska,
protože tou byste – vsadím se s vámi –
hned začali cvakat. A zapomeňte na
fi xu, tou byste se nejspíš ušpinili.
Pro neutralizaci třesoucích se rukou
poslouží i desky, formát maximálně A4.
Nestačí pár listů papíru, protože ty šustí
a nedrží. Ostřílení spíkři od Marka
Ebena po exprezidenta Klause si pomáhají malými kartičkami z tvrdého
papíru. Důvodem v jejich případě patrně není boj s trémou. I když mít
důležité údaje, které chci sdělit, nejen
v hlavě, ale i v poznámkách po ruce,
vás určitě uklidní.

4) Spojenec v publiku

Jste-i nervózní z posluchačů, propašujte mezi ně pár svých příznivců
a s nimi udržujte při vaší prezentaci
oční kontakt. Může to být partnerka,
kolega, někdo, kdo se do publika hodí
a nevyčuhuje z něj věkem či oblečením.
Jeho či její úloha je nejen být vám oporou, ale i zkrotit případné ostrůvky
neposlušnosti mezi posluchači. „Pst,
buďte prosím z ticha, mě to zajímá,“
reaguje váš spojenec na žvanily kolem
sebe. „Zajímalo by mě, jestli znáte...“
rozpoutává váš člověk nenápadně diskusi.

5) Dobrá zpráva – bude to
čím dál lepší

Stárnutí s sebou přináší i pozitiva. Postupně si trému ochočujeme a už nám
jen tak nepodlomí kolena. S každým
vystoupením na veřejnosti získáte sebejistotu a budete si libovat v tom, jak
své obecenstvo, zprvu mrazivě netečné, umíte získat na svou stranu či alespoň přitáhnut jejich pozornost. Ale
důležité je, abyste měli dopředu připravené to, co chcete říci. O tom někdy příště.
Dita Fuchsová
lektorka kurzů komunikace, autorka
audioknih na téma soft skills, nejnovější je „Komunikuji, tedy jsem“.

top jobs
Electronic HW engineer
Vašimi úkoly bude:

• Návrh a optimalizace elektronických
modulů pro senzory (analogová
a 8 bitová mikroprocesorová technika).
• Provádění simulací elektronických
obvodů a tolerančních výpočtů
v programu PSpice.
• Tvorba testovací specifi kace.
• Plánování a realizace ověřovacích
testů (laboratorní testy, životnostní
testy, EMC kompatibilita).
• Tvorba technické dokumentace
a podpora při zavádění výrobku
do výroby.
• Podpora a provádění design FMEA

Electronic SW Development
Engineer
Vašimi úkoly bude:

• Vývoj soft warových Embedded
systémů (SMART sensorů) – vyhledávání a výběr alternativních řešení
společně se zákazníkem a dalšími
relevantními odděleními s ohledem
na funkční a ekonomické aspekty.
• Koordinace v rámci projektového
týmu a spolupráce s ostatními projektovými týmy v různých lokacích.
• Vytváření specifi kací a dokumentací dle požadovaných procesů.
• Podpora zákazníků.
kontakt: www.continental.jobs.cz

Senior Infrastructure
Engineer
ca technologies, Praha

IT Security Specialist
Komerční banka, Praha

CEE Solution Architect
– Cloud Platform
Microsoft, Praha

Channel Account
Executive (m/f)

Sophos, Home-oﬃce based

Java Developer
Cisco, Praha

Senior Quality
Engineer
Oracle, Prague,

Electronic Software Test
Engineer
Continental, Ostrava

Senior System Engineer –
Product development
Continental, Ostrava

Project manager pro oblast
R&D
Continental, Ostrava

Programátor .NET
Elinkx, Ostrava

Vývojový inženýr
softwarových aplikací
ProjectSoft HK a.s. přijme vývojového
inženýra pro prestižní aplikace v astronomii, kosmických agenturách a vědeckých institucích po celém světě.
Uplatnění pro absolventy i studenty
univerzit zejména v oborech kybernetika, robotika, automatizace, výpočetní
technika, elektrotechnika, soft warové
inženýrství a příbuzné obory.
Šance i pro čerstvé absolventy.
Náplň práce:

• analýza projektu a návrh algoritmu
• programování automatizovaných
řídicích systémů
• návrhy a tvorba grafických částí
programu
• programování aplikací v různých
jazycích a pod různými operačními
systémy
• vývoj robotických a plně autonomních systémů
Kontakt:
vera.blechova@projectsoft.cz

IT Security Manager

Projektový manažer

Locality: Prague

Společnost ICZ a.s. rozšiřuje svůj tým
a hledá pro centrálu v Praze nového
kolegu/kolegyni na pozici Projektový
manažer/ka se zodpovědností za řízení zajímavých a unikátních projektů
pro klíčové zákazníky v oblasti veřejné správy.

Job description

• Responsibility for creating and
updating the information security
policies based on international
standards and recommendations
for security measures
• Information Security Risk Assessments, Business Impact Analysis
• Audit reports
• Coordination of penetration tests
and code reviews
• Contribution to functional/design
specifications, installation documents, process escriptions
• Ensuring that internal information Security policies are applied to

Contact:
zuzana.brozkova@devoteam.com

Programátor ASP.NET
Elinkx, Ostrava

Programátor aplikací
pro Windows
Elinkx, Ostrava

Konzultant/analytik SW
Elinkx, Ostrava

Pracovní náplň:

• Řízení svěřených projektů
• Zodpovědnost za plnění výstupů,
harmonogramu a rozpočtu projektů
• Tvorba požadovaných projektových
dokumentů dle použité metodiky,
směrnic a smluv
• Tvorba kalkulace a plánu pro řízení
projektu
• Komunikuje se zákazníky, dodavateli, partnery – externě i uvnitř
společnosti
• Příprava reportů, zodpovědnost
za sledování vývoje ukazatelů,
prezentace trendů.
Kontakt:
e-mail: hr@i.cz

Pre-Sales konzultant (Cisco)
Azlan, Praha

Senior Java
Developer – WebLogic
Oracle, Praha

Middleware
Solutions Architect –
Czech Republic
Red Hat , Praha

Více na:
jobsinit@averia.cz
LinkedIn ICT Network
Community:
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ATOZ

log-IN 2015
16.04.2015 Bratislava
ABF

FOR AUTOMATION 2015
21.–23.04.2015 Praha
ABF

FOR ENERGO 2015
21.–23.04.2015 Praha
ABF

FOR INDUSTRY 2015
21.–23.04.2015 Praha
NSM Cluster

Cíl a cesta ke kybernetické
bezpečnosti
29.04.2015 Brno
IDC

Bezpečnostní
aspekty elektronizace
zdravotnictví 2015
06.05.2015 Praha
IDC

New Information
Technologies in Health 2015
06.05.2015 Praha
Extreme networks

Extreme forum 2015
06.05.2015 Praha

České firemní hry se blíží.
V polovině května vyrazte do Brna
Chcete poznat svůj tým a zjistit jak
funguje jinde než v práci? Chcete si
poměřit síly se soupeři z jiných firem? České firemní hry jsou tu právě
proto. Nejenže si s kolegy zasportujete, ale poznáte je i trochu jinak.
Navíc budete mít třeba šanci rozdat
si to s konkurencí třeba v lukostřelbě
či malé kopané. Stačí se přihlásit.
Zimní ročník Českých firemních her se
letos spojil s těmi slovenskými a proběhl ve skvělém prostředí zasněžených Vysokých Tater. Skvělé prostředí
i množství zajímavých firem otevřelo
dveře nejen k zajímavému sportovnímu zápolení, ale také k networkingu
a zajímavým neformálním setkáním
a rozhovorům. Účastníci si tak letos
odnesli nejen uspokojení z dosažených
sportovních výkonů, ale také spousto
nových zážitků a kontaktů. Pohár za
vítězství si tentokráte odnesla Kooperativa pojišťovna

Přidejte se v létě

Nechtěli byste si něco podobného vyzkoušet také? Není nic jednoduššího.

Letní část her se letos uskuteční od
pátku 15. května do neděle 17. května
2015 v Brně a ICT Network News je
mediálním partnerem. V rámci Českých firemních her se proti sobě postaví firemní týmy, takže akce může
být skvělou příležitostí nejen získat
nové kontakty a přátelství napříč firmami, ale také utužit ducha svého vlastního firemního kolektivu. Šance reprezentovat firmu a snažit se ji posunout
na nejvyšší stupínek se nenaskytne
každý den.
I proto je o účast tradičně velký zájem.
Od roku 2010 se zúčastnilo již přes
5 000 účastníků z více než 100 fi rem,

Kde byste neměli chybět
Pozvánka na IT konferenci TechEd-DevCon 2015

ABF

Reklama Polygraf 2015
12.–14.05.2015 Praha
SLOVANET

METRO ONLINE
POPRAD 14.5.2015
Gopas

TechEd-DevCon
18.–21.05.2015 Praha

Konference MotivP
11 | 06 | 2015 Praha

Eventový kalendář
w w w. m o t i v p . c o m

kompletní
přehled eventů

registrace:
averia.cz/kalendar2

Vývojáři, programátoři, databázoví a IT
specialisti, zveme vás na 13. ročník největší IT odborné konference TechEd-DevCon, Počítačové školy Gopas. Akce
se uskuteční 18.–21. května 2015 v prostorách multikina Premiere Cinemas
v obchodním centru Park Hostivař.
Těšit se můžete na témata jako jsou
v ý voj pro Windows 10 a Windows
Phone, Azure, Windows Server 2016,
Exchange, SharePoint, System Center
a Cloud, SQL Server 2014, Hyper-V,
(anti)Hacking, Visual Studio 2015,
C# 6.0, Entity Framework 7, ASP.NET
MVC 6, PowerShell, Roslyn, GIT, SCRUM, TFS 2013, Python, Android, Java,
iOS, Office 365, Skriptování, Bezpečnost a ISO 2700x a mnoho dalších. Po
celou dobu konference budou souběžně
s přednáškami probíhat diskuzní fóra
s IT odborníky na „Ask the Expert“
stánku. Na konferenci vystoupí i světoznámí IT odborníci jako je Matteo
Pagani, Mergim Cahani a Ercan Canhasi.
Právě možnost setkat se a diskutovat
s IT odborníky, kteří mají dlouhou
praktickou zkušenost je jedním z největších lákadel konference. V rámci
diskusních fór na „Ask the Expert“ stánku s nimi budete moci probrat i pro-

blémy, které musíte řešit ve své vlastní
praxi. Přednášky jsou rozděleny do pěti
oblastí. V ShowIT Hall si najdou svá
zajímavá témata IT specialisté, DevCon
Hall je určena pro vývojáře a Geek Hall
pro geeky (ale to jsme přece všichni).
Nabídku doplňuje Mix Hall s přednáškami, které zaujmou IT specialisty, vývojáře i databázové specialisty, a také
SQLFest Hall pro databázové specialisty.
Ani letos nebudete ochuzeni o oblíbenou TechEd party, na které se během
zábavného programu jistě dobře pobavíte nejen s ostatními účastníky konference, ale i s některými přednášejícími, se zástupci GOPASu i dalších
partnerských firem. Akce proběhne
ve středu 20. května v odpoledních až
večerních hodinách.
Více informací o programu a přednášejících naleznete na www.TECHED.cz.

v loňském roce získala titul nejzdatnější firma České republiky Česká spořitelna. Ta bude letos svůj triumf obhajovat, ale skvělá atmosféra i tradičně
velká motivace všech zúčastněných
zaručuje, že to tým této největší české
banky rozhodně nebude mít jednoduché.

S přihláškou neváhejte

Do startu letních her už zbývají skutečně jen týdny. Proto
s přihláškou rozhodně
neváhejte. Stačí se obrátit
na...
Více si přečtěte na:

Zaběhejte si s kolegy –
Business Run Motivation
Nemůžete se odhodlat začít běhat?
Spojte se s kolegy v práci do jednoho
týmu a motivujte se vzájemně. Pokud
nevíte jak začít, stačí navštívit stránky
www.businessrun.cz. Asociace firemních sportu a zdraví, společně se severem Behej.com a časopisem ICT
Network News běžecký seriál BUSINESS RUN MOTIVATION je jedinečný tím, že do firemního běhu zapojí
v každé zúčastněné firmě zaměstnance
z celé České republiky a není omezen
na určitý termín a místo. Všichni členové firemního týmu budou mít navíc
startovní čísla s logem vaší firmy.
Pokud chcete začít, není nic jednoduššího. Pošlete objednávku na Vámi
určený počet startovních čísel pro Váš
firemní tým (stačí emailem na firemnisportoviste@gmail.com) a naplánujte trasu dlouhou minimálně 5 km začínající před budovou Vaší firmy. Pak již
stačí uběhnout společně trasu alespoň
5 km a poslat fotku celého týmu na
startu a případně i z běhu. Odměnou
Vám bude certifi kát s fotografií Vašeho fi remního týmu o uběhnutí Vámi
uvedených kilometrů a o finanční podpoře handicapovaných sportovců z každého startovního čísla.
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Letňany plné života – z nabídky
jarních veletrhů si vybere každý
FOR ENERGO
ve znamení
elektromobilů
V rámci jarních průmyslových veletrhů se bude konat i veletrh zaměřený na
výrobu a rozvod elektrické energie –
FOR ENERGO, jehož partnery se stala skupina ČEZ a společnost ÚJV Řež.
návštěvníci mají možnost navštívit
zákaznické centrum společnosti ČEZ
a na venkovní ploše si prohlédnout
mobilní dobíjecí stanici a elektromobily nebo navštívit seminář na téma
„SUSEN – příležitost pro průmysl“,
který proběhne ve čtvrtek 23.4. od
13:30 hod. v konferenčím sále 3.
Elektricky poháněné automobily nebudou k vidění jen na prezentaci společnosti ČEZ. K vidění bude i unikátním
projekt studentů Vysoké školy báňské –
technické univerzity v Ostravě, kteří
zde představí sportovní elektromobil
StudentCar. Pochlubit se může výbor-

Podělte se o zkušenosti
– Manažerské fórum
Chcete se podělit o své manažerské
zkušenosti a vize v oblasti fi remního
managementu a byznysu? Máte chuť
poslechnout si zkušenosti ostatních.
Pak nemůžete chybět na letošním Manažerském fóru, kde se setkáte s předními manažery a lídry. Mezi letošní
speciální hosty patří například Marián
Jelínek, Jiří Sázel či Tsewang Norboo,
ředitel školy v Mulbekhu (Tibet). Manažerské fórum se letos koná ve čtvrtek
14. května v konferenčních prostorech
hotelu Holiday INN Brno, Křížkovského 20.
Úvodní přednáška s názvem „Motivace,
úspěch, výkon – Business is Sport“
bude patřit Marianu Jelínkovi, autorovi 7 knih z oblasti motivace a osobního
růstu a úspěšnému hokejovému trenérovi, který získal jako asistent Vladimíra Růžičky v roce 2005 ve Vídni titul
Mistr světa. Další přednášky se budou
věnovat například psychologii výkonu
a vnitřní energie či problematice business scoutingu, a nebude samozřejmě
chybět ani buddhistický pohled na management z úst Tsewanga Norboo.
Přihlásit se můžete na stránkách
www.manazerskeforum.cz

nými technickými parametry, a to
i v porovnání se zahraničními vozy,
a luxusním provedením interiéru. Další novinkou bude prototyp městského
elektromobilu navrženého studenty
Západočeské univerzity v Plzni. Atraktivní bude také možnost prohlédnout
si elektrický automobil Tesla Roadster
Sport 2.5 či vyzkoušet si jízdu elektromobilem Opel Ampera na vyhrazené
venkovní ploše před výstavištěm.
Aktuální informace o veletrhu
FOR ENERGO najdete na:
www.prumysloveveletrhy.cz

Klasika
pro všechny
marketéry
Veletrh Reklama Polygraf má již dlouhou tradici a každoročně na ni nemůže
chybět nikdo důležitý z oblasti reklamy, médií, polygrafie a obalů. Letošní

ročník se bude konat 12. až 14. května.
Doprovodný program veletrhu je organizován ve spolupráci s odbornými
profesními asociacemi a sdruženími.
Veletrh hlásí zájem předních výrobců
v oblasti printových a signmakingových technologií, operujících na českém
a slovenském trhu, s tím, že velcí hráči
z oboru již závazně potvrdili účast na
veletrhu.
Reklama Polygraf nespočívá jenom
v představení technologií, ale nabídne
návštěvníkům hledání možností, jak
dále podnikat v reklamě a představí
nové směry v oboru marketingové komunikace. Významným tématem bude
opět oblast Digital signage, která prochází dynamickým vývojem a řada vystavovatelů představí nejenom novinky,
ale také vlastní řešení designu, nebo
soft waru.
Součástí letošního veletrhu Reklama
Polygraf bude také 1. ročník veletrhu
3D technologií....
Aktuální informace o veletrhu
Reklama Polygraf najdete na:
www.reklama-fair.cz

Zpříjemněte si ISSS –
zahrajte si v tombole
Vynechat během návštěvy konference ISSS stánek vydavatelství
Averia, vydavatele ICT Network
News, se rozhodně nevyplatí.
Jako mediální partneři vám nabízíme možnost zúčastnit se
tomboly o více než zajímavé ceny.
Dotazník pro vás připravily společnosti Averia a Triada, které je
také zpracují a vyhodnotí. Výsledky najdete v podobě tak zvaných Flash Poll, které společnost
Averia začala zveřejňovat v létě
minulého roku na svých stránkách. Jsou to bleskové průzkumy,

které umožňují zjišťování nálady
na trhu ve vybrané oblasti a jsou
tak vhodným doplňkem dlouhodobých průzkumů a trendových
studií, které známe od společností IDC nebo Gartner.
I váš názor se počítá. Co pro to
musíte udělat? Nic složitého, stačí
vyplnit tento dotazník a odevzdat
ho na našem stánku hostesce.
A pak si již pouze držet palce. Na
výherce čekají ceny od společnosti WD, ale i dalších partnerů
jako je Asus, Intel, Jabra, Jacques
Lemans a dalších.

ČIMIB
partnerem
ISSS 2015
Konference ISSS je v současné době
nejen jednou z největších akcí svého
druhu v Evropě a místem setkání všech,
kdo se podílejí na reformě a informatizaci veřejné správy, ale zároveň ideální
příležitostí pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů.
Účastníci akce se stávají součástí procesu, v němž se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují
a často i schvalují další postupy.
Již podruhé je partnerem této významné konference také ČIMIB, který
zastřešuje úterní blok věnovaný problematice implementace zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe.
V jeho rámci pohovoří Ing. Miroslav
Tůma, Ph.D. z Ministerstva vnitra ČR
o postupu při implementaci požadavků, základních prvcích implementace,
resortním SOCCR a jeho základní
funkcionalitě. Na něj naváže Mgr. Tomáš Flídr, ČIMIB, o. s.s příspěvkem
na téma Mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a také
JUDr. et Mgr. Radomír Valica z Národního bezpečnostního úřadu se svou
přednáškou Dopad Zákona o kybernetické bezpečnosti na města a obce.
Radomír Valica se k řečnickému pultu
vrátí znovu po vystoupení zástupce
ČIMIB, aby seznámil účastníky s tím,
jak NBÚ určuje kritickou infrastrukturu.
Poslední ročník poctili svojí osobní
přítomností i vysocí představitelé Evropské unie – místopředsedkyně EK
a komisařka zodpovědná za digitální
agendu Neelie Kroes a místopředseda
Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Na svoji loňskou účast v roli ministryně pro místní rozvoj letos...
Více na www.cimib.cz
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Nadupaný dvousimkáč pod deset
Plastová zadní strana by možná
mohla někoho odradit. Ale v tomhle
případě by to byla škoda. V ruce totiž držíte pořádně nadupaný přístroj, který vás brzy dostane. Asi jen
těžko budeme hledat, co tomuto
krasavci chybí, má totiž snad úplně
všechno, nač si vzpomeneme. Chybí
už pouze vodotrysk.
Už to tak vypadá, že tchajwanské HTC
konečně nabírá dech. Tradiční výrobce
smartphonů hledal nějakou dobu svou
novou identitu, ale podle všeho ji našel. Aktuálně představené modely by
mu mohli přivést fanoušky zpět. Model
Desire 820 je toho skvělým důkazem,
nabízí totiž velmi dobrý výkon, celou
paletu funkcí a navíc ho pořídíte pod
deset tisíc korun. O čem jiném by mohl
český mobilní fanoušek snít? Pokud
se nenecháte odradit trochu levně vyhlížejícími plasty, tenhle telefon vás
prostě musí bavit. Jen množství otisků
„chytajících se“ na zadní stěnu vás možná časem pořádně rozpálí.

Až mi bude 64

Všichni astronauti letící s Apollo na
měsíc by nám záviděli výkon, který máme dnes běžně v kapse. Jejich hlavní
počítač by totiž současné smartphony
klidně strčily do kapsy. A co teprve

HTC Desire 820

Desire 820, který byl vůbec prvním
telefonem na operačním systému Android, který přišel se čtyřiašedesátibitovou architekturou, která není stále
ještě úplně běžná ani u stolních počítačů. To mu dává skutečně solidní základ. Když k tomu navíc připočítáme
osmijádrový procesor (čtyři jádra jsou
taktována na 1,7 GHz a čtyři na 1 GHz),
je jasné, že výkon tomuto stroji chybět
nebude.
Nižší cenová hladina, do které telefon
míří, má přece jen některá svoje omezení, současné špičkové telefony nabízejí výkon ještě vyšší, nicméně pro
srovnání. HTC Desire 820 nabídne
v testech zhruba čtyřnásobek výkonu
předchůdce One X, který na úplnou
špičku patřil před necelými třemi roky.
Uživatelská paměť nabídne slušných
16 GB a další lze přidat pochopitelně
prostřednictvím Micro SD karty. Telefon si poradí až se 128GB kartou.
Snad jen na operační paměti nemusel
výrobce tolik šetřit, 2 GB sice nejsou
málo, ale v téhle kategorii začínají být
standardem spíše tři.

Full HD trochu chybí

Další drobné zklamání připraví nad-

šencům displej. Rozlišení
720p není špatné, ale přístroji s displejem o úhlopříčce 5,5“ by Full HD slušela.
Než ale na telefon zanevřete,
je třeba přidat ještě jednu
drobnost – ten displej je
opravdu dobrý! Technologie
Super LCD2 předvádí, co
dokáže a třeba filmy na tomhle telefonu v y padají
opravdu skvěle. Srdce filmového fanouška musí zaplesat.
Displej je už dostatečně veliký, aby byl fi lm koukatelný, a nabízí
solidní úroveň kontrastu a jasu. Takže
až vám někdy uteče nějaký důležitý
zápas, třeba v kombinaci s O2 TV Go
je to solidní záloha.
Trochu škoda, že v útlém těle nezbylo
dost místa pro pořádné reproduktory.
Ani plastové šasi tomu všemu moc nepomáhá. Jednoduše řečeno, na fotbalový zápas to asi stačit bude, ale pro
sledování filmu, neřku-li poslech hudby, rozhodně sáhněte po sluchátkách
(a raději svých vlastních, než těch v balení). Je možná škoda, že výrobce telefon rovnou nevybavil větším počtem
kodeků, podpora FLAC by rozhodně

potěšila. Stejně jako MKV, tu telefon
přehraje, ale neporadí si se zvukem.
Samozřejmě to může vyřešit aplikace,
stačí se podívat na Google Play.

Konečně pořádná selfie

Designem míří tento model HTC především na mladou generaci, a tak se
tvůrci rozhodli využít jejich slabosti
pro pořizování fotek sebe sama. Před
fotoaparát u Desire 820 dostal proto
rozlišení 8 Mpx. To sice není úplně
nejvíc na trhu, ale v této cenové kategorii je to skutečně špička...
Více si přečtěte na www.ict-nn.cz

Chytré hodinky – předražený doplněk nebo skvělá
pomůcka manažera?
Chytré hodinky jsou aktuálním hitem na trhu spotřební elektroniky
a jejich výrobci se předhánějí v tom,
jaké nové a stále lepší modely nám
představí. Stanou se ale smysluplným doplňkem manažerské výbavy,
nebo budou pouze demonstrovat
manažerskou pozici majitele?

Trh mobilních telefonů a tabletů se zdá
být plně saturovaným, takže se další
pozornost výrobců spotřební elektroniky soustředí na takzvanou nositelnou elektroniku (wearables), tedy různé
fitness náramky, sledující sportovní
aktivity či jen denní režim svého uživa-
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tele,
a relativně nově i na
chytré hodinky, tedy hodinky spolupracující s mobilním telefonem.
Přestože se údaje o prodeji chytrých
hodinek z různých zdrojů liší, nepochybně se jedná o tržní segment s vysokým potenciálem růstu. V aktuální
zprávě Gf K analytici uvádějí, že se
v roce 2014 po celém světě prodalo
13,5 milionu zařízení pro sledování
fyzické aktivity a zdravotního stavu
a 4,1 milionu chytrých hodinek. Pro
letošní rok GfK predikuje bezmála trojnásobný růst trhu nositelné elektroniky, konkrétně na 51,2 milionu proda-

ných kusů. Podíl prodaných
kusů obou typů zařízení se
má během letošního roku
vyrovnat, což může znamenat až šestinásobný růst
prodejů chytrých hodinek.
Současným lídrem trhu
chytrých hodinek je jihokorejský Samsung, který dle
údajů Smartwatch Group
v uplynulém roce prodal 1,2
milionu svých hodinek. Letos
do prodejů těchto zařízení bezpochyby výrazně promluví i Apple,
který začne během krátké doby dodávat na trh své Apple Watch.

Sběrači dat

Výhodou chytrých hodinek a nositelné
elektroniky obecně je jejich neustálé
propojení s uživatelem, jelikož je nosíme i ve chvíli, kdy u sebe právě nemáme telefon. Díky bohaté senzorové výbavě dokážou tato zařízení sbírat velké
množství dat o uživateli či prostředí,
ve kterém se právě nachází, která lze
následně, prostřednictvím internetového připojení mobilního telefonu,

odesílat ke zpracování.
Chytré hodinky se proto stávají nedílnou součástí internetu věcí, generující
velké množství dat, vhodných k důkladnému zpracování. První oblastí
podnikových řešení, která se na rychlý
nástup chytrých hodinek musí připravit, je tedy logicky obor Big Data. Do
běžné výbavy chytrých hodinek dnes
patří například mikrofon, akcelerometr, gyroskop, barometr či senzor
tepu. Dále může přibýt třeba i sledování polohy, teploty, kalorického příjmu
či krevního tlaku uživatele. Nabízí se
tedy praktické využití dat získaných
z hodinek především ve zdravotnictví
či farmaceutickém průmyslu (pro sledování zdravotního stavu pacienta
v reálném čase), zájem ale jistě projeví
i automobilový průmysl (ovládání určitých funkcí svých vozů ohlásily již
například automobilky BMW a Hyundai), reklamní byznys, maloobchod
nebo fi rmy působící v cestovním ruchu...
Více si přečtěte na www.ict-nn.cz

