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Udělejte si pořádek ve správě.
Ovládejte všechny systémy
z jednoho místa
Přesvědčovat většinu dnešních administrátorů o výhodách virtualizace už asi není třeba. Zkušenosti jednoznačně ukazují, že virtuální stroje
nabízejí mnohem větší flexibilitu,
jednodušší škálování výkonu, a především nižší náklady na administ-

raci, správu a údržbu. Kdo by se dnes
chtěl starat o desítky či stovky fyzických serverů. Všechny své virtuální
stroje můžete navíc nyní pohodlně
spravovat z jednoho místa, s pomocí
nástroje QNAP Virtualization Station. A navíc vystačíte i s tabletem.

Flexibilita virtuálních strojů přináší
nesporné výhody, po čase může ale
nastat problém, jak zvládnout jejich
správu. Počet strojů totiž může jít do
stovek. Kromě toho, zatímco u fyzických serverů se obvykle snaží správci
(s větším či menším úspěchem) snižo-
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Po rozdělení
silnější
„Rozdělení společnosti HP nám
umožnilo soustředit se na ty
části našeho byznysu, kde jsme
dlouhodobě velmi silní. Držíme
zhruba polovinu trhu s tiskárnami a velký zájem zákazníků vidíme i u osobních počítačů, kde náš
tržní podíl dosahuje téměř čtvrtiny trhu. I proto se chceme do budoucna soustředit právě na tyto
dva segmenty,“ říká Erika Lindauerová, ředitelka HP v České
republice.
Světový gigant Hewlett-Packard
prošel v posledních letech velkými
turbulencemi. Léta rychlého rozvoje a růstu, kdy firma pohltila i několik velkých konkurentů, vystřídaly
obtížnější roky. Na rozdíl od jiných
se ale HP dokázalo nové situaci na
pokračování na straně 06
Sledujte také na:

pokračování na straně 02

Jak vybrat datové centrum.
Tři věci, na které nezapomenout
Výběr datového centra není jednoduchý. Téměř vždy je třeba volit
kompromis mezi náklady a získanou hodnotou, zejména garantovanou dostupností. Jak a podle čeho
tedy vybírat? I když budete zvažovat celou řadu věcí, vyplatí se zaměřit na ty nejdůležitější.
Rozhodnutí o přesunu svých dat do
datového centra je pro řadu firem velmi složité. Vždy je potřeba zvažovat
celou řadu aspektů. O to důležitější je
ale vybrat správného partnera, kterému svěříte možná to nejcennější, co ve
firmě máte. Je asi zřejmé, že jakkoli je
obvykle přesun do datového centra motivován také snahou snížit náklady,

cena by neměla být jediným či hlavním faktorem. Zaměřit byste se měli
především na úroveň SLA, tedy garantovanou dostupnost služeb, úroveň
ochrany a zabezpečení, a pak také na
celkové náklady na vlastnictví.

Garantovaná dostupnost
služby

Smluvně garantovaná dostupnost služby (tzv. SLA – Service Level Agreement)
se obvykle udává v procentech. Na českém trhu se typicky setkáte s 99,9 %
(max. 8,76 hodiny výpadku ročně)
anebo 99,99 % (max. 53 minut výpadku ročně). Každá jedna devítka navíc
představuje významný kvalitativní
skok z pohledu návrhu i konstrukce

datového centra. Pro dosažení 99,99 %
je v praxi nutné mít dvě všechny non-IT v režimu alespoň N+1 (u napájení
1+1). To ale není všechno. Klíčové jsou
pravidelné kontroly a především pravidelné testování nejen technologií, ale
i obslužného personálu.

Zabezpečení datového centra

Reálná praxe, včetně té z ČR, bohužel
ukazuje, že nejsou výjimkou výrazné
rozdíly mezi garantovanou a skutečně
dodrženou dostupností. Zejména při
vzniku krizových situací a havárií. Pro
dodržení přísných kritérií pro provozní dostupnost 99,99 %, která přesahuje
požadavky na dostupnost například
pokračování na straně 02

téma čísla
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Jak vybrat datové centrum.
Tři věci, na které nezapomenout

...pokračování ze strany 01

dle specifikace Uptime Institute Tier 3,
je nutné mít náležitě vyřešené zabezpečení datového centra. Uptime Institute se zaměřuje primárně na provozní
bezpečnost. Ta je ale jen částí. Mezi
další oblasti patří také bezpečnost fyzic-

ká a datová. Ty postihuje lépe a důkladněji standard TIA 942, podle kterého
je připravována také evropská norma
EN 50 600.
Fyzickou bezpečností se rozumí preventivní ochrana dat a technologií proti poškození nebo zcizení. Spadá sem

technologické a personální zabezpečení objektu, způsob ověřování totožnosti a sledování pohybu od vstupu do
budovy až po přístup k IT nebo kritickým provozním technologiím. Za samozřejmost by měla být považována
non-stop kontrola prostor z dohledového pracoviště i přítomnost pracovníka ostrahy u vstupu do budovy nebo
do prostor datového centra. Tu lze nicméně částečně nahradit technologiemi pro autorizaci přístupu.
Provozní bezpečnost je při budování
a provozu datového centra tou nejnákladnější položkou. Začíná již volbou
lokality a konstrukcí budovy, třeba
tím, kudy a jak vede vodovodní potrubí. Spadají sem počty nezávislých přívodů elektřiny, záložní UPS a baterie,
motorgenerátory, automatické protipožární systémy, řešení napájení uvnitř
datového centra, včetně např. rozložení

dodávaného vstupního napájení pro
servery a samozřejmě i chlazení a jeho
dostatečná kapacita i redundance. Nad
tím vším by měl bdít inteligentní monitorovací a řídicí systém (DCIM),
který dokáže řešit jednotlivé incidenty
plně automatizovaně. Sebedokonalejší
systémy však nemohou vyloučit vliv
lidského faktoru. Z toho důvodu je důležité již zmíněné pravidelné testování
a školení personálu. Ten pak v krizových situacích namísto hledání manuálů a způsobů řešení rychle a efektivně
řeší.
Datová bezpečnost představuje ochranu proti neoprávněnému přístupu/
napadení dat z vnějšku, stejně jako
ochranu proti stále častějším útokům
zevnitř datového centra. Je to obvykle
kombinace hardwarových zařízení
a softwarových nástrojů. Nejspolehlivějším zajištěním bezpečnosti dat je
však možnost přímého vysokorychlostního přístupu z vaší sítě
do datového centra, či
aspoň možnost využití
pokročilých VPN.
Více si přečtěte na:

Udělejte si pořádek ve správě. Ovládejte
všechny systémy z jednoho místa
...pokračování ze strany 01

vat počet různých platforem a operačních systémů na minimum, v případě
virtuálních strojů je variabilita mnohem větší, což správcům výrazně komplikuje situaci. Proto se objevují nástroje, které – s trochou nadsázky – správu
virtuálních strojů virtualizují. Právě
tento přístup nabízí Virtualization Station od společnosti QNAP. Ta umožňu-

je administrátorům provozovat větší
počet aplikací na různých operačních
systémech formou správy několika virtuálních počítačů vytvořených na jediném Turbo NAS. Svoji stávající IT infrastrukturu tak můžete s pomocí tohoto nástroje jednoduše virtualizovat
na NAS, aniž byste museli investovat
do dalšího hardware.

Přehledné rozhraní šetří čas
(a peníze)

Virtualizační stanice nabízí velmi
přehledné uživatelské rozhraní, které
pomůže dostat všechny vaše virtuální
stroje jednoduše pod kontrolu. Není
přitom důležité, jestli provozujete virtuální stroje s operačním systémem

Windows, Linux, UNIX, Android či
některými dalšími. Přímo z prostředí
aplikace můžete k jednotlivým strojům přistupovat naprosto stejně, jako
kdyby se jednalo o fyzické počítače.
To znamená, že máte mimo jiné plný
přístup například k souborovému systému. Na levé straně každého jednotlivého displeje virtuálního stroje je
k dispozici seznam tlačítek, takže uživatel může velmi snadno každé z virtuálních zařízení ovládat. Může jej pozastavit, vypnout či vypnutí vynutit
nebo resetovat. Stejně tak ale může
jednoduše zadat potřebnou kombinaci
kláves (včetně Ctrl+AIt+Del), pracovat
s funkčními tlačítky, a dokonce i pořizovat snímky virtuálního stroje. Do-

konce se nemusíte omezovat jen na
počítač či notebook, vzhledem k tomu,
že prostředí QTS využívá webové rozhraní, zvládnete to bez nejmenších
problémů i s tabletem.
Vzhledem k tomu, že data mezi aplikací QTS a síťovým úložištěm nejsou
přenášena pomocí fyzických kabelových sítí, je přenos mnohem efektivnější, což znamená výraznou úsporu
šířky přenosového pásma. Veškerý přenos je přitom samozřejmě zabezpečený.
Za zmínku rozhodně stojí možnost
využít samotný NAS jako běžný počítač.
Více si přečtěte na:

Zaregistrujte se a buďte v obraze.
Je tu Vše o datacentrech
První český nezávislý portál a online magazín s tematikou datových
center přináší na jednom místě
všechny potřebné informace, novinky, zkušenosti i trendy z tohoto oboru. Nový web vydavatelství
Averia je k dispozici na adrese
www.vseodatacentrech.cz. Stačí se
zaregistrovat a máte jistotu, že vám
nic důležitého neunikne. Na webu
Vše o datacentrech najdete přesně

to, co potřebujete vědět.
Poptávka po službách datových center
stoupá. Není divu, firmám přenos části
nebo dokonce celé síťové infrastruktury do datového centra umožňuje
zajistit vyšší dostupnost, spolehlivost
i výkon svých systémů, a zároveň snížit
celkové náklady na vlastnictví. Klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu podobného projektu, je nalezení

spolehlivého partnera. Úskalími jeho
výběru vás, stejně jako s nejdůležitějšími trendy v oblasti datových center,
provede nový web Vše o datacentrech.
Najdete zde informace o nových službách, trendech i výzkumech, stejně jako
případové studie. Prostě
Vše o datacentrech.
Registrovat se můžete zde:

Datacentra
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SME Instrument z Horizontu 2020 zatím
získaly čtyři firmy. Můžeme být úspěšnější?
Průlomové technologie s potenciálem změnit fungování trhu mají
šanci získat peníze z Horizontu
2020, programu EU podporujícího
projekty zaměřené na výzkum, vývoj
a inovace. Jeden z jeho nástrojů,
SME Instrument, pomáhá inovativním malým a středním firmám ve
třech fázích: hodnocení proveditelnosti záměru, realizaci vývojových
aktivit a umístění nového produktu/technologie/služby na trh.

Uzávěrka žádostí o čerpání peněz je
čtyřikrát ročně pro první a stejně tak
pro druhou fázi. Každý z termínů využívá obvykle u první fáze do třiceti
českých firem, u druhé fáze jsou to jen
jednotky. Jejich úspěšnost je přitom
více než čtyřikrát nižší než například
u irských zástupců. Důvodem může
být nízká obeznámenost českých podnikatelů s nástrojem. A také nezkušenost s podáním podobného typu žádosti.

„Při přípravě složité dokumentace pro
Evropskou komisi nám výrazně pomohlo JIC (Jihomoravské inovační
centrum). Spolupráci s ním nebo s obdobnými organizacemi bych určitě
doporučil i dalším firmám, třeba pak
v Bruselu bude úspěšnost českých zástupců větší,“ vysvětluje kladný výsledek Radek Štourač, jehož brněnská
společnost KinaliSoft je jedna ze čtyř
českých firem, které v celoevropské
soutěži uspěly (dalšími jsou Enantis,
Matapo a GPI).
„Často se setkáváme s tím, že se firmy
příliš soustřeďují na technologickou či
technickou unikátnost řešení a opomíjejí businessovou část žádosti. SME
Instrument je přitom určen k podpoře
komercializace, a právě proto je tato
část při posuzování nezávislými odborníky nejdůležitější,“ upozorňuje expertka týmu technologické spolupráce JIC Adéla Hradilová na časté chyby
žadatelů.
Většina českých firem má zkušenosti
spíš se snadněji dosažitelnými dotacemi ze strukturálních fondů, kde není
tak silný důraz kladen na potenciál

nového záměru z hlediska tržního
uplatnění a na které je zároveň jednodušší dosáhnout. Možnost čerpat z nich
prostředky ale v následujících letech
skončí. Firmy s ambicemi přinášet
přelomová řešení na trh by měly být
připraveny sáhnout po alternativě,
kterou místo českých úřadů spravuje
přímo Evropská komise.

Více si přečtěte na:

Sdílená ekonomika je budoucností byznysu
„Lidé zjišťují, že technologie jim
mohou usnadňovat život. A tenhle
přístup nyní přenášejí i do byznysu.
Sdílená ekonomika umožňuje vynechat nepotřebné mezičlánky a soustředit se na své vlastní podnikání.
Přesně tento princip se snažíme
přenést do oboru logistiky a nabídnout tak logistické služby odpovídající 21. století,“ říká André Dravecký,
generální ředitel společnosti ShipVio.
Nástup digitální ekonomiky mění zavedená pravidla, dokonce i v oborech,
které jsou velmi tradiční a konzervativní. Nejúspěšnější firmy současnosti
dokáží využít potenciálu, který nabí-

zejí informační technologie, a trhu
nabídnout zcela nový obchodní model.
S podobným přístupem přichází i český start-up ShipVio, který spouští své
služby na začátku května. O trendech
v podnikání i o fungování nové logistické platformy ICT Network News
hovořili s generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Andrém Draveckým.
Jak se zrodil nápad na systém ShipVio?
Mohl bych říci, že jsem v oblasti logistiky vyrůstal. Moje rodina totiž právě
v tomto oboru podniká a já sám jsem
už při studiu vysoké školy pracoval pro
jednu zahraniční spediční firmu. Za-

razilo mě, jakou marži si firmy berou
za zprostředkování přepravy. V tu chvíli jsem si řekl, že v dnešním světě už
vlastně takový prostředník není potřeba. A že podobné firmy nemohou
dlouhodobě uspět a přežít celou proměnu trhu a ekonomiky. Naším cílem
je, aby každý dopravce, tedy malý,
střední i velký, mohl rozvíjet svůj byznys na základě svých kvalit a logistiku
jsme tak posunuli do 21. století. Jsme
přesvědčeni, že lze nastavit takový model, aby to bylo prospěšné pro všechny
strany. Zákazník, tedy odběratel služby, by měl mít tu nejlepší možnost volby z pohledu kvality i ceny, a to v každé
minutě, kdy potřebuje něco přepravit.
Právě na propojení těchto dvou světů
ShipVio stojí. Nevidíme zde místo pro
virtuální prostředníky bez jakékoliv
přidané hodnoty. A to samé chtějí
vlastně dopravci i zákazníci.
Co vlastně aplikace umožňuje? Čím se
odlišuje od služeb běžně dostupných
na trhu?
Fungujeme na jednoduchém principu
– propojujeme poptávku firem, tedy
odesílatelů zásilek, a dopravců. A to
velmi efektivně a jednoduše. Díky přístupu přes web rozhraní anebo aplikaci v iOS nebo Androidu mohou obě
strany řešit zakázky rychle a efektiv-

ně, jak z pohledu jejich zadávání, tak
z pohledu jejich sledování. Navíc mají
u nás zákazníci automaticky dánu vždy
záruku nejnižší aktuální ceny na trhu.
Na tom vlastně i celá logika ShipVio
stojí. A nebavíme se jen o českém trhu,
naší ambicí je rozšířit službu na celoevropskou úroveň a později i mimo ni.
Registrace a užívání ShipVio je zcela
zdarma. Nemáme žádné měsíční ani
skryté poplatky. Dopravce platí provizi
jen za uskutečněnou jízdu. Provize je
v nižších jednotkách procent podle
objemu zakázek, čím častěji dopravce
jezdí, tím menší provizi platí. Odesílatelé mají ShipVio zcela zdarma.
Název vaší firmy a aplikace hodně připomíná populární službu Shipito.
Byla zde nějaká inspirace? Máte na
její provozovatele nějaké vazby?
Inspirace zde nebyla. Shipito dělá jiný
byznys než my. Názvy si jsou možná
podobné, ale Shipito je od „ship it“ –
tedy pošli to. ShipVio je od slov ship
a via – tedy pošli přes (nás). My chceme
umožnit co nejrychlejší a nejefektivnější přepravu zboží. Zde vidíme obrovský prostor na trhu.

Více si přečtěte na:

zprávy z ict bezpečnosti
novinky
Sophos UTM již ve verzi 9.4
Společnost Sophos představila
novou verzi svého Sophos UTM,
tentokráte s číslem 9.4, která
přináší několika nových bezpečnostních řešení. Díky možnosti
rozšíření o Sophos Sandstorm
mohou malé a střední firmy přidat k podnikové síti technologii
sandboxingu, kterou si doposud
mohly dovolit pouze velké korporace. Tato technologie je přímou reakcí na stále obtížněji zjistitelné aktuální hrozby a nastavuje nový standard účinné, cenově dostupné pokročilé ochrany.
Kromě přístupu k novému nástroji Sophos Sandstorm byly
do UTM 9.4 přidány nejčastěji
uživateli žádané funkce včetně
WAF, VPN a také podpora řady
nových hardwarových možností, které rozšiřují vysoko-výkonnostní hardwarové řady Sophosu. Většina řešení sandboxingu
nové generace navržených k odhalování neznámého malware je
příliš složitá a drahá. Sophos
proto přichází s nástrojem Sophos Sandstorm.
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Nástup kvantových počítačů
změní pravidla kryptografie

Luca De Feo

profesor univerzity ve Versailles

„Významná část moderní (asymetrické) kryptografie je postavena na
tom, že klasické počítače jsou velmi špatné ve faktorizaci celých čísel. Ukazuje se, že kvantové počítače by v tom byly skvělé. V den, kdy
bude postaven kvantový počítač,
kryptografie, jak ji dnes známe, zanikne,“ říká Luca De Feo, matematik a programátor přenášející na
versailleské univerzitě, který je
spoluautorem protokolu SIDH.

Zdálo by se, že rostoucí výkon moderních počítačů bude pomáhat kryptografickým mechanismům k větší spolehlivosti. Nicméně za dveřmi jsou
možná velké změny. Tvrdí to alespoň
profesor univerzity ve Versailles, přední evropský matematik a programátor
Luca De Feo. Podle něj nás totiž čeká
nová éra, kterou přinese nástup kvantových počítačů. Jejich koncepce sice
existuje již od osmdesátých let minulého století, ale prozatím jsme se žádného
takového počítače nedočkali. O tom,
kdy se kvantového počítače dočkáme
a co to bude znamenat, hovoří Luca
De Feo v rozhovoru pro ICT Network
News.
Momentálně vyučujete na univerzitě
ve Versailles, baví vás matematika
a programování. Jak jste se k tomu
dostal?
Matematiku jsem vždy miloval. Už jako
dítě jsem v ní viděl svou budoucnost.
Programování přišlo později, okolo
mých čtrnácti. Pak jsem zjistil, že každodenní problémy se dají řešit podobně jako v matematice. To mě velmi po-

vzbudilo, a zároveň pobavilo. A tak
jsem se dostal k CS programu. Nejdříve
jsem si myslel, že mi matematika pomáhala být lepším programátorem. Ale
dnes si uvědomuji, že tomu je i naopak:
programování mění můj způsob myšlení a činí mě tak lepším matematikem.
Myslím si, že by pro mě bylo daleko
těžší pochopit některé matematické
pojmy, kdyby mi nepomáhalo programování.
V současné době je to pro mě přirozené
jako dýchání: kdykoli myslím na nějaký matematický problém, musím si ho
zašifrovat. Zapnu laptop, jdu na SageMath, Jupyter nebo Julia a začnu psát.
Zejména díky open source softwaru,
který mohu modifikovat a přizpůsobovat svým potřebám, jsem s problémem
brzy hotov!
Nejste znám široké veřejnosti, ale jste
spoluautorem postkvantových asymetrických algoritmů. Řekl byste nám
něco o postkvantové kryptografii?
Už déle než jedno století víme, že našemu světu vládnou zákony kvantové
mechaniky. Nicméně naše počítače

Bezpečné připojení z poboček.
Zyxel USG20(W)-VPN
Obranu síťové infrastruktury proti
kybernetickým hrozbám znesnadňuje neustále rostoucí počet vstupních bodů. Využívání mobilních
přístupů do sítě totiž znamená zvětšující se počet potenciálních zranitelných míst. Trend centralizace dat
navíc znamená, že vzdálené přístupy do firemní sítě už neznamenají
jen připojení k internetu, ale přímý
přenos potenciálně citlivých souborů.
Rychlý rozvoj technologií i připojení
k internetu vedou postupně firmy

Safetica 7 je tady
Již sedmou verzi své vlajkové lodi dnes
představila společnost Safetica Technologies. Necelý rok po odhalení šesté
verze poskytne uživatelům „sedmička“ hned několik vylepšení. Safetica 7
přináší zásadní novinky ve 3 oblastech,
a to v segmentu okamžité ochrany dat,
snadnosti a jednoduchosti použití
a v oblasti multiplatformní bezpečnosti. Již předchozí verze Safetica získaly řadu mezinárodních ocenění, ja-

k centralizaci dat.
Z řady různých serverů se
data přesunují do datových center, ať
již veřejných nebo privátních. To však
znamená, že jak mobilní uživatelé,
tak například zaměstnanci na pobočko je například SC Magazine Awards
nebo Computer Weekly awards. Také
na domácím trhu je brněnská společnost úspěšná – Safetica je využívána
předními českými firmami k ochraně
dat, nalezení nevyužitých IT zdrojů
anebo k identifikaci bezpečnostních
rizik uvnitř firem. Mezi vylepšení patří i rozšíření šifrování disků pomocí
BitLocker, takže se nikdo nepovolaný
nedostane k citlivým dokumentům.

bernetických zločinců. Řešením může
být nové zařízení Zyxel USG20-VPN,
případně varianta USG20W-VPN
s podporou wi-fi. Obě zařízení v sobě
spojují funkci firewallu s podporou
virtuální privátní sítě (VPN).
kách přistupují vzdáleně do firemní sítě a přímo
pracují s firemními soubory. Tím se ale
potenciálně dostávají do hledáčku ky-

Nové centrum
kybernetické
bezpečnosti od O2
O2 IT Services otevírá v Praze nové
centrum kybernetické bezpečnosti,
tzv. Security Expert Center (SEC). To
klientům z řad soukromých firem
i státní správy pomůže eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami. O2 ITS je jedním z mála poskytovatelů tohoto unikátního řešení, jehož
nasazení odpovídá potřebám zákona

Bezpečné a spolehlivé
připojení

Nový model firewallu je vybaven funkcí auto-provisioning, která umožňuje
připojeným počítačům načíst VPN nao kybernetické bezpečnosti závazného pro firmy a státní instituce pracující s citlivými daty. Služby SEC
umožňují identifikovat klíčová aktiva
společnosti (např. informační aktiva,
lidské zdroje, procesy nebo systémy)
a nastavit optimální model jejich
ochrany. Vzájemné propojení znalosti
klíčových aktiv s jejich ochranou přichází na český trh jako nový standard
v přístupu k bezpečnostním službám.
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vycházejí z klasické mechaniky a teorií odněkud ze 17. století. V zásadě by
tedy bylo možné postavit moderní počítač z ozubených koleček a páček. Byl
by dost velký, pomalý a energeticky náročný, ale řešil by problémy stejným
způsobem jako třeba smartphone.
Pokud bychom ale zvolili přístup
kvantové mechaniky, mohli bychom
zkonstruovat úplně nový typ počítače,
který využívá protichůdných vlastností
subatomárních částic, ke kterým neexistují obdoby v makroskopickém světě. Takové počítače byly navrženy již
v osmdesátých letech a experimenty
potvrdily, že principy, na kterých jsou
založeny, jsou neměnné. Do dneška ale
nikdo takový kvantový počítač pro běžné potřeby nevyrobil a zatím ani nemáme představu, kdy a zda vůbec by
něco takového mohlo být k mání.
V čem by byly kvantové počítače lepší?
Tyto počítače by nebyly nutně lepší než
ty klasické, ale v některých oborech by
se rozhodně skvěle uplatnily nebo by
zcela změnily pravidla. Jedním z nich
je kryptografie. Je totiž pár konkrétních věcí, které by kvantové počítače
zvládaly o mnoho lépe.

Více si přečtěte na:

stavení firewallu, takže sestavení VPN
připojení je rychlejší. USG20(W)-VPN
podporuje duální WAN (SFP a Ethernet). Uživatelé tak mají k dispozici
sekundární připojení, které vyrovnáváním zátěže a zálohováním zajišťuje
trvalou stabilitu síťových připojení.
Model USG20W-VPN podporuje wi-fi
standard 802.11ac, takže může nahradit i bezdrátový přístupový bod.
VPN firewall ZyXEL USG20(W)-VPN
využívá ochranu stavovou kontrolou
paketů (SPI) a podporu VPN (IPSec/
SSL/L2TP). Pro dokonalejší ochranu
VPN připojení jsou k dispozici i certifikáty Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2), které
umožňují spolehlivější
ověření uživatelů.
Více si přečtěte na:

Nový malware GozNym
útočí na evropské banky
Tvůrcům malware s názvem GozNym
se podařilo obrat některé finanční
instituce v Kanadě a USA celkem
o 4 miliony dolarů. Podle informací
společnosti MRB se pozornost tvůrců
tohoto škodlivého kódu obrátila do
Evropy, jeho cílem se údajně stalo až
15 polských bank. GozNym je hybridním malware, který v sobě spojuje
vlastnosti zlodějského kódu Nymaim

Dohled na dohledová zařízení.
Nové přepínače AirLive Device Guard

Bezpečnostní zařízení – ať již jde
o různé kamery nebo senzory – jsou
dnes již zcela běžně integrována do
síťové infrastruktury. Přesto ale vyžadují poněkud odlišné zacházení.
Výpadky u těchto zařízení totiž
mohou být skutečným problémem,
stejně tak jako např. zpožďování
paketů. Nová řada zařízení AirLive
má podporu funkce Device Guard.
Nová řada přepínačů AirLive Device
Guard dokáže podpořit bezproblémové fungování bezpečnostních zařízení
i celé dohledové sítě. Zajišťuje efektivní
spojení i napájení, ale také prioritizace
bezpečnostního provozu. Zařízení řady
Device Guard jsou k dispozici v prove-

deních s 8 a 24 porty s podporou gigabitového propojení s dalšími modely
této řady nebo porty standardu 802.3at.

Jedna síť, dva režimy

Bezpečnostní zařízení jsou obvykle
umístěny na nepříliš dobře dostupných místech. Proto je důležité, aby
v případě výpadku či nutného restartu
u nich došlo co nejdříve k automatickému obnovení funkce. Zařízení Device Guard automaticky detekují přítomnost zařízení kompatibilního se
standardem 802.3at/af a zajistí napájení prostřednictvím Ethernet připojení. Přepínače neustále monitorují stav
připojených zařízení a v případě jakýchkoli problémů se automaticky sna-

ží restartovat zařízení.
Zařízení řady Device Guard dokáží
poskytnout příkon až 30 wattů. Speciální PoE modul, kterým jsou přepínače
této řady vybaveny, umožňuje poskytnout dostatečný výkon pro napájení
všech zařízení bez nutnosti externího
adaptéru. Model PoE-FSH2004L-370
s 24 porty přitom nabídne až 370 W.
Podpora dvou různých typů VLAN
zajišťuje možnost oddělit provoz v bezpečnostní či dohledové síti od zbytku.
Tím je zajištěn mnohem větší výkon.
Přepínače dokáží automaticky vytvořit virtuální síť pro tato zařízení a následně prioritizovat provoz a zajistit
bezproblémové fungování. Navíc, v případě využívání optické linky, mohou
být bezpečnostní zařízení a případná
uživatelská stanice vzdáleny až 1 km.

Více si přečtěte na:

Nová podoba ISO dává
náskok v bezpečnosti
Na jaře 2016 byly vydány nové standardy certifikátů ISO/IEC 27 000,
které se týkají problematiky kybernetické bezpečnosti. Nové standardy ISO sjednocují terminologii a také
stanovují nové požadavky v oblasti
procesní a technické bezpečnosti.
Splnění požadavků normy ISO zároveň v podstatě pomáhá dostát
povinnostem, které firmám a veřejným institucím ukládá český zákon
o kybernetické bezpečnosti, upozorňuje inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas.
Firmy a instituce držící certifikaci
ISO/IEC 27001 mají významný náskok
v oblasti plnění požadavků zákona
o kybernetické bezpečnosti. Legislatia trojského koně zaměřeného na bankovní sektor Gozi ISFB. Eldon Sprickerhoff, ředitel bezpečnosti společnosti eSentire k tomu podotýká: „Je to
vlastně přirozený vývoj v oblasti kybernetických útoků. Nový škodlivý
kód v sobě integruje to nejlepší ze
„svých rodičů“ a posunuje útoky na
kvalitativně vyšší úroveň. Je patrné, že
autoři původních ransomware útoků
vytvářejí hybridní malware, aby dosáhli lepších výsledků svých kampaní.“

va mimo jiné říká, že pokud si firma
nechá certifikovat normu ISO 27001,
automaticky plní veškeré bezpečnostní
požadavky kybernetického zákona.
Díky revizi je struktura normy sjednocena do tzv. Annexu SL, který přináší shodné požadavky na systémy
managementu v různých oblastech.
„Cílem je umožnit organizacím sjednotit dokumentaci do jednotné, přehlednější struktury, která je lépe čitelná jak pro management organizace,
tak pro běžné zaměstnance, kteří v systému managementu pracují. Výsledek
pak fyzicky vypadá tak, že existuje
jednotná dokumentace a nikoliv několik dílčích dokumentů pro různé
ISO normy,“ přibližuje Jakub Kejval.

Check Point bude chránit
Telefónicu
Check Point Software Technologies
oznámil, že organizace ElevenPaths,
která je součástí španělské společnosti
Telefónica, bude poskytovat mobilní
bezpečnostní technologie Check Point
podnikovým zákazníkům Telefónicy
po celém světě. Dohoda mezi Check
Pointem a ElevenPaths poskytuje zákazníkům Telefónicy mobilní bezpečnostní služby, včetně Check Point Mo-

Jakub Kejval

generální ředitel a jednatel,
Bureau Veritas Czech Republic

Více si přečtěte na:

bile Threat Prevention a doplňkových
bezpečnostních produktů vyvinutých
ElevenPaths. Nová nabídka bude součástí podnikových mobilních služeb
společnosti Telefónica a organizacím
po celém světě nabídne ochranu před
třemi hlavními vektory mobilních
útoků, včetně škodlivých aplikací, síťových útoků a útoků na operační
systémy, stejně jako viditelnost a zpravodajství o hrozbách propojené s celým podnikovým mobilním světem.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz

zprávy z firemního ict
novinky
Hudba kolem dokola
Na první pohled vypadá audioCube spíše jako hračka, jenže za
tímhle neotřelým designem se
skrývá reproduktor, jehož konstrukce umožňuje šíření zvuku
v okruhu 360 stupňů. Díky integrované baterii s výdrží až 10
hodin se navíc skvěle hodí na
všechny venkovní akce, jako jsou
pikniky s přáteli či letní zahradní
pár t y. Hravě si poradí t aké
s ozvučením domácnosti při sledování filmu nebo při vaření.
AudioCube má silné basy zesílené technologií vibrační roviny.
Vibrace se tak přenášejí na libovolný povrch a umocňují celkový zvukový výstup. AudioCube
spárujete se svým smartphonem nebo počítačem pomocí
Bluetooth anebo můžete využít
standardní 3,5mm jack. Reproduktory obsahují integrovaný
napájecí obvod,
tak že k nim
nepotřebujete
žádný externí
adaptér.

Pro kongresy a konference
nastala digitální éra
návštěvníka i pořadatele prozradil generální ředitel této společnosti Jakub
Tomeš.

„Osobní setkání jen těžko něco nahradí. Technologie dnes umí velmi
dobře zprostředkovat informace
a data, jenže nemohou zajistit
osobní zkušenost, přenést některé
vjemy a také emoce zvládají jen velmi omezeně. Je to podobné, jako jít
buď do kina, nebo si pustit film na
počítači. V obou případech uvidíte
to důležité – film, ovšem zážitek
bude naprosto odlišný,“ říká Jakub
Tomeš, generální ředitel společnosti Sorsya.

Po rozdělení silnější
...pokračování ze strany 01

trhu poměrně rychle přizpůsobit. Rozdělení firmy na dvě samostatné společnosti bylo jistě velkým zemětřesením,
ale ukazuje se, že je to možná jedna
z cest, jak dlouhodobě přežít. O tom,
jak si stojí HP Inc., tedy ta část společnosti, která se orientuje zejména na
tiskárny a počítače, si ICT Network
News povídal s ředitelkou české pobočky Erikou Lindauerovou.

Erika Lindauerová

ředitelka HP v České republice

Windows 10 už jen
do konce července
Nabídka bezplatného upgrade na
nejnovější verzi operačního systému
Windows 10 se pomalu chýlí ke konci.
Microsoft již při jejich uvedení avizoval, že půjde o časově omezenou akci.
Pokud jste tedy upgrade ještě nestihli,
nebo váháte, musíte to stihnout do
29. července, pak již bude jedinou
možností koupit si Windows 10 za plnou cenu. Podle statistik společnosti
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Společnost Hewlett Packard se v závěru loňského roku rozdělila na dvě
části, z jakého důvodu?
K rozdělení společnosti došlo z důvodu
rozdílných potřeb obou jejích částí.
Microsoft se ukazuje, že zájem o upgrade v poslední době postupně klesá, zdá se, že všichni, kteří již na tento
operační systém přejít chtěli, to udělali. V současnosti již běží Windows
10 na více než 300 milionech počítačů
a dalších zařízení. Oznámení Microsoftu je dobrou zprávou pro výrobce
hardware, těm se totiž kvůli bezplatnému upgradu snížily prodeje.

Nejsou tak daleko doby, kdy experti
předvídali konferencím a kongresům
krátký život. Zdálo se, technologie mohou odbourat otravné cestování a vše
bude probíhat on-line. Jenže místo
toho zájem pořadatelů i návštěvníků
rychle stoupá a Česko se stává stále
žádanější kongresovou destinací. Společnost Sorsya zajišťuje podobné akce
po technologické stránce, umí se pořadatelům postarat o to, aby řetězec od
registrace po prezentaci byl co nejefektivnější. Jak dosáhnout spokojenosti
Nyní se jako HP Inc. můžeme lépe
soustřeďovat na naše potřeby, na zákazníka, rychleji reagovat na dynamiku na
trhu, lépe využívat firemní prostředky
i čas managementu a zaměstnanců.
Díky novému nastavení společnosti se
můžeme koncentrovat pouze na působení v oblastech tisku a počítačů.
Získali jsme flexibilitu a novou energii nutnou pro zrychlení našeho podnikání a rychlejší možnost adaptovat
se na změny trhu a přání zákazníků.
Budujeme firmu, která má srdce a energii startupu a svaly a mozek jedné z největších světových korporací.
Jak reagovali zákazníci a partneři
v Česku, vyskytly se nějaké problémy?
Pro zákazníky a partnery proběhlo rozdělení tak, aby jim nezpůsobilo žádné

Rodí se Dell Technologies
Během letošního roku dokončí zřejmě
společnost Dell akvizici EMC, a tedy
i jí patřících značek, včetně VMware,
Pivotal, RSA a dalších. Kvůli zastřešení společných aktivit se zrodí podle
prohlášení Michaela Della nová společnost Dell Technologies. Ta by měla
nabízet firemním zákazníkům kompletní portfolio produktů – tedy vše
od stolních počítačů, notebooků až
po servery a další infrastrukturu, jako

Pro své zákazníky zajišťujete technické zajištění různých akcí a konferencí.
Mají dnes, podle vašeho názoru, konference ještě nějaký smysl? V době
internetu a všeobecného sdílení téměř
všeho?
Setkávání lidí vždy bude důležitým
faktorem, ať už při budování kariéry,
firmy nebo vlastního vzdělání. Přirovnal bych to k návštěvě divadla nebo
sledování stejného představení ze záznamu. Zprostředkovaná účast nám
nedokáže nabídnout tolik vjemů a informací jako účast osobní. Česká republika je navíc stále žádanou kongresovou destinací a takový výhled, jaký
účastníkům nabízí Kongresové Centrum Praha, může nabídnout málokdo.
Co je vlastně základní náplní vaší
práce? Co vše dokážete za zákazníky
vyřešit?
Soustředíme se především na dodávky
řešení, která dokáží usnadnit průběh
obtíže. Komunikovali jsme s nimi včas,
aby věděli, co je čeká, zachovali jsme
v maximální možné míře procesy i například partnerské programy. Důkladně jsme se na celou situaci připravili.
Vyskytly se samozřejmě obavy, jak budou fungovat objednávky, zda nebude
váznout výroba, jak to bude s fakturací.
Mohu ale říci, že potom sami zákazníci
a partneři chválili, že vše proběhlo pro
ně až nečekaně hladce. Příprava se vyplatila a přechod na nové nastavení jsme
zvládli bez problémů.
Jaká je současná pozice HP na trhu?
HP Inc. je nová, veřejně obchodovatelná společnost. Jsme globálním leaderem na trhu s počítači a tiskárnami.
V prvním případě máme téměř poloviční podíl (43%), v oblasti komerčních
jsou špičková úložiště EMC, a samozřejmě také software a virtualizační
nástroje. Michael Dell se tak se svou
firmou rozhodl vydat vlastně opačným
směrem než většina jeho konkurentů
na IT trhu. Zatímco ostatní velcí hráči
se spíše rozdělují, případně odprodávají své aktivity, Dell se pokouší postavit nového obra. V minulosti měl
tenhle vizionář čich na to, co bude
fungovat. Podaří se to i tentokráte?

CORPORATE ICT
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kongresů, konferencí a veletrhů, jak
ze strany organizátora, tak ze strany
účastníků. Jedná se o management dat,
což je dnes pro mnoho organizátorů
klíčové, především na velkých akcích
s mnoha tisícovou účastí. Rozesíláme
pozvánky, tiskneme jmenovky (badge),
odbavujeme registraci, staráme se
o veškeré prezentace a sdílení dat. Kromě toho zobrazujeme aktuální informace do navigačních a informačních
panelů, zajišťujeme streram a napojujeme se na další technické služby. Veškerá data jsou přitom zpracovávána
v jedné databázi na jednom serveru,
což usnadňuje jak plnění systému informacemi, tak jejich zobrazení. Tím se
minimalizuje riziko záměny či použití
staré verze podkladů. Ke všemu pak
navíc dodáváme techniku a personál
potřebný pro chod těchto systémů.
Jak se změnily konference za poslední
roky? Jaké hlavní trendy vidíte?
Hodně se dnes mluví o digitální ekonomice či digitálním světě. Kongresy
a konference už v takovém světě jsou.
Ať už se jedná o kvalitnější kongresovou techniku, díky které máme ostřejší obraz a čistší zvuk,
nebo napojení na další
online služby.
Více si přečtěte na:

PC nám patří zhruba čtvrtina trhu
(23%).
A na tom českém?
Podle údajů, které máme k dispozici
za první kvartál tohoto roku, jsme
v Česku mezi špičkou na obou zmíněných trzích. Velmi si zájmu o naši značku vážíme a snažíme se vycházet zákazníkům a partnerům vstříc nejen širokým portfoliem kvalitních výrobků,
ale také servisem a službami. Na rozdíl
od celosvětového výsledku, v Česku
dosahujeme například výrazně vyššího podílu v segmentu firemního počítačového vybavení.

Automatizace odstraní úzká hrdla.
Red Hat rozšiřuje DevOps
První výsledky akvizice společnosti
Ansible jsou tady. Red Hat propojil
schopnosti aplikace Ansible se svojí
platformou DevOps. Díky tomu je
možné automaticky integrovat zařízení v heterogenních sítích do jednoho místa. S pomocí Ansible mohou nyní IT týmy mnohem jednodušeji spravovat své heterogenní sítě,
aplikační infrastrukturu i jednotlivá
zařízení s pomocí jediného automatického nástroje.
Nedávný průzkum ukázal, že administrátoři vnímají právě síťovou infrastrukturu jako jeden z faktorů bránících rychlejšímu přesunu do cloudu.
Propojením síťových prvků a infrastruktury do architektury Ansible se
stírá tradiční hranice mezi IT operacemi a týmy síťových administrátorů.
Administrátoři mají díky tomu mnohem lepší přehled o všech prvcích v různých sítích, a především mohou mnohem efektivněji nasazovat nové prvky

a nové služby do firemních sítí. Integrace správy sítí do prostředí Ansible
umožňuje sjednotit procesy a metodologii napříč celou IT infrastrukturou – kromě správy počítačů, aplikací,
virtuálního prostředí lze nyní spravovat také samotnou síť a síťové prvky.
Nasazení Ansible může týmům síťových administrátorů usnadnit práci
při nasazování nových prvků do heterogenních sítí, takže mohou mnohem
efektivněji přizpůsobovat konfiguraci
sítě měnícím se potřebám firmy a uživatelů. Celá řada procesů totiž funguje
automaticky, takže odpadá velká zátěž
způsobená velkým podílem ruční konfigurace. Systémoví a aplikační správci
získají možnost efektivněji řídit rozložení zátěže tím, že se síťová zařízení
stávají integrální součástí architektury
Ansible, mohou využívat DevOps nástroje a postupy i v heterogenních sítích.
Výrazně vyšší míra automatizace pak
odpovídá nárokům managementu na
vyšší efektivitu práce a podporu zrych-

Společnost Lundegaard začala budovat vývojové centrum Java Portal &
Integration Delivery Center (JPIDC),
které se stane součástí divize zabývající se technickým designem, provozem, vývojem a rozvojem webových
portálů a internetových aplikací. Vývojové centrum bude technicky navrhovat, implementovat a podporovat
provoz a optimalizovat běh webových

Více si přečtěte na:

Konica Minolta KM-1: to nejlepší
z digitálního a offsetového tisku
Nový archový inkoustový stroj KM-1
uvedla na trh společnost Konica
Minolta. Zařízení využívá UV inkoustů a přesnosti inkoustových tiskových hlav. Díky tomu může nabíd-

nout velmi dobrou tiskovou kvalitu
a stabilitu, rychlost zpracování,
variabilitu tiskových dat i potiskovaných materiálů. V podstatě tak
v sobě propojuje výhody světa digitálního a offsetového tisku.

Více si
přečtěte na:

Vývojové centrum
Lundegaard pro Javu

lení rozhodovacích procesů ve společnostech, Ansible dává i vrcholovým
manažerům možnost získat z jednoho
místa dobrý přehled o IT infrastruktuře celé firmy, bez nutnosti vertikální integrace, a především nezávisle na
platformě dodavatele hardware či
aplikace.

Konica Minolta KM-1 nabízí možnost
tisku na široké spektrum materiálů bez
předchozí úpravy povrchu, tiskárny
proto mohou svým zákazníkům nabídnout větší flexibilitu. Kromě běžného
tisku tak mohou tisknout třeba obaly,
speciální obálky časopisů a podobně.
Prvním zákazníkem v Evropě se letos
v lednu stala německá tiskárna PLS
Print Logistic Services Germany. Nasazení KM–1 umožnilo například snížit množství makulatury při každém
nastavení nové zakázky o více než 90
procent oproti dříve využívané offsetové technologii. Kvalita tisku je přitom
vyšší.
Díky UV technologii je
možno výtisky ihned
dále zpracovávat.
Více si přečtěte na:

portálů, to vše v souladu se standardy
Java Portlet Technology (JSR-168/286).
Zároveň bude toto vývojové centrum
navrhovat optimální řešení pro integraci portálového front-endu do IT
infrastruktury u středních a velkých
zákazníků s využitím produktů pro
implementaci podnikových integračních „paternů“ Apache Camel, Apache ServiceMix, JBoss Fuse a dalších.
Používat proto bude portálovou platformu Liferay Portal.

Iiyama s 24“
Na český trh dorazil nový 24“ monitor
Prolite XB2483HSU od japonského
výrobce Iiyama. Ten nabízí AMVA
panel s LED podsvícením a kvalitní
barevnou reprodukcí. Využívá Full
HD rozlišení 1920×1080 bodů a disponuje dobou odezvy 4 ms. Technologie AMVA se pyšní vysokým kontrastem, hloubkou tmavých odstínů
a skvělými pozorovacími úhly 178°/
178°, čímž překonává standardní TN

technologii. Funkce Flicker free redukuje modré světlo a zcela zamezuje
blikání, čímž šetří oči, namáhané
dlouhým sezením před monitorem,
zatímco funkce Overdrive se postará
o plynulý, nerozmazaný obraz. Automatickou regulaci kontrastu a zřetelnost obrazu zase zajistí funkce Advanced Contrast Ratio. Stojan si lze přizpůsobit tak, aby uživateli co nejlépe
vyhovoval, do vodorovné nebo svislé
polohy.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.corporateict.cz

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky
Nokia vstupuje do
programu Digital Health
Společnost Nokia se rozhodla
prohloubit svou angažovanost
v oblasti zdravotních aplikací.
Pomoci by k tomu měla akvizice
společnosti Withings, která se
stane součástí Nokia Technologies. Analytici předpovídají, že
m-health bude v období 2015–
2020 nejrychleji rostoucím segmentem zdravotnictví. Portfolio
Withings zahrnuje regulované
i neregulované produkty, jako
jsou různé trackery, inteligentní
váhy, teploměry, monitory tlaku
krve, domácí monitory a dětské
chůvičky apod., které jsou postaveny na sofistikované digitální
zdravotní platformě, umožňují
lidem lépe se starat o svůj zdravotní stav i zdravotní stav svých
blízkých. Vlastní výrobky Withings jsou pak doplněny ekosystémem více než stovky aplikací.
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Ochraňte své investice.
Pořiďte si síť formou služby

Vývoj v oboru ICT je velmi rychlý
a většina firem tak stojí před problémem, jak udržet náklady na vlastnictví (TCO) v udržitelné výši. Síťová
infrastruktura totiž velmi rychle
zastarává a neustálý tlak na vyšší
výkon a efektivitu nutí firmy do této oblasti investovat. Alternativou,
jak se s tímto trendem vyrovnat, je
pořídit si infrastrukturu jako službu.

Poměrně běžné je to již u datových
center. Nyní nastává čas si stejným
způsobem pořídit hlavní část počítačové sítě, tedy Network on Demand.
Rozmach cloudov ých technologií
ukázal řadě firem, že místo nákupu
některých zařízení či technologií je
jednodušší si je pořídit formou služby

a jednoduše si pronajmout jen takové
kapacity, které jsou skutečně potřeba.
Možná přichází čas pokročit o krok
dále a pořídit si stejným způsobem i síť.
Dává to logiku – ve většině firem počet
zařízení, které je potřeba připojit k síti,
značně variuje. Proto firmy musí často
aktivní síťové prvky nakupovat v mnohem vyšší kapacitě, než je aktuálně
potřeba. Jednoduše proto, aby byl otevřen prostor pro další růst. Jenže na
trhu, který je velmi dynamický, tak jak
jsme toho svědci v různých oborech,
to může být poměrně rizikové a znamená to zvýšení nákladů.

Stačí 26 centů na připojení

Přesně pro tyto případy přišla společnost Alcatel-Lucent se svým konceptem sítě jako služby, založeném na platformě OmniVista 2500 NMS. Tento
koncept v podstatě znamená, že firma
musí investovat jen do malé části své
síťové infrastruktury a zbytek si jí pronajme. Ceny za připojení jednoho uži-

QNAP NASbook TBS-453A: vaše malá síť, co zaskočí
i jako notebook
Bez provozu síťových aplikací, sdílení souborů, zálohování a prezentace multimediálních dat např. třeba na projektoru si už dnes nelze
fungování ani menší firmy představit. Jenže provozovat a spravovat
server, zajišťovat jeho zálohování

a k tomu se ještě starat o další prvky
infrastruktury, to může být poměrně komplikované a drahé. Ne tak
s QNAP NASbook TBS-453A, ten
totiž tohle všechno zastane, a když
je potřeba, můžete ho jednoduše
vzít i na prezentaci ke klientovi.

Pořizovat si do malé či střední firmy
server už je dnes prostě přežitek. Většinu jeho funkcí totiž může zastat
obyčejné síťové úložiště. V době, kdy se
stále více – i firemních – aplikací přesouvá do cloudu, potřebují uživatelé od
„serveru“ zajistit vlastně jen konektivitu a sdílení dat. Jak by se do budoucna
mohla síťová infrastruktura proměnit,
naznačuje nový NASbook TBS-453A.
Je to vlastně takový server, který místo
do temné místnosti raději umístíte do
zasedačky.

Čtyři disky a čtyři porty

Krabička o rozměrech 230×165×25 mm
a vahou jen 724 gramů ze všeho nejvíc
připomíná nějaké multimediální centrum. Ostatně k této domněnce vedou
i USB a HDMI porty. Jenže NASbook

AirLive SNMP-24MGS
Plus pro optické sítě
Nový přepínač značky AirLive je vybaven 20 porty pro optické linky a 4
pro managované služby. Je určen zejména pro obsluhu rozsáhlých sítí,
které vyžadují velkou šířku přenosového pásmu a rychlou odezvu. Nabízí
dostatečnou kapacitu pro přenos multimediálních dat, takže se velmi dobře
hodí zejména pro kombinace rozsáhlých sítí a bezpečnostního dohledo-

vého obsahu (například obrazu z bezpečnostních kamer). Díky možnosti
přenosu dat na relativně velkou vzdálenost bez ovlivnění rychlosti může být
SNMP-24MGS Plus skvělým řešením
pro velké budovy, ať již jde o hotely
nebo bytové komplexy, kdy je potřeba
k jediné lince napojit větší počet účastníků, a propojit i další prostory, jako
jsou konferenční místnosti a salónky.

Huawei má FusionSphere
6.0
Společnost Huawei uvádí na evropský
trh cloudový operační FusionSphere
6.0. Ten umožňuje zákazníkům vytvořit virtuální server, NFVI nebo privátní, veřejné, hybridní, desktopové
cloudy. Díky tomu je možné umístit
nejdů ležitější služby do cloudu,
a usnadnit tak kontinuální produktové inovace. Open-sourceový koncept
je zabudován do komponentů, archi-

toho umí mnohem víc. Tak především
je to výkonné síťové úložiště (NAS) se
čtyřmi sloty pro SSD disky velikosti
M.2. To znamená, že můžete využít
RAID pole s přístupovou kapacitou až
6 Gb/s umožňující bez problémů sdílet soubory. O svižnost celého zařízení
se stará čtyřjádrový Intel Celeron taktovaný na 1,6 GHz, doplněný až 8 GB
operační paměti (k dispozici jsou dva
paměťové sloty).
Prozatím obyčejné úložiště, jenže
NASbook TBS-453A nabídne také integrovaný čtyřportový přepínač, takže
vlastně obstará síťovou konektivitu
pro menší tým, a také celkem 5 USB
portů (4 jsou USB 3.0), které podporují
například sdílení tiskárny a další zařízení. Potřebujete ve firmě od IT infrastruktury ještě něco?
tektury a ekosystémů FusionSphere 6.0
a umožňuje zákazníkům lepší výběr
softwaru. Zároveň FusionSphere 6.0
drží krok s open-sourcovou komunitou OpenStack, splňuje její původní
standardy a podporuje její rozhraní
pro programování aplikací (API). Aplikace třetích stran vytvořené dle původních standardů OpenStack mohou na
FusionSphere 6.0 pracovat bez dalších
změn. Až dosud byl FusionSphere zaveden v 80 zemích světa.

NET GURU
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vatele přitom začíná už na 26 centech
(tedy asi 6 korunách). To může zcela
změnit přístup firem k investicím do
IT. V případě, že se vyskytne potřeba
navýšit kapacitu firemní sítě, není potřeba sahat do kapitálových zdrojů, ale
jednoduše se přikoupí licence pro dalšího uživatele. Investice do IT se tak stávají stabilní, a především lehce předvídatelné, což byl doposud problém.
Přehled o jednotlivých zařízeních i jejich nastavení může mít přitom správce
velmi jednoduše prostřednictvím rozhraní OmniVista Master. V něm může
do sítě přiřazovat jednotlivé uživatele,
měnit konfiguraci síťových prvků či
parametry služby. Jakékoli rozšíření
sítě je přitom téměř stejně jednoduché
jako stažení aplikace do smartphonu
– jednoduše se objedná v Business
Store. Přiřazení do sítě je pak otázkou
několika okamžiků. Pro zákazníka je
přitom klíčové, že platí skutečně jen
za služby, které využívá. To znamená,
že např. po dobu státních svátků či dovolené prostě neplatí nic (respektive
jen minimální nasmlouvanou částku).

Více si přečtěte na:

Počítač do zasedačky nebo
na prezentaci u klienta

Čeká nás výměna televizí.
4K můžete vyzkoušet už dnes

V následujících letech bude čekat
velkou část uživatelů sledujících
pozemní televizní vysílání výměna
přijímačů. Ale majitelé televizí s rozlišením 4K (UHD) na tuto změnu již
nemusí čekat. Kromě satelitního vysílání a internetového obsahu mohou již naladit také vysílání stanice
FunBox 4K v síti Českých Radiokomunikací. Naladit ho mohou na
50. kanále z vysílače na pražském
Žižkově.

Zajistit dostupnost IT systémů v případě výpadku napájení je dnes důležité už i pro malé a střední firmy.
Právě pro tyto společnosti jsou určeny nové modely nepřerušitelného
napájení APC MGE Galaxy 300 s výkonem 60 kVA a 80 kVA, které na
trh uvedla společnost Schneider
Electric.
Modely řady MGE Galaxy 300 jsou jednofázové a třífázové zdroje nepřetržitého napájení, které jsou určeny pro
menší a střední instalace. Může jít
o menší a střední firmy, ale také komerční budovy a technické objekty
s malými serverovými místnostmi.
Právě ty obslouží nové modely s výko-

Více si přečtěte na:

Zóny placeného stání na území hlavního města Prahy se v letošním roce
rozšíří i na další území. Do projektu
se zapojila společnost ALTRON, která
Technické správě komunikací hl. m.
Praha (TSK) dodala softwarové řešení
umožňující řízení a provoz systému
s napojením na navazující agendy
městské policie a magistrátu hl. m.
Prahy. Pilotně bude provoz spuštěn

Více si přečtěte na:

Jednoduché řešení pro menší firmy.
Řada Galaxy 300 nabídne výkon až 80 kVA

Přenášet někam NAS? Možná to vypadá jako šílený nápad. Ale NASbook
TBS-453A nabídne celkem 2 HDMI
porty a díky technologii QNAP QvPC
může fungovat jako běžný počítač.
Můžete jen snadno nastavit pro použití dokonce se dvěma monitory se 4K
rozlišením. Takže příště už prostě nemusíte složitě shánět flashku nebo kopírovat soubory na prezentační počítač
v zasedačce. Jednoduše pustíte prezentaci přímo z NAS. Vzhledem k tomu, že zařízení běží na Linuxu, máte
k dispozici všechny potřebné nástroje.

Parkovací zóny
automaticky

Digitalizace pozemního vysílání znamenala před několika málo lety velkou
revoluci a pro řadu domácností výměnu televizních přijímačů nebo nákup
set-top-boxů. Ale technologický vývoj
se nemůže zastavit, v současné době
se na trhu rychle prosazují televizory
s rozlišením 4K (UHD), pro něž je i výrazně vyšší kvalita digitálního vysílání
nedostatečná. Proto je naplánován postupný přechod na nový formát. Dosavadní digitální standard se totiž změní

na formát DVB-T2+HEVC. Ten umožní pozemní vysílání v rozlišení 4K.
I když je řada dnešních televizorů již na
technologii DVB-T2 připravena, standardizace vysílání nebyla ještě dokončena. Je tak možné, že si s novým formátem neporadí ani některé dnešní
televize.
Přesto je tu pro majitele těchto přístrojů jedna dobrá zpráva. Od začátku
května si mohou v síti Českých radiokomunikací naladit experimentální vysílání ve formátu DVB-T2+HEVC a vyzkoušet si, jak bude (zřejmě) pozemní
vysílání v ultra vysokém rozlišení vypadat. Toto vysílání najdou všichni,
kteří přijímají signál z Žižkovské věže
na kanále 50. Vysílání je naplánováno
na několik měsíců, avšak celková doba
se v souvislosti s prováděnými testy
může změnit. Protože se jedná pouze
o experimentální vysílání, parametry se mohou
průběžně měnit.

v polovině srpna letošního roku pro
Prahu 5 a 6.
IT řešení navržené společností ALTRON zahrnuje potřebnou technologickou infrastrukturu, softwarové řešení centrálního informačního systému
(CIS) a jednotlivých aplikačních modulů a následnou servisní podporu.
Centrální část uchovává data o jednotlivých parkovacích oprávněních a jednorázovém užití zón.

EMC umožní získat
kontrolu nad kopiemi
Společnost EMC oznámila uvedení
nového softwaru EMC Enterprise Copy Data Management (eCDM), který
organizacím umožňuje získat opět
kontrolu nad závratně rostoucími náklady na ukládání a správu více kopií
stejných dat. Ceny úložišť v přepočtu
na gigabyte exponenciálně klesly, ale
celkové náklady na úložiště přesto
mohou narůstat, protože snadné vy-

nem 60 kVA a 80 kVA, které jsou dostačující pro ochranu kritické infrastruktury, navíc zvyšují i kvalitu napájení, protože dodávají stabilní výstupní napětí.
Jejich velkou výhodou je také robustní
konstrukce, stejně jako jednoduchá
obsluha a instalace. Menší rozměry
umožňují nainstalovat zdroj téměř do
všech prostor, napomáhají k tomu také relativně malé nároky na vlastnosti
kabelů, jističů a motorgenerátorů. Podle potřeby či dispozic serverovny nebo
datového centra si lze
MGE Galaxy 300.
Více si přečtěte na:

tváření snímků s nulovými náklady
podněcuje firmy k tomu, aby vytvářely a uchovávaly více kopií stejných dat.
Nemonitorované vytváření snímků
může způsobit stejný problém v datacentru. Řešení eCDM se zaměřuje přímo na neefektivitu a související problémy, které tento trend přináší. V softwaru eCDM získávají společnosti řešení, které zjednodušuje procesy pro
monitorování, správu a analýzu kopií
dat v celém podniku.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

finance

Lidé chtějí
platit
mobilem
Zákazníci se u obchodníků stále
častěji dožadují nových platebních
metod. Velkou popularitu si získávají zejména technologie integrované v chytrých mobilních telefonech.
Podle zjištění výzkumu platební
asociace MasterCard spotřebitelé
během jednoho roku více než zdvojnásobili poptávku u bank a u obchodníků po možnostech placení
mobilními technologiemi. Zájem
o tyto platební metody projevilo
v loňském roce až 95 procent zákazníků.

Rychlý nástup chytrých telefonů, které
zastávají stále více činností, vede spotřebitele k úvaze, že by již konečně
mohly nahradit i platební kartu. Výrazným impulzem se k tomu staly aktivity
výrobců telefonů a operačních systémů, ať již jde o projekty Apple Pay,
Samsung Pay či Android Pay. Zmínku
o nich totiž obsahovalo 97 procent
z celkového počtu příspěvků o mobilních platbách v roce 2015, které MasterCard zahrnula do svého pravidelného
výzkumu Mobile Payments Study publikovaného pravidelně již od roku
2012. Zájem zákazníků přitom rostl
i v průběhu loňského roku, v posledním čtvrtletí roku 2015 byl nárůst zájmu asi třicetkrát rychlejší než v prvním čtvrtletí roku 2015.
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Evropská komise šetří daňové
úlevy ICT gigantů
Evropská komise už dva roky vyšetřuje jak firmu Apple, tak irskou vládu
kvůli daňovým úlevám. A u tohohle
jednoho případu nezůstane, EK připravuje vyšetřování i dalších podobných kauz. Pro firmy je to nepříjemná zpráva. Až dosud se jim dařilo –
díky jejich ekonomické síle – získávat od vlád některých států velmi
výhodné daňové výjimky. Pokud by
do této praxe evropské orgány zasáhly, mohlo by to pro firmy znamenat výrazně vyšší daňové odvody
než doposud. Přístup Komise přitom naznačuje, že zdaleka nemusí
zůstat jen u Apple.
Přes dva roky probíhá vyšetřování ze
strany Evropské komise v kauze daňových úlev, jež poskytlo Irsko firmě
Apple za to, že zůstane v zemi a bude
zaměstnávat několik tisíc lidí. Za to
Apple platil de facto pouze symbolickou daň. A Evropské komisi se to nelíbí. Některé indicie přitom naznačovaly,
že by už mohlo dojít k uzavření vyšetřování. Ale tak to není – ba naopak –
evropští úředníci se do sporu noří stále
hlouběji a nedávno si vyžádali další
podklady od obou stran.
Evropská komisařka Margrethe Vestagerová sdělila Evropskému parlamen-

Dosud bylo obvyklou praxí takové
oboustranné staré dobré vydíráníčko,
kdy na jedné straně velká korporace
deklarovala, že z dané země odejde,
pokud tam bude muset platit standardní daně, a argumentovala ztrátou
pracovních míst. Vláda daného státu
zase nechtěla řešit situaci ztráty těchto
pracovních míst a většinou korporaci
ustoupila. A to se nelíbí Evropské komisi, která nyní prošetřuje, zda takovéto dohody mezi vládou a velkou
korporací nejsou v rozporu s principy
EU a evropskou smlouvou. Opírá se
přitom o docela silný argument, a totiž o pozitivní diskriminaci vybraných
plátců daně výměnou za to, že „v zemi
teda zůstanou“. A nejedná se vůbec
o malé částky, i když pro obrovskou
korporaci typu Apple jsou daně, jež by
měl jako běžný subjekt platit v Irsku,
jen maličkostí. Spíš než o potřebu ze

odeslaných zpráv v tomto systému
odcizit z účtů centrální banky Bangladéše u americké centrální banky
(Federální rezervní systém – FED)
v New Yorku více než 81 milionů
amerických dolarů.

Výsledky naznačují, že bezpečnost je
sice pro uživatele důležitá, ale zároveň
se částečně mění pohled na ni. Mobilní
platby už uživatelé nepovažují primárně za nebezpečné.

Více z rubriky
FINANCE
si přečtěte na
www.ict-nn.com/finance

Staré dobré vydírání

Autorem textu je Michal Rada ,
odborník v oblasti informačních
technologií, eGovernmentu a veřejné správy na národní i evropské
úrovni.

strany korporace se tak opravdu jedná
o jakési nepřímé vydírání státu. „Chceš
nás tu mít? Chceš, abychom tu zaměstnávali tvoje lidi? Tak nám odpusť daně,
nebo půjdeme jinam.“
Ukazuje se tedy, že se bude tak či onak
jednat o přelomové rozhodnutí, až k němu Evropská komise dojde. Pokud
shledá, že dohody jsou protiprávní,
nepůjde jen o tučné pokuty, ale hlavně
o precedens omezující jednu z hlavních byznysových pobídek, jež mohou
dosud vlády udělit.

Více si přečtěte na:

Bankovní síť SWIFT byla napadena.
Útočníci získali 81 milionu dolarů

Bezpečnost už není
strašákem

Více si přečtěte na:

tu, že vyšetřování stále probíhá a nyní
nelze předjímat, kdy padne verdikt.
Navíc se zdá, že původně formální spor
nabyl na důležitosti a významu, protože úřad eurokomisařky Vestagerové
si vyžádal podkladové informace k podobným kauzám třeba i od britské
vlády a Google.

Více než 11 tisíc finančních institucí
na světě bylo varováno, aby aktualizovaly software využívající globální
finanční síť SWIFT. Jak se totiž ukázalo, kybernetičtí útočníci dokázali
v tomto systému objevit chyby, které jim umožnily pomocí podvodně

Jak se ukazuje, nejedná se přitom o ojedinělý útok. Zástupci SWIFT potvrdili,
že se útočníkům skutečně podařilo
pozměnit SWIFT software na počítačích Bangladéšské centrální banky.
Správci systému varují, že stopy po
podobných útocích našli ještě v několika dalších počítačích zapojených do
SWIT. Přes tuto globální síť si přitom
banky vyměňují každý den miliardy
dolarů. Problém se tak může týkat více než 11 tisíc finančních institucí.
Okamžitě po zjištění této skutečnosti
rozeslalo sdružení SWIFT prostřednictvím své sítě bezpečnostní varování
a zároveň připravilo bezpečnostní záplatu aplikace, kterou banky využívají
pro přístup do systému. Malware, který
útočníci použili, se totiž podařilo podle všeho rozkrýt bezpečnostním speci-

alistům britské zbrojařské společnosti
BAE Systems. Podle jejich zjištění použili útočníci serverovou platformu
Alliance Access, aby zakryli stopy po
útoku. Přesto se ale expertům nepodařilo objasnit, jak je možné, že se tyto
podvodné objednávky do systému vůbec dostaly.
Podle mluvčí sdružení SWIFT Nataši
Deteranové bylo útočníky pravděpodobně napadeno vnitřní prostředí jednotlivých bank a teprve přes ně se
útočníci dostali do systému SWIFT.
Podle ní by samotné banky měly prověřit své bezpečnostní mechanismy
a odolnost proti kybernetickým útokům. Sdružení zároveň oznámilo svým
zákazníkům, že musí aktualizace zabezpečení nainstalovat nejpozději do
12. května 2016, jinak nebudou moci
systém dále využívat.

Více si přečtěte na:

právo Averia Event
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Kalendář –
Google má problém v Bruselu.
udržte si
Stejný jako měl Microsoft – omezuje
přehled
konkurenci ve svém operačním systému

Evropská unie se zaměřila na prohřešky Google. Dalo se přitom čekat,
že jestli jsou v Bruselu spravedliví,
dřív či později na to musí dojít.
Google nyní čelí stejným obviněním,
jako čelil Microsoft.
Microsoft před několika lety čelil obvinění EU z omezování konkurence,
kterého se dopustil tím, že ve svých
operačních systémech Windows předinstaloval svoje aplikace, nastavoval je
jako výchozí a upřednostňoval je před

aplikacemi jiných tvůrců. Tehdy to odnesl například Windows media player,
či preference Internet exploreru. EU na
to nezapomněla, a teď kladivo dopadlo
na dalšího, tentokrát na Google. Evropská komise nyní prošetřuje míru
upřednostňování vlastních aplikací
v systémech Android, viní Google třeba z toho, že v každém zařízení s Androidem je předinstalován výchozí
prohlížeč Chrome, že je defaultním
vyhledáváním Google a tak dále. Situace velice podobná Microsoftu nejspíš

také může podobně skončit – tedy výrokem negativním pro Google a povinností úprav nastavení Androidu.
Oficiální obvinění EU zní, že Google
omezuje přístup k aplikacím konkurence, k čemuž tenkrát dospěli úředníci
v Bruselu i u Microsoftu. Výsledkem
byly tučné pokuty a donucení změny
toho, co je součástí předinstalovaných
Windows, nebo třeba obrazovka umožňující změnu webového prohlížeče.
Čeká nás tedy tohle i v našich telefonech a tabletech s Androidem? Nejspíš
ano. Kdy EU verdikt vyhlásí, není jasné,
ale dá se celkem predikovat jeho obsah.
Pro Google to navíc není jediné vyšetřování ze strany EU. Nedávno totiž komise prohlásila, že prošetřuje dohodu
britské vlády s Googlem
stran obřích daňových
úlev.
Více si přečtěte na:
Autorem textu je Michal Rada ,
odborník v oblasti informačních
technologií, eGovernmentu a veřejné správy na národní i evropské
úrovni.

Provozovatel za uživatele nemůže,
řekl Evropský soudní dvůr
o elektronickém obchodu). Právě ustanovení této směrnice se dovolávalo
německé zastoupení Sony Music Entertainment před mnichovským soudem.
A ten jí dal za pravdu. McFaddenovi
uložil pokutu 800 EUR za to, že dostatečně provoz ve své síti nezabezpečil.

Evropský soudní dvůr
nesouhlasí

Ochrana autorských práv nabírá
někdy velmi zvláštních rozměrů. Nedávno například zažalovala firma
Sony Music Entertainment Germany
GmbH majitele jednoho z mnichovských obchodů s elektronikou. Nešlo přitom o zboží nebo služby, které
by ve svém obchodě prodával. Sony
zjistilo, že některý z uživatelů veřejné wi-fi sítě nabízené tímto obchodem stahoval obsah porušující
autorská práva Sony. Proto Sony pohnal k zodpovědnosti majitele obchodu Tobiase McFaddena.

Současná úprava autorských práv a jejich ochrana v Evropě či vlastně na celém světě je pro laika nesrozumitelnou
džunglí. Vydavatelské firmy čelí změně
obchodního modelu a musí se vyrovnat s nástupem nových formátů, které
často znamenají i výrazný pokles tržeb.
Možná i proto vrhají hodně sil do boje
s piráty. Velmi silně se v tomto směru
angažují i orgány Evropské unie. Ty vydaly mimo jiné směrnici 2000/31/ES
ze dne 8. června 2000 o některých
právních aspektech služeb informační
společnosti, zejména elektronického
obchodu, na vnitřním trhu (směrnice

Německo má – pokud se týká odpovědnosti provozovatelů wi-fi i dalších
sítí – poměrně striktní pravidla. Tobias McFadden se s tím ale nehodlal
smířit a proto se obrátil na Evropský
soudní dvůr. Úkolem této instituce je
mimo jiné sjednocovat právo v Evropské unii a proto jsou jeho rozhodnutí
tzv. precedentní. To znamená, že jeho
rozhodnutí nabývá okamžité platnosti ve všech
členských zemích.
Více si přečtěte na:
Více z rubriky
PRÁVO
si přečtěte na
www.ict-nn.com/právo

Nabídka konferencí, školení, workshopů a dalších akcí je dnes neuvěřitelně široká. Udržet si přehled
o těch nejdůležitějších je stále
obtížnější. Jen málokdo má čas
procházet neustále webové stránky pořadatelů nebo pročítat desítky e-mailů. Pomoc je ale jednoduchá – stačí jediná adresa ict-nn.
com/kalendar2.
Neexistuje dnes snad obor, kde by
bylo možné ignorovat nejdůležitější
trendy, nejnovější poznatky a přestat se vzdělávat. I proto neustále
roste počet návštěvníků veletrhů,
odborných konferencí a různých
vzdělávacích workshopů. Problém ale
je, jak se v nabídce vyznat a jak najít
ty kvalitní. Často tak sáhneme k tomu, že v záplavě reklam vybereme ty
akce, které nás nějak osloví, případně
tak trochu ze setrvačnosti navštěvujeme ty, co už známe. Není divu, neustále procházet nabídky organizátorů, případně hledat pravidelně na
internetu nemá mnoho lidí prostě
čas.
Naštěstí je tu ale pomoc. Vydavatelství Averia, které stojí také za časopisem ICT Network News, rozšířilo
funkčnost svého Event Kalendáře.
Na jediné adrese lze tak nyní velmi
jednoduše získat informace o důležitých akcích z celé řady oborů. Na
rozdíl od nabídky pořadatelů najdou
zde návštěvníci skutečně kompletní
informace, které nejsou omezeny jen
na jednu firmu, technologii, ale dokonce ani na obor. Event Kalendář totiž už dávno není omezen jen na informační a komunikační technologie.
Návštěvníci zde najdou informace
o akcích z oblasti logistiky, strojírenství, zdravotnictví, datových center
a mnoha dalších.
Buďte vždy
v obraze.
Zaregistrujte se
www.averia.cz/login
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Kdo se posunul kam

Business Data Analyst: Data
Quality Program

Marie Tomanová

Ivan Chovanec

Robert Králíček

Novou f inanční
ředitelkou společnosti DataSpring
se sta la Marie
Tomanová. Bude
z o dp ově d n á z a
f iremní f inance
a controlling, lidské zdroje, právní oddělení a také backoffice. Marie Tomanová má dlouholetou praxi v oblasti finančního řízení
v nadnárodních společnostech. Svou
profesní kariéru začala v oddělení auditu firmy Arthur Andersen, poté dva
roky působila na finančních pozicích
v T-Mobile Czech Republic. V posledních letech pracovala ve firmě Český
Mobil, později Vodafone Czech Republic, ve financích a na pozici ředitelky
provozních financí, odkud také do společnosti DataSpring přišla.
Marie Tomanová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde
vystudovala obory Mezinárodní obchod a Finance podniku a účetnictví.

Posilou manažerského týmu společnosti DNS v České
republice se stal
Ivan Chovanec,
který bude z pozice
marketingového
ředitele zodpovídat za přípravu strategie a komunikaci
společnosti DNS. Ivan Chovanec započal svou kariéru ve společnosti Xerox,
ve které působil nejdříve jako specialista marketingových aplikací a posléze jako marketingový a PR manažer.
Řízení a rozvoj marketingových a PR
aktivit měl na starosti také během svého čtyřletého působení ve společnosti
Doosan Škoda Power. V mezidobí se
věnoval vlastním podnikatelským aktivitám. Ivan Chovanec vystudoval
informační technologie na Fakultě
informatiky a statistiky VŠE v Praze
a ekonomii na Provozně-ekonomické
fakultě ČZU v Praze. Je ženatý a má dvě
děti, ve volném čase se věnuje sportu,
politice a ekonomii.

Bý valý Channel
Account Manager
pro Českou a Slovenskou republiku
společnosti Cisco,
a o d m i nu lých
voleb také místostarosta Prahy 12
Robert Králíček se stal novým Channel Managerem ve společnosti Veritas.
Na starosti bude mít partnery nejen
v České republice, ale také na Slovensku
a v Pobaltských zemích. Jeho úkolem
bude především řízení strategických
partnerů a distributorů společnosti
Veritas v těchto oblastech. Svoji kariéru
v oblasti IT začínal v roce 1995 v Eurotelu jako obchodník. V letech 2005–
2014 pracoval v českém zastoupení
Cisco Systems jako Channel Account
Manager pro Českou a Slovenskou
republiku a dále na regionální pozici
v oblasti strategického plánování. Poté
se věnoval práci ve veřejné správě.

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

SAP, Praha

Manager, Database Marketing
eBay, Praha

Head of IT Project
Management Office (PMO)
Amazon UK, Praha, ČB

Engagement Manager
Microsoft, Praha

PR & Marketing Manager East
and South East Europe (ESEE)
Sony Electronics, Praha

Marketing Segment Lead
AVG Technologies, Praha

Trade Marketing Manager B2B
Philips Lighting, Praha

Marketing Manager / Therapy
Development Manager
Edwards Lifesciences, Praha

Associate Manager, IT
Edwards Lifesciences, Praha

Software Engineer Manager
Dell, CZ-Remote/Field/Satellite
Office

IT Architect - Enterprise
Huawei Technologies, Praha

Product Sales Specialist –
Datacenter (UCS)
Cisco, Praha

Cloud Sales Representative –
Czech market (based in Prague)
Oracle, Praha

Senior Online Sales Specialist
Vodafone, Praha
Více z rubriky
JOBS IN ICT
si přečtěte na
www.ict-nn.com/jobs
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Firmám chybějí lidé, nezaměstnanost
je rekordně nízká
Růst české ekonomiky se příznivě
odráží také v klesající míře nezaměstnanosti. Ta se v březnu letošního roku dostala už k hranici čtyř
procent, což je nejnižší číslo za posledních 20 let. Znamená to, že meziročně poklesla nezaměstnanost
o 1,6 procentního bodu, tedy téměř
o třetinu. V celém Česku je nyní bez
práce přes 443 tisíc lidí. S rostoucím počtem nových pracovních míst
se ale firmy začínají potýkat s nedostatkem lidí, v Česku tak zůstává
více než 117 tisíc neobsazených pracovních míst.
Míra nezaměstnanosti v Česku klesla
v březnu na dvacetileté minimum 4,1
procenta. Naposledy byla nižší v roce
1996. Nezaměstnanost podle statistických dat klesla meziročně o 1,6 procentního bodu. Nižší nebyla ani v předkrizovém roce 2008, kdy se pohybovala v rozpětí od 4,3 do 4,7 procenta.
Podíl zaměstnaných, tedy míra zaměstnanosti očištěná od sezonních vlivů,
je naopak za letošní březen na maximu – 71,6 procenta. Poprvé od roku
1993 má příjem ze zaměstnání nebo

podnikání přes pět milionů lidí. Nezaměstnanost v současné době klesá
i jinde v Evropě – za Evropskou unii
jako celek klesla na 8,8 procenta, což
je nejméně od roku 2009, rekordmany
jsou v Česko a v Německo
„Rekordně nízké hodnoty nezaměstnanosti jsou dobrou zprávou pro zaměstnance, horší pro podniky, které
se obávají, že nedostatek pracovníků
zbrzdí jejich rozvoj,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Zvláště
v regionech s nízkou nezaměstnaností
už firmám chybějí zaměstnanci v dělnických profesích jako takoví, nejen
kvalifikovaní pracovníci a specialisté,
jak tomu bylo ještě počátkem roku.
Podle dat z našeho pracovního portálu
Profesia.cz je v současné době největší
poptávka po dělnících ve výrobě a pracovnících v gastronomickém oboru.“
Tradičně nejméně nezaměstnaných
zůstává v hlavním městě Praze, kde je
bez práce necelých 37 tisíc lidí, přičemž asi 8 tisíc z nich pobírá podporu
v nezaměstnanosti. Zároveň je ale
v Praze také více než 17 tisíc volných

pracovních míst. Před Ústecký kraj
(přes 51 tisíc nezaměstnaných) se dostal kraj Jihomoravský. V něm je evidováno 54 977 tisíc nezaměstnaných
a oproti tomu přes 10 tisíc volných pracovních míst. Podporu v nezaměstnanosti zde pobírá asi dvojnásobek lidí
ve srovnání s Prahou.

Více si přečtěte na:
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Zájem
IT ředitelé věří analytickým nástrojům
a digitálním technologiím. Jejich roli určují o byznysové
potřeby podniků, zjistil výzkum Deloitte notebooky
opět roste.
1 271 respondentů ze 43 zemí. Šlo přitom o zástupce více než stovky firem Prodalo se
amerického žebříčku US Fortune 500
a přes 250 zástupců firem z globálního
jich o 1,3 %
žebříčku Global Fortune 1000. Výsledky výzkumů jednoznačně potvrzují,
že IT ředitelé si velmi silně uvědomují více
transformační proces, kterým firmy
i trhy v současnosti procházejí.

Provozovatel či tvůrce
strategie

IT ředitelé mohou být buď důvěryhodnými provozovateli firemní infrastruktury, podněcovateli změny
nebo spolutvůrci strategie podniku.
To, jakou roli zaujmou, určuje mimo
jiné i fáze, ve které se jejich firma
nachází. Podle celosvětového výzkumu společnosti Deloitte s více než
1 200 účastníky jsou pro úspěch IT
ředitele v jeho funkci nejdůležitější
vůdčí schopnosti a talent. Nejdůležitější jsou přitom pro IT ředitele
vztahy s generálními, finančními a
provozními řediteli. S těmi obvykle

vycházejí dobře, nicméně jen třetina dotázaných uvedla dobré vztahy
také s řediteli marketingu a obchodu, zjistil Deloitte.
V současném světě se téměř každá firma stává technologickou. Nezáleží na
tom, v jakém oboru podniká, IT systémy a jejich fungování jsou dnes životně důležité téměř pro všechny. S rostoucí důležitostí IT roste také důležitost IT ředitelů, jejichž role se postupně
mění. Celosvětový průzkum společnosti Deloitte zjišťoval názory celkem

Změny, kterými firmy procházejí, přirozeně dopadají i na pozici IT ředitelů.
V minulosti bylo IT vnímáno spíše jako
nákladová položka a jeho úkolem bylo
zajišťovat servis pro ostatní oddělení.
Z jistého pohledu fungovala v řadě
společností IT oddělení poměrně autonomně a řídila se vlastní strategií, bez
ohledu na celkové cíle podniků. V současnosti se ale efektivní využití IT stává
rozdílovým faktorem v konkurenčním
boji – firmy, schopné vytěžit maximum
z potenciálu, který informační technologie nabízejí, získávají
na trhu důležitou výhodu.
Více si přečtěte na:

ICT technologie mění vnímání bezpečnosti.
Záchranné složky mohou fungovat efektivněji
a rychleji, zjistil Ericsson

Státy snad všech zemí světa se dostávají pod tlak neustále se zvětšujících rozpočtových deficitů. Proto se
ministři financí zaměřují především
na efektivitu výdajů a snaží se především snižovat povinné platby státu. Zároveň ale stárnutí populace
znamená nejen růst výdajů na zdravotní péči, ale – společně s aktivnějším způsobem života – také ná-

kladů záchranných a bezpečnostních
složek. Přitom společnost očekává
nejen zajištění vyšší úrovně veřejné
bezpečnosti, ale také dostupnější
a efektivnější pomoc v nouzi. Cestou,
jak dosáhnout vyšší efektivity fungování právě záchranných složek,
jsou ICT technologie. Zjistila to studie společnosti Ericsson.

Podle studie společnosti Ericsson
umožní využití širokopásmového mobilního připojení a distribuovaného
zpracování údajů rychlejší reakci při
zásazích pohotovostních a záchranných
složek. To může být klíčové. Například
zkušenosti záchranné služby ve skotském Glasgow ukazují, že zkrácení
doby odpovědi zdravotní záchranné
služby z patnácti na pět minut zdvojnásobilo míru přežití pacientů se srdečním infarktem. Klíčovým faktorem
výsledku zásahu je vždy čas, který uplyne mezi momentem nahlášení mimořádné události a reálným příjezdem
pohotovostních složek.
Proces vývoje efektivních řešení na bázi ICT začíná u jejich struktury a vychází z úlohy, kterou má organizace
plnit. Každý zásah pohotovostních
složek sestává z hierarchicky uspořádaných kroků zahrnujících vybavení, systémy
nebo lidské zdroje.
Více si přečtěte na:

Zatímco trh s klasickými počítači
nadále klesá, data ze západní Evropy
ukazují, že se uživatelé vracejí zpět
k byznysovým notebookům. Jejich
prodej rostl v Německu dvojciferným tempem, v západní Evropě pak
vzrostl o 1,3 procenta a v celém regionu EMEA o 0,7 procenta. Růst
zaznamenaly také severské země,
naopak jih Evropy zůstal za očekáváními.

Dodavatel

HP
Lenovo
Dell
ASUS
Acer Group
Ostatní
Celkem

Prodeje 1Q
2016 (mil.)

Tržní podíl
1Q 2016

4,2
3,5
1,9
1,7
1,3
4,5
17,2

24.9%
20.4%
11.0%
10.1%
7.5%
26.1%
100.0%

Změna nálad na trhu s výpočetní technikou vede k trvalému poklesu trhu
s PC. Ten se meziročně propadl o více
než 14 procent, když se jich v regionu
EMEA v 1. čtvrtletí roku 2016 prodalo
přibližně o 3 miliony kusů méně, než
ve stejném období loňského roku.
Ukazují to data analytické společnosti
IDC. Největší ztrátu zaznamenala společnost Acer, které meziročně přišla
skoro o čtvrtinu svých prodejů v tomto
segmentu. Zatímco ještě loni prodala
za první kvartál 1,8 milionu kusů PC,
letos to bylo ve stejném období jen 1,3
milionu.
Relativně nejmenší ztrátu zaznamenalo HP.
Více si přečtěte na:
Více z rubriky
ANALÝZY
si přečtěte na
www.ict-nn.com/pruzkumy

ict events
top events
STech

ICT DAY 2016
17.05.2016 Praha
Gopas

TechEd-DevCon 2016
19.05.2016 Praha
DCD

VIRTUALIZACE A CLOUD
19.05.2016 Praha
RELIANT Group

Logistická konference
SpeedCHAIN Slovakia 2016
19.–20.05.2016 Modra, SK
Mascotte

FSDays 2016
20.–24.09.2016 Praha
ABF

Mezinárodní stavební veletrh
20.–24.09.2016 Praha
MotivP

MotivP Business Brunch® –
Empowerment – Brno
24.05.2016 Brno
Arrow

Juniper Day 2016
25.05.2016 Praha
Tate

IS2 – Information Security
Summit
26.05.2016 Praha
PWC

European Valuation
Conference
26.05.2016 Praha
BusinessIT

CLOUD COMPUTING V PRAXI
26.05.2016 Praha
Atoz Logistics

EASTLOG 2015
27.05.2016 Praha

Více z rubriky
EVENTS
si přečtěte na
www.ict-nn.com/events

Eventový kalendář
kompletní
přehled eventů
registrace:
averia.cz/kalendar2
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Zjistěte, jak automatizovat svou
síť – Juniper Day 2016
Technologie společnosti Juniper
Networks patří k tomu nejlepšímu,
co si lze dnes pořídit v oblasti automatizovaných, škálovatelných a bezpečných sítí, které mohou obstát
i proti rostoucím požadavkům stále se zrychlujícího byznysu. Pokud
chcete udržet přehled o aktuálních
trendech v oblasti sítí pro podniková a cloudová prostředí, měli byste dorazit 25. května 2016 do multikina CineStar Praha - Černý
Most. Uskuteční se zde totiž letošní
ročník Juniper Day.
Softwarově definované sítě jsou velkým hitem dneška. Není divu, IT infrastruktura se dnes mění mnohem
rychleji, než tomu bylo v minulosti
zvykem – musí totiž pružně reagovat

na požadavky byznysu. Pro všechny,
kteří se chtějí v této oblasti zorientovat
nebo si chtějí udržet přehled o aktuálních trendech v oblasti SDN, ale také
datových center, cloudových technologií WAN a campus sítí a mnoha dalších, je tu letošní ročník Juniper Day.
Ten se koná v multikině CineStar Praha - Černý Most ve středu 25. května
2016 od 9:30.
Nabitý program letošního ročníku
bude rozdělen do dvou sálů – zákaznického a partnerského. V prvním zahájí svou přednáškou Steve Bossom
a Uwe Richter ze společnosti Juniper
Networks, kteří nastíní hlavní trendy
a ukáží, jak vidí budoucnost právě Juniper Networks. V dalším programu
dojde řada na témata bezpečnosti,
WAN a campusových sítí, a také na

služby. Přednášky ve druhém sálu
budou zasvěceny zejména seznámení
s výhodami partnerského programu,
který Juniper Networks nabízejí. Úvodního slova se ujme Grzegorz Krzatała
s všeříkajícím tématem Partnership
with Juniper. Následně ho doplní ještě
Anna Dziekanska se svou prezentací
Partner Program, Programs and Promotions.
Více si přečtěte na:

Získejte nový impuls do svého podnikání.
Je tu JIC Open Day
Již potřetí pořádá Jihomoravské
inovační centrum setkání pod názvem JIC Open Day. Stejně jako
v minulých letech čeká na všechny
účastníky celá řada přednášek,
workshopů a podnětných setkání.
Mohou se tak nejen dozvědět o službách tohoto jihomoravského inkubátoru, ale získat i řadu zkušeností,
které posunou jejich podnikání na
novou úroveň.
Všichni, kteří se chtějí setkat se zajímavými lidmi z byznysu, by měli již
18. května 2016 v yrazit do budov y

INMEC Brno. Právě zde se totiž koná
již třetí ročník JIC Open Day. V jeho
rámci čeká na účastníky celkem 7 přednášek, workshop i panelová diskuse.
A samozřejmě také spousta prostoru
pro networking, osobní setkání a diskuse. Právě workshop je jedním z pilířů
letošního programu. Je totiž určen pro
všechny, kteří si myslí, že na dotace či
granty nemají možnost dosáhnout.
Skupina lektorů pod vedením Veroniky
Štěpánkové ze společnosti Enantis
ukáží, že díky evropskému dotačnímu
programu SME Instrument je k dispozici přes 2,5 milionů euro. Prozatím

uspělo jen pět českých firem, za dvěma
stálo JIC. I vaše firma tak může být
další, která tyto dotace získá.
Z přednášek rozhodně
stojí za pozornost například ukázka B2B marketingu.
Více si přečtěte na:

Na letošní SpeedChain se slevou.
Až do 30. června
Jedna za nejdůležitějších událostí
roku v logistice se blíží. Již na začátku listopadu se všichni, kteří v oboru logistiky něco znamenají, sejdou
v Břevnovském klášteře v Praze.
Právě zde se bude totiž konat další
roční prestižní logistické konference
SpeedChain. Všichni, kteří se zaregistrují do konce června letošního
roku, získají navíc slevu z registračního poplatku ve výši 1 500 Kč.
Po úspěchu loňského již 10. ročníku
logistické konference SpeedChain začali organizátoři připravovat i letošní
ročník. Ten se bude konat na stejném
místě jako loni, tedy v Břevnovském
klášteře v Praze v termínu 3. až 4. listo-

padu 2016. Loňský SpeedChain představoval jedinečné mezinárodní setkání více než 600 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů, kteří
v rámci celodenního odborného programu společně diskutovali o aktuálních trendech a hledali řešení problému, s nimiž se evropská logistika potýká.
Letošní ročník nebude za loňským rozhodně zaostávat. Jedním z hlavních
řečníků bude například Michael Nieuwesteeg, výkonný ředitel Nizozemského obalového centra NVC, ale program bude zajímavými přednáškami
doslova nabitý. Pro všechny zájemce
je tu navíc možnost výrazně ušetřit,
účastníci, jejichž platba bude připsána

na účet pořadatelů do 30. června 2016
včetně, získají slevu 1 500 korun. Registrační poplatek na celý konferenční
den včetně slavnostního večera V.I.P.
Logistic Rendezvous tak pro ně bude
jen 4 000 korun bez DPH.

Více si přečtěte na:

lifestyle
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Počítač o velikosti flashky. Asus
VivoStick podruhé
Nechce se vám investovat do nové
chytré televize, ale chcete si pouštět videa, hudbu a další obsah internetu. Potřebujete záložní počítač pro občasné procházení webu
nebo třeba rodinné plánování? Není
nic jednoduššího, na trh se dostala
nová verze Asus VivoStick TS10.
I tentokráte se celý počítač vešel do
velikosti běžné flash paměti, ovšem
nyní již s nabídkou nejnovějších
Windows 10 a 2 GB operační paměti.
Takže jej stačí zastrčit do HDMI
portu televize.
Rostoucí výkon procesorů i dalších
zařízení, klesající cena pamětí a postupující miniaturizace otevírá výrobcům prostor do oblastí před pár lety
ještě nemyslitelných. Ostatně, dnešní
smartphony mají výkon, který byl ještě
před pár lety vyhrazen jen špičkovým
stolním počítačům. Ale přesto, napadlo by vás, že můžete nosit plnohodnotný počítač jednoduše v kapse? Ještě

nedávno asi nikoli, ale pak přišla kategorie stick PC, počítače o velikosti flash
paměti, které stačilo zastrčit do HDMI
portu běžné televize.

Výkon bez kompromisů

Startu téhle kategorie produktů pomohla změna chování televizních diváků. Stále více lidí totiž dává před televizním programem, který jim naplánoval někdo jiný, přednost obsahu,
který si sami vyberou. Ať již jde o přehrávání hudby a videa z YouTube,
různé on-line služby s nabídkou filmů
nebo třeba speciální on-demand obsah,
jaký nabízí HBO či třeba IP televize.
Investovat do nové chytré televize se
nechce každému, navíc každý z výrobců drží svou platformu a uživatel má
volbu on-line služeb přece jen omezenou. Naopak stick PC nabízejí standardní operační systém (Windows či
Linux), a tak stejnou volnost, na jakou
jsou uživatelé zvyklí ze svých notebooků.

http://www.asus.com/cz/

Asus už s první generací VivoStick
ukázal, že se experimentů nebojí
a v těchto oblastech se cítí opravdu
dobře. Nová verze s označením TS10
přichází se čtyřjádrovým procesorem
Intel Atom x5, který má čtyřiašedesátibitovou architekturu, 2 MB cashe
a je taktován na frekvenci 1,44 GHz.
To s podporou 2 GB operační paměti
a integrovanou grafickou kartou postačí na bezproblémový provoz Windows 10. Ani v televizi si uživatelé tedy
nemusí zvykat na speciální prostředí,
prostě používají Windows, na jaká jsou
zvyklí.
Asus VivoStick nabídne 32 GB úložného prostoru, ale na rok mají jeho majitelé zdarma také 100 GB na cloudové
službě ASUS WebStorage. Jedná se ale
o Windows, takže není problém využívat i některé z dalších cloudových služeb. Pro připojení domácí sítě je k dispozici wi-fi (802.11 a/b/g/n/ac), klávesnici, myš nebo další
zařízení můžete připojit
i přes Bluetooth.
Více si přečtěte na:

Nový král od Huawei – tříletá
záruká i výměná displeje
Dalším z mnoha důkazů, že čínské
telefony už dávno nejsou jen levné,
je nejnovější Huawei P9, který
v květnu dorazil na český trh. Huawei se okamžitě řadí na špičku současného trhu, patří totiž k těm vůbec
nejlépe vybaveným smartphonům
současnosti. Punc exkluzivity mu
výrobce dodává navíc i rozšířenou
zárukou na 3 roky a k tomu ještě
bezplatnou výměnou displeje až do
3 měsíců od nákupu. A to i v případě,
že vám telefon jednoduše upadne.
Čínští výrobci postupně vytlačují z pětice největších výrobců telefonů všechny ostatní. Konkurovat jim může snad
jen Samsung z první pozice. Už dávno
neplatí, že Huawei by byl výrobce sbírající drobky a snažící se zabodovat
cenou. Špičkové modely řady P se již
mnoho let vyrovnají prémiovým modelům dalších značek a leckdy je i předstihují. To platí o výbavě, ale také o ceně.

Špičkový design, špičková
výbava

Podobně jako u loňského modelu P8,
i tentokráte vsadil výrobce na luxusně
vypadající kovové šasi, a snad i díky
tomu se oba modely na první pohled
příliš neliší. Designéři dokonce odolali vábení neustálého zvětšování úhlopříček displeje a zůstali u – již tak

slušných – 5,2“ a Full HD rozlišení.
Dobrou zprávou pro uživatele jsou 3 GB
paměti RAM, protože s rostoucími
nároky operačního systému Android
a také větší popularitou
aplikací se ze 2 GB stala
opravdu dolní hranice.
Více si přečtěte na:

Usnadněte si
telefonování
– Plantronics
Savi W445
Telefonování přes pevnou linku z firem postupně vytlačuje IP komunikace a úlohu telefonu postupně
přebírá počítač. Jenže ne každému
se chce trávit většinu času se sluchátky na uších. Navíc při komunikaci se zákazníkem, ale také během
různých telekonferencí velmi záleží
na kvalitě zvuku a odstínění okolního hluku. S novým sluchátkem
Plantronics Savi W445 se nepohodlí bát nemusíte. Ne náhodou je to
nejlehčí DECT telefon na trhu.

www.setra.cz

Telefonovat a přitom pracovat na počítači? Někdy to pro samé kabely a okolní hluk není úplně snadné. Nicméně
Plantronics svým modelem Savi W445
dokazuje, že i „obyčejný“ headset může
vypadat opravdu skvěle, a především
může nabídnout i skutečně pohodlné
používání. K počítači se totiž připojuje
prostřednictvím USB portu jen vysílač, který může být umístěn klidně někde vzadu, takže nepřekáží. Na uchu
máte jen bezdrátové sluchátko, které
u modelu W445 mnohem více připomíná spíše hands-free k mobilnímu telefonu. Nemá sice Bluetooth, ale s vysílačem je propojen technologií DECT,
stejnou, jakou používají bezdrátové telefony. To znamená, že si zavoláte klidně i 100 metrů od vašeho počítače.
Kromě toho, na rozdíl od některých
jiných technologií je DECT signál šifrovaný, takže šance, že se někdo připojí
k vašemu sluchátku a bude vás odposlouchávat, je výrazně menší.

Více si přečtěte na:
Více z rubriky
LIFESTYLE
si přečtěte na
www.ict-nn.com/lifestyle

TVS-ECx80U-SAS-RP R2
Qtier™ vNAS Series

SAS vNAS s optimalizovaným stupňováním úložiště,
připravený pro 40 GbE

9 x 3.5” SSD/HDD

6 x 2.5” SSD

SAS

Storage
Expansion

2.5ʼ 3.5ʼ

SAS

12Gb/s

RAM

16GB
DDR

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

Technologie Qtier pro automatické stupňování

Ucelené zálohování, sdílení a bezpečnost

Qtier je inteligentní, multi-tier řešení pro správu dat, které zvyšuje
výkon a možnosti využití celé úložné infrastruktury. Současně
snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO), posiluje exibilitu
a zjednodušuje správu.

Hardwarově akcelerované AES-256bitové šifrování zaručuje
vysokou úroveň zabezpečení úložného prostředí, ve kterém lze
pohodlně provádět zálohování, sdílet data nebo provozovat
virtualizované aplikace, přístupné přes iSCSI, CIFS nebo NFS.

Převratný výkon s 40GbE

Inteligentní obnova Snapshotů

Podpora adaptérů Mellanox 40GbE zajišťuje extrémně nízkou
časovou prodlevu a přináší skutečně vysoký výkon průmyslové
třídy pro připravené I/O aplikace a významné urychlení
virtualizace.

Automatická tvorba svazkových/LUN snapshotů zajišťuje
skutečnou výdrž a snadné obnovy, výrazné zlepšení RPO/RTO,
zrychlené ukládání ve verzích, zálohování a klonování.

dva integrované porty SFP+ sítě 10GbE
SFP+ / 10GBASE-T
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