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Když nejsou lidi,
musí se optimalizovat
„Optimalizace lidských zdrojů
napříč projekty, to je cesta, jak růst
v době nedostatku pracovních sil,“
říká Dušan Kolínek ze společnosti
Easy Software Ltd.
Přečtěte si, proč český Easy Project
používá více než 2500 firem a celkem
asi 80 000 business uživatelů z celého
světa a proč je řízení projektů tak
žádané napříč všemi odvětvími
a pozicemi…
Co od Easy Project můžete
čekat? Easy Project podporuje celý
životní cyklus projektu. Začněte
s WBS a Ganttem, pokračujte Agilní
spoluprací a efektivní kontrolou
a monitoringem projektů. Dále
jsou k dispozici rozšíření pro řízení
zdrojů, financí, podpory (service
desk) a obchodu (CRM). K dispozici
uživateli je samozřejmě i nabídka
profesionálních služeb implementace, podpory, školení a pravidelných seminářů.
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Kybernetická bezpečnost
v energetice a kde na to vzít lidi
Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) v rámci veletrhů
FOR INDUSTRY 2018, FOR JOBS 2018 a ENERGO SUMMIT 2018 a pod
záštitou vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Ing. Vladimíra Dzurilly
pořádá konferenci Kybernetická bezpečnost v energetice a kde na to vzít lidi.
Malware BlackEnergy
byl použit k útoku na
ukrajinskou rozvodnou
síť v prosinci 2015. Tento útok způsobil výpadky v dodávce elektřiny
pro téměř čtvrt milionu
lidí. Podobné útoky na
ukrajinskou energetickou rozvodnou síť,
finanční a dopravní
infrastrukturu následovaly i v dalších letech.
A protože tato
situace se může kdykoli
a kdekoli opakovat, již
podruhé ČIMIB představí v Praze specialisty,
kteří byli přímo u řešení
dopadu těchto útoků.

Tak je možné získat nefalšované a přímé údaje
o tom, jak složité bylo
řešení takového napadení a jaká nebezpečí z něj
stále plynou.

Konference se bude
konat dne 15. května
2018 v PVA EXPO
Praha Letňany. Registrace bude probíhat od
8.00 hodin.
Hlavními partnery této konference
budou: ČEZ, Vysoká
škola CEVRO
INSTITUT, Smíchovská střední průmyslová
škola a Střední škola
informatiky, poštovnictví a finančnictví
Brno a ICT Unie. ICT
Network News je hlavním mediálVÍCE
ním partnena str. 2
rem akce.

Pořadatel:

Gold partner:

Partneři:

Axenta spouští vlastní SOC!
V minulém čísle jsme vám slíbili opravdu horkou
novinku a teď už můžeme sdělit, že společnost
Axenta a.s. postavila vlastní SOC, neboli Security
Operation Center, a bude jej nabízet jako službu
svým zákazníkům a to včetně vlastního CSIRT týmu!
Toto SOC je postaveno na základě mnoha zkušeností se stavbou
stejných SOC, které společnost
Axenta má. Jen pro ilustraci,
SOC bylo postaveno pro zákazníky společnosti Axenta, např.
O2, kde jsou připojeny velké
státní i privátní organizace nebo
Jihomoravský kraj, kde SOC
slouží pro vyhodnocení bezpečnostní hladiny nad datovými

aktivy, a to jak samotného kraje, tak jeho podřízených organizací.
Toto centrum je vybaveno nejmodernější výkonnou technologií světových výrobců, která si poradí
s účinnou ochranou zájmů a klíčových procesů všech
jeho klientů. Již v základní službě
bezpečnostního monitoringu
je možno získat profesionální
nástroje jako je Log Management, SIEM, ticketing a centrální
dashboard v kombinaci s týmem
odborníků a s procesy nad celou
službou. Základní služba je licencována podle počtu EPS (event
per second) a GB/day
VÍCE
(objem dat, který
na str. 3
zpracuje za den).
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Hodnota globálního trhu
umělé inteligence letos vzroste
Hlavním hodnotovým přínosem
umělé inteligence pro podniky
bude do roku 2020 zlepšování
zákaznické zkušenosti.

ážené čtenářky
a čtenáři!

Hlavním tématem tohoto čísla jsou
statistiky a průzkumy. A i když
Winston Churchil pronesl kdysi
památnou větu: „Věřím pouze
těm statistikám, které jsem si sám
zfalšoval,“ my nic nefalšujeme, ale
snažíme se pro vás vybrat ty průzkumy,
které zapadají do naší oblasti, o které
máme, nebo chceme mít přehled.
Zrychlování informací je dnešním
standardem a málokdo má čas
ověřovat v internetovém prostoru
a nekonečnu všechny informace.
Proto se budeme snažit pravidelně
odstraňovat balast a falešné zprávy,
a předávat vám pouze ověřené
informace. Sami děláme průzkumy
s vámi na různých konferencích – a tak
to vše budete vždy mít z první ruky.
Přeji všem krásné jarní dny a vzhůru
do čtení…
Petr Smolník, šéfredaktor

Zdroj: Gartner (duben 2018)

Dnes je vše
hektické, takže
i náš časopis běží
ve standardním
měsíčním rytmu
a pomáhá vám čtenářům přinášet
výběr toho, co se nám v redakci zdá být
zajímavé.

Celková obchodní (přidaná)
hodnota odvozená od umělé inteligence (AI, Artificial Intelligence)
by v roce 2018 měla dosáhnout
1,2 bilionu dolarů, což představuje 70procentní nárůst oproti
roku 2017. Do roku 2022 pak tato
hodnota podle odhadů naroste na
3,9 bilionu dolarů.
Předpověď objemu obchodní
hodnoty odvozené od AI, sestavená analytiky společnosti Gartner,
vychází z celkové obchodní
hodnoty umělé inteligence napříč
všemi odvětvími, která Gartner
pokrývá. Obchodní (přidaná,
byznysová) hodnota AI vychází ze
tří hlavních zdrojů:

• Zákaznická zkušenost: Pozitivní či
negativní dopady na
nepřímé náklady.
Zlepšování zákaznické
zkušenosti (zážitku) je
hlavním předpokladem
masového nasazování
AI technologií s cílem
využít jejich plný
potenciál a podporovat tvorbu
hodnoty.
• Nové zdroje příjmů: Zvýšení
prodeje existujících produktů
či služeb a/nebo vytváření zcela
nových produktů či služeb.
• Snižování nákladů: Snížení
nákladů souvisejících s výrobou
či dodáváním dosavadních či
nových produktů a služeb.
„AI má potenciál stát se přelomovou
technologickou kategorií pro příštích
deset let díky pokrokům ve výpočet-

Odhad obchodní hodnoty odvozené od AI (miliardy dolarů)
Obchodní (přidaná)
hodnota
Růst (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

692

1175

1901

2649

3346

3923

70

62

39

26
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ním výkonu, rostoucímu objemu,
dynamice i variabilitě dat a také
díky pokrokům v oblasti hlubokých
neuronových sítí (DNN, Deep
Neural Networks),“ vysvětluje John-David Lovelock, viceprezident
výzkumu Gartner. „Nejvýznamnější
oblastí produktů a služeb obohacených o AI, jež podniky nabídnou
v letech 2017 až 2022, budou cílená
řešení pro jeden konkrétní účel.
Podniky tak budou investovat do AI
produktů a řešení dodávaných tisíci
úzce zaměřených, specializovaných
dodavatelů.“

Kybernetická bezpečnost
v energetice a kde na to vzít lidi
V rámci veletrhů FOR
INDUSTRY 2018, FOR
ze
JOBS 2018 a ENERGO
str. 1
SUMMIT 2018 a pod
záštitou vládního zmocněnce pro
IT a digitalizaci Ing. Vladimíra
Dzurilly pořádá konferenci
Kybernetická bezpečnost v energetice a kde na to vzít lidi.

Dokončení

Tématem konference bude
zajištění ochrany a bezpečnosti přenosových a rozvodných
sítí, možnosti práce v oblasti IT
softwarové bezpečnosti a seznámení s možnostmi studia tohoto
progresivního oboru.
Během konference vystoupí následující řečníci:
• Ing. Vladimír Dzurilla – vládní
zmocněnec pro IT a digitalizaci
• Mgr. Zdeněk Zajíček – prezident ICT Unie
• Ing. Petr Hejduk – ČEZ
• Karol Kniewald – Partner
Manager Cisco
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

Mediální partneři:

• Ing. Jaroslav Pejčoch – předseda
představenstva T-Soft a.s.
• Oleksii Yasynskyi – Head of
ISSP Labs
• Andiy Slogodyanik – Chief
Commercial Officer at ISSP
• Artem Mykhailov – Business
Development & Strategic Projects Manager at ISSP
• Ing. Aleš Špidla – prezident
ČIMIB, NAKIT
Program konference bude průběžně aktualizován. Registrační poplatek pro členy ČIMIB a studenty
zdarma. Pro ostatní 1000 Kč.

Registrací získají návštěvníci vstup
zdarma i na probíhající veletrh
FOR INDUSTRY 2018, FOR JOBS
2018 a ENERGO SUMMIT 2018.
Pro registrované návštěvníky bude
na konferenci zajištěno občerstvení.
V případě dotazů a požadavků
kontaktujte e-mail: barbora.nekolova@cimib.cz.

Více informací
o konferenci
naleznete zde

Duben 2018
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eGov: Vláda schválila zákon k GDPR
Vláda projednala Návrh zákona
o zpracování osobních údajů
a ten tak zamíří do Poslanecké
sněmovny. Zákon má nahradit
dnes platný Zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů,
a především implementovat
evropský rámec GDPR.
Návrh zákona vláda schválila ve
znění, kdy odstranila výjimky ke
snižování sankcí orgánům veřejné
moci za nedodržení GDPR,
hlavním důvodem bylo to, že
v současném agendovém modelu
výkonu veřejné správy působí
OVM v rámci agend v jiném reži-

mu, pokud působí mimo činnost
v agendě, jsou klasickými právnickými subjekty jako všichni ostatní,
a tedy ke zmírňování sankcí není

důvod. Vláda se pokusí nechat
schválit zákon ve zrychleném
projednávání v prvním čtení.

ODS a KDU však již daly najevo,
že využijí svého práva takové zrychlené projednání vetovat, dojde tak
nejspíš k celému procesu v rámci
parlamentu. GDPR nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, do té doby se zákon jistě schválit nepodaří, přesto je
důležitou a potřebnou normou. Jednání v parlamentu nebude mít vláda
ale jednoduché, zejména pravicovým stranám se nelíbí výše a rozsah
sankcí a chtějí dokonce dosáhnout
posunutí účinnosti, což
ale odporuje evropskému
rámci GDPR.

Mýty v psychologii a personalistice
MotivP Business Brunch patří
dnes již k nejnavštěvovanějšímu
setkání personalistů a manažerů
v České republice. Řeší se tu především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.
V březnu bylo tématem Business
Brunche Mýty v psychologii a personalistice. Akci uváděl František
Hroník, zkušený lektor, kouč
a významný odborník v oblasti
řízení lidských zdrojů. František
hned v úvodu nastínil momentální

situaci, ve které se ocitáme. „Žijeme
v prostředí různých mýtů, omylů
a zkreslení. Máme řadu domněnek,
které považujeme za fakta a těmito domněnkami se řídíme. Jeden
z nerozšířenějších mýtů se týká
multitaskingu. Další jsou o tom, jak
využíváme náš mozek.“
Doposud si asi každý z nás myslel, že levá mozková hemisféra řídí
naše analytické a logické myšlení,
zatímco pravá je věnována kreativitě. „Výzkumy naopak dokazují,
že náš mozek funguje síťově a řeší

složitější situace komplexně. Na
funkčním rozdělení hemisfér mozku
je založena například i řada psychologických a terapeutických přístupů
a metod, například neurolingvistické
programování. Neznamená to však
automaticky, že překonáním mýtu,
ztrácí tato metoda na své účinnosti,“
doplnil František.

Know how
společnosti spočívá
ze
v tom, jak všechstr. 1
no naučit spolu
komunikovat, dodat jednotný
dashboard a umožnit zákazníkům sledovat jejich data po
celý cyklus jejich vyhodnocení.
Žádný black box a uživatelsky
nepřívětivé chování a prostředí!
Data patří zákazníkům společnosti Axenta a ti musejí rozumět
tomu, co se nad nimi vyhodnocuje a proč!
Centrum kybernetické
bezpečnosti Axenta CyberSOC
pomáhá klientům naplnit požadavky Zákona o kybernetické
bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a vytváří podmínky pro úspěšnou
certifikaci ISO 27 001. Služba
zahrnuje nasazení bezpečnostních nástrojů a monitorovacích
systémů tak, aby bylo dosaženo
ochrany, včetně průběžných
analýz, reportů a návrhů nových
opatření.

Duben 2018

Služby Axenta CyberSOC
jsou vhodné pro všechny typy
organizací. Jeho klienty mohou
být jak organizace z komerční
sféry (výrobní podniky, výzkumné
ústavy, finanční instituce, právní
kanceláře, média atd.), tak i klienti z veřejné správy (úřady státní
správy a samosprávy, zdravotnická
zařízení, soudy, státní zastupitelství, vlastníci kritické a významné
infrastruktury atd.), kteří si uvědomují náročnost a důležitost oblasti
kybernetické bezpečnosti.
Hlavní výhodou Axenta
CyberSOC pro zákazníky je
bezpochyby profesionální tým
odborníků, kteří mají mnohaleté
zkušenosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti, neustále se v tomto
oboru vzdělávají a pracují s těmi
nejlepšími technologiemi na
trhu. Klient tedy nemusí investovat do nákladné výstavby vlastního bezpečnostního centra a jeho
odborné obsluhy, včetně jejich
vysoké úrovně udržitelnosti.
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eGovernement:
Ceny Zlatý erb
předány
Na konferenci ISSS v Hradci Králové dne 9. 4. 2018 byly slavnostně
vyhlášeny výsledky již 20. ročníku
renomované soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnily obce a města
z celé ČR, ze všech 14 krajů.
Celkově se zapojilo 430 webových
stránek a projektů obcí a měst
včetně elektronických služeb.
„V letošním roce byla vedle tradičních
kategorií udělena také ‚Zvláštní cena
Jana Savického‘ za nejlépe zvládnuté
povinné informace,“ sdělil Ing. Tomáš Holenda, dlouholetý předseda
celostátní poroty soutěže, tentokrát
zvlášť pro obce a města, porota shledala bezchybné zpracování povinných informací u obce Myslibořice
a na stránkách města Boskovice.

Nejlepší webová stránka obce
1. Ohníč, 2. Lovčice, 3. Myslibořice
Nejlepší webová stránka města
1. Benešov + Most, 2. Bruntál
3. Tábor + Boskovice

Axenta spouští vlastní SOC!
Dokončení

Hlavní téma

Axenta CyberSOC zajišťuje
následující činnosti v IT infrastruktuře:
• Aktivní monitoring kritických
prvků IT infrastruktury.
• Bezpečný sběr a archivace
auditních záznamů.
• Odhalování bezpečnostních
mezer pomocí pokročilých analytických nástrojů User Behavior
Analytics, Network Behavior
Analytics, Real-Time Correlation, Vulnerability Management.
• Detekce bezpečnostních událostí podle nejnovějších poznatků.
• Detekce zranitelností dle aktuálního a relevantního katalogu
hrozeb.
• A mnoho dalších...
Lukáš Přibyl, předseda představenstva Axenta a.s.

Smart City
1. Kolín, 2. Písek, 3.Skrchov
Zvláštní cena při soutěži Zlatý
erb - Města a obce
1. Prague.eu, 2. marianskelazne.cz +
cojevbrode.cz, 3. litomerice-info.cz
Regiony
1. vychodni-cechy.info, 2.jiznicechy.
cz, 3. hkregion.cz
Kategorie turistické atraktivity
1. zamekzdar.cz, 2. zkuskuks.cz,
3. zameksvetla.cz
Za rok opět na viděnou!
Příští, již 22. ročník konference ISSS,
se bude konat ve dnech 1.–2. dubna
2019, opět v Kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové.

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

Výběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS

Acronis podporuje
tým F1 Sahara
Force India
Acronis a Sahara Force India, tým
Formule 1, oznámili spolupráci
v oblasti nasazení technologie
ochrany dat. V rámci této spolupráce Acronis poskytne technologie zálohování, disaster recovery,
softwarově definovaného úložiště,
sdílení a synchronizace souborů,
a obrany před ransomwarem za
účelem ochrany IT infrastruktury
týmu využívající výrobní, testovací a závodní data.
Součástí dohody bude přejmenování řídícího střediska týmu
umístěného v továrně v britském
Silverstonu na „Acronis Mission
Control Centre“ evokující
vysokou hodnotu dat a důležitost
jejich ochrany ve Formuli 1.
Nově nazvané středisko
Acronis Mission Control Centre
bude aktivní při
každém testování
a v každém závodě
této sezóny.

F5 Labs: Počet DDoS útoků
na Evropu a Asii roste
Není žádným překvapením pro
každého, kdo sleduje trendy
v oblasti bezpečnosti, že v roce
2017 chyběla významná událost
DDoS na světě. DDoS útočníci,
posíleni čerstvými Tbps DDoS
útoky proti OVH a DynDNS
botnetem Mirai na konci roku
2016, se v roce 2017 snažili
o nové rekordy, ale zatím bez
úspěchu. To však v žádném případě neznamenalo, že skončili
s masivními volumetrickými
útoky, prostě jen „nevystřelili“
ze svých ohromných kybernetických zbraní, které mají k dispozici, a v plné síle, s jakou by
mohli zaútočit. Až dosud.

Nabízí 300 Gb/s DDoS útoky za
pouhých 20 dolarů, což umožňuje každému, kdo má, byť jen
malou zášť, aby svůj cíl zlikvidoval a poslal jeho servery do
offline světa.
V březnu 2018 byl stanoven
nový světový rekord, kdy Github
čelil 1,35 Tbps DDoS útoku,
který byl spuštěn
z nezabezDDoS
pečených
paměťových
útok dnes
systémů.
stojí jen
Bezpečnost20 dolarů
ní centrum
F5 Silverline
Security Operations Center (SOC) doposud odráželo nápor volumetrických útoků
v rozmezí od 100 do 300 Gb/s.
Volumetrické útoky se tak vrací
v plné síle zpět.

Botnet Mirai stále aktivně útočí
a pořád je schopen „terabajtových“
DDoS útoků, jako v roce 2016, což
byl důvod proč v prosinci specialisté z F5 Labs zveřejnili ve zprávě
„Hunt for IoT“ seznam domén
řídících serverů Mirai a 50 nejvíce
útočících IP adres.
V lednu byl objeven „JenX“
DDoS botnet, jehož útoky jsou
dostupné jako služba k pronájmu.

DDoS trendy pro 2018
• Počet útoků monitorovaných
F5 se v roce 2017 zvýšil o 26 %
oproti roku 2016. Dle počtu
útoků v Q1 2018 překročí růst
33 %.

• Firmy v Evropě, na Středním východě a v oblasti Asie
a Tichomoří jsou nyní stejným
cílem jako podniky v Severní
Americe.
• Finanční organizace a hostingové společnosti jsou i nadále
nejčastějším cílem, nicméně
ostatní se přibližují díky nárůstu levných DDoS-for-hire služeb, které usnadňují cílit útoky
na jakýkoli druh podnikání.
• F5 SOC vysledoval růst DDoS
útoků zaměřených na aplikace
(místo na síť). Očekává se, že
se bude jednat o stoupající
vektor útoku, neboť podnikání
přechází k virtualizovaným
aplikačně-orientovaným službám.

Více o F5 Labs
nalezneze zde

U 5G je bezpečnost na prvním místě

Zabezpečené flash disky – nezájem?

Nejnovější bílá kniha společnosti
Ericsson s názvem Bezpečnost 5G
– zajištění důvěryhodného systému
5G popisuje zabezpečení standardu
5G NR a hlavní sítě.

Z dostupných údajů vyplývá, že
jen zlomek prodaných flash disků všech značek je chráněn proti
úniku dat. Přitom ztráta jednoho
takového disku může stát firmu
jmění.

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

Foto: Ericsson

V minulém roce se prodalo
621 635 kusů přenosných paměťových disků značky Kingston
a HyperX. Marczin Gaczor ze
zastoupení Kingston pro Českou
republiku a Slovensko, odhaduje,

Foto: Pixabay

Dokument přináší přehled pěti
hlavních vlastností – odolnost sítě,
zabezpečení komunikace, správa identity, soukromí a zajištění
bezpečnosti, které vytváří důvěryhodnost systému 5G. Všechny
tyto vlastnosti činí 5G spolehlivou
platformou, která umožňuje vytvářet
širokou škálu nových služeb včetně
různých způsobů použití Internetu
věcí (IoT).
Podobně jako od jejích předchůdců se i od sítě 5G očekává, že se

stane nedílnou součástí propojené
společnosti. Zabezpečení 5G poskytuje úroveň důvěryhodnosti, kterou
vyžadují koncový uživatelé, poskytovatelé služeb i regulační pravidla. Tato
důvěryhodnost nevychází
pouze z bezpečnostních
funkcí, ale také ze samotné struktury systému
a implementačních
postupů aplikovaných
s holistickým přístupem
a ohledem na možná rizika. Stručně řečeno, síť 5G
není doplněk (add-on),
ale byla od základů nově
vytvořena.
Při tvorbě bezpečného systému
je důležité zaujmout ucelený pohled
a nezaměřovat se pouze na izolované
prvky. Proto různé organizace jako
například 3GPP, GSMA, ETSI, IETF
a ONAP vytvořily technologii 5G
společně, přičemž každá pokrývá
její různé aspekty nebo se zaměřuje
na specifické části
systému.

že v tomto segmentu je podíl jeho
značky na trhu v obou zemích
mezi 40–50 %. Z toho tedy vyplývá, že na obou trzích se prodá
na 1,2 až 1,5 milionu flash disků
všech značek za rok. Hardwarově
šifrovaných flash disků přitom

Kingston u nás prodal jen 0,29
procenta! Je-li Kingston hlavním
dodavatelem hardwarově zabezpečených disků na našem trhu,
je pak zřejmé, že je celkový počet
těchto zařízení v prodeji zanedbatelný. Ochrana přenosných
paměťových disků je však velmi
důležitá s ohledem na blížící se
nástup GDPR v platnost!
Předpis nenařizuje přesnou
úroveň zabezpečení flash pamětí
a přenosných médií, uvádí však,
že „... jedním z prvků zabezpečení
osobních údajů je jejich pseudonymizace nebo šifrování“. Pokud
se ztratí nezabezpečený flash disk
s daty podléhajícím GDPR, musí
firma takový incident hlásit a hrozí
jí pokuty. U hardwarově kryptovaných disků je to jiné. O výše
zmíněných ochranných prvcích
nařízení GDPR uvádí, že „... jejich
dobrovolné nasazení může správci
přinést i zproštění povinnosti ohlásit
případ porušení
zabezpečení
osobních údajů“.
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Počet zařízení připojených k internetu neustále
roste, a tak se nelze divit tomu, že čtyři a více
zařízení online využívá už 49 % domácností.
S tím ale samozřejmě roste riziko ztráty nebo
odcizení dat.

Klíčová témata v rámci obecných zjištění:
• 31,4 % respondentů nezálohuje
vůbec svá osobní data,

K ransomwaru, nejrychleji
rostoucí hrozbě v současnosti, se
respondenti vyjádřili následovně:
• 41,8 % uvedlo, nikdy neslyšelo
o ransomwaru, nicméně je to
o 20 procentních bodů méně
než před rokem,
• 56 % respondentů si uvědo-

Již počtvrté budeme mít možnost
24. května 2018 v NTK v Praze 6
hovořit s lidmi, které obdivujeme,
poslechneme si jejich příběhy,
filozofii a sledovat, jak inspirují
ostatní.
muje, že ransomware využívá
systém uživatele jako rukojmí
a že dokáže nenávratně zničit
data,
• 7 % uživatelů by bylo ochotno
zaplatit ekvivalent více než
3 000 Kč za získání svých dat
zpět.
Rizika rostou také v podnikovém
sektoru. Podle Cyber Security
Ventures překročily v roce 2017
škody způsobené ransomwarem
hranici pěti miliard dolarů.

Foto: Mascotte

• 47,2 % využívá cloudové zálohování,
• 35,7 % uvedlo, že oni sami či
členové jejich rodiny již někdy
ztratili svá data (vloni 34 %),
• Více než čtyři online zařízení
využívá 49,1 % domácností,
jedno až tři zařízení 35 %
domácností.

Na 84 % respondentů
přiznává, že nedostatečná viditelnost
aplikací je v oblasti zabezpečení závažným problémem. Bez
schopnosti identifikovat, co se
v síti odehrává, nejsou správci IT
schopni rozpoznat ransomware,
neznámý malware, narušení
bezpečnosti dat a další pokročilé hrozby, jakož i potenciálně
Duben 2018

škodlivé aplikace a neoprávněné
uživatele. Síťové firewally s detekcí založené na bázi signatur
nejsou schopny zajistit dostatečnou viditelnost běžících aplikací
vlivem řady faktorů, např. častěji
využívanému šifrování, emulaci

prohlížeče a pokročilým technikám odepření.
Organizace tráví v průměru
sedm pracovních dní v měsíci
opravou 16 infikovaných počítačů. Dle studie společnosti Sophos
stráví menší organizace (100 až
1000 uživatelů) v průměru pět

pracovních dní opravou 13 počítačů, zatímco větší organizace
(do 5000 uživatelů) stráví deset
pracovních dní v měsíci opravou
20 počítačů.
Správci IT si velmi dobře
uvědomují, že je třeba zlepšit
ochranu firewallů.
Studie ukázala, že 79 %
dotazovaných správců
IT požaduje od svého
současného firewallu
lepší ochranu. 99 %
by uvítalo technologii,
která umí automaticky
izolovat infikované počítače, a 97 % požaduje
ochranu koncových
bodů a firewallu od
stejného dodavatele.
Vedle zabezpečení uvedlo 52 %
respondentů jako další obavu týkající se nedostatečné viditelnosti
sítě ztrátu produktivity.

Foto: Pixabay

Studie: Ohrožení neidentifikovaným
síťovým provozem
Studie provedená s 2700 pracovníky v deseti zemích odhalila, že
správci IT nejsou schopni identifikovat až 45 % síťového provozu
v organizaci, kterou spravují. Ve
skutečnosti není téměř jeden ze
čtyř správců IT schopen identifikovat 70 % síťového
provozu. Nedostatečná
viditelnost toho, co
se v síťovém provozu
odehrává, přináší
podnikům významná
bezpečnostní rizika
a ovlivňuje efektivní
správu sítí.
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Konference
Bezpečná škola
Prevence je základ
bezpečnosti

Třetině domácností už byla ukradena data

Proto se společnost Acronis
zajímala o takové situace a zveřejnila výsledky svého globálního
průzkumu věnovaného osobnímu
zálohování dat. Podle výsledků
průzkumu, který zkoumal přístup, zvyky a povědomí běžných
uživatelů o zálohování dat,
zvyšuje rostoucí počet internetových zařízení v domácnostech
rizika ztráty osobních dat a již ve
35 % domácností někdo z jejich
členů ztratil svá data. Přestože
povědomí o ransomwaru oproti
loňskému průzkumu vzrostlo, svá
data ztrácí stále více respondentů.
Průzkum se zaměřil na dvě
oblasti, obecná zálohovací témata
a specifické otázky o ransomwaru.

Bezpečnost ICT

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

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

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com
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Strojová inteligence pro rostoucí složitost sítí

Společnosti Nokia a KDDI
úspěšně vyzkoušely využití
LTE konektivity vozidel s omezenou latencí v Japonsku.
Studie používající LTE jsou
první na světě, implementují
standardy Multimedia Broadcast Service ve dvou aplikacích
a demonstrují potenciál umožňující plně automatizovanou
jízdu vozidel.
Technologie Vehicle to
Everything (V2X) je navržena
pro vzájemné propojení vozidel,
infrastruktury komunikačních
sítí a silničních senzorů včetně
připojení k semaforu, radaru atd.
Pro zkoušky konceptu se Nokia
a KDDI zaměřily na připojení
vozidel k datové síti prostřednictvím platformy
Nokia Multi-access Edge Computing (MEC).

Společnost Ericsson v rámci celé
organizace a ve všech zákaznických aktivitách zaměří na
strojovou inteligenci. Složitost
dnešních telekomunikačních
systémů se bude se zaváděním sítí
5G, internetu věcí (IoT) a s probíhající průmyslovou digitalizací i nadále zvyšovat. Strojová
inteligence, která využívá strojové
učení a další technologie AI,
je pro efektivnější zvládnutí
těchto spletitých systémů životně
důležitá.
Příklady přínosu strojové inteligence:
• Implementací technologií AI
zkracuje společnost Ericsson
čas předání spojení mezi
buňkami v mobilní síti na
polovinu – výsledkem je menší
počet výpadků hovorů a kratší
čas potřebný pro konfiguraci
a údržbu pro operátory. Stejně
tak mohou algoritmy strojového učení předpovídat strukturu

Zdroj: Ericsson

Úspěšný test
připojení
vozidel 4G LTE

Zavedení technologií umělé inteligence
(AI) přinese automatickou optimalizaci
sítí, zvýšení efektivity a poskytne optimální uživatelskou zkušenost.

provozu a dynamicky převádět
buňky v síti do režimu spánku,
aniž by došlo ke zhoršení uživatelské zkušenosti – výsledkem je úspora energie až o 10
procent.
• Využitím strojové inteligence
pro prevenci budoucích poruch
může společnost Ericsson
poskytovat personálu centra
síťového provozu operativní
doporučení a omezit výjezdy
servisních techniků až
o 30 procent.
• Do virtualizovaného jádra
(vMME) prvního automatického škálování VNF na světě se
nasazují samoučící agenti, kteří

s pomocí hlubokého a zpětnovazebního učení zlepšují
výkon systému o 25 procent ve
srovnání s předdefinovanými
prahovými hodnotami.
• Nástroj Expert Analytics je nyní
vybaven strojovou inteligencí
a rozeznáváním struktury prostřednictvím hlubokého učení,
což umožňuje detekci chyb
a optimalizaci systému. Díky
tomu je možné omezit hovory
na centrum péče o zákazníky
kvůli kvalitě
sítě až o 20
procent.

Přepínače se vzdálenou správou

V těchto dnech je tomu 55 let od
doby, kdy Joseph Carl Robnett
Licklider představil svým kolegům
memorandum o intergalaktické
počítačové síti. Šlo o myšlenku,
kterou dnes zosobňuje internet.

Nové modely 28portových přepínačů nabízejí spolehlivé a finančně efektivní přepínací řešení
s řadou pokročilých funkcí ve
L2+/L3 vrstvě, robustní ochranou a unikátními možnostmi
nastavení, monitorování a správy
odkudkoli na světě.

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

Přepínač Netgear GC728X
kombinuje 24 gigabitových
ethernetových portů, dva
SFP gigabitové ethernetové
porty a dva SFP+ desetigigabitové fiber porty, jenž
nabízejí malým a středním firmám maximální
konektivitu a flexibilitu sítě.
Vzdálená správa zařízení
ve spojení s širokou řadou
funkcí ve L2+/L3 vrstvě, jako např.
VLAN, LAG, QoS, ACL, podpora IPv6, statické přepínání IPv4
a IPv6, IGMP snooping, multicast
či rate limiting, dělá z přepínače
GS728X nejvšestrannější přepínací
řešení na trhu.
Přepínač GC728XP nabízí oproti modelu GC728X dvacet čtyři
gigabitových ethernetových PoE+

portů s celkovým energetickým
budgetem 390 W. Zařízení tak
reaguje na rostoucí poptávku ze
strany firem, jimž poskytuje efektivní síťové připojení firemních
VoIP telefonů, bezpečnostních
IP kamer, senzorů, přístupových

Foto: Netgear

A i když o jeho původu většina jeho
uživatelů pravděpodobně nikdy
neslyšela, v roce 2017 jej podle
údajů Českého statistického úřadu
využívalo 8 z 10 Čechů a podle
údajů společnosti Cisco se v roce
2021 do internetu globálně připojí
4,6 miliardy uživatelů, tedy 58 %
světové populace.
Průkopník informačních technologií Joseph Carl Robnett Licklider
pracoval v agentuře ARPA (do
roku 1972 DARPA), která spadala
pod Ministerstvo obrany USA,
a byla založena za účelem udržení
technologického náskoku USA před

tehdejším Sovětským svazem. Předchůdce dnešního internetu poprvé
oficiálně představil v dokumentu
s názvem „Memorandum For Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network“ 23. dubna
1963. Licklider nicméně
nebyl jediným z otců
myšlenky internetu. Již
v červnu roku 1961 zveřejnil Leonard Kleinrock
svoji práci o teorii paketového přepínání.
První počítačová síť
známá pod zkratkou ARPANET
byla spuštěna roku 1969 a propojovala počítače na univerzitách v Los
Angeles, Stanfordu, Santa Barbaře
a Utahu a už o dva roky později
se svět dočkal prvního poslaného
emailu. Obsah prvního emailu zůstává neznámý. Sám autor Raymond
Tomlinson přiznal, že se jednalo
o banální test, proto se pravděpodobně jednalo o několik náhodných
písmen, například
„QWERTYUIOP“.

Foto: redakce

Předchůdci internetu je právě 55 let

bodů či IoT produktů. Součástí výbavy přepínače je také časový plán
PoE a pokročilá kontrola každého
z PoE+ portů.
Kvalitní zabezpečení obou přepínačů zajišťuje
řada bezpečnostních funkcí.
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Nový smart switch TP-Link
T1500G-8T zajišťuje gigabitové
připojení sítě Ethernet na všech
portech a nabízí řadu bezpečnostních funkcí, jako jsou:
IP-MAC-Port Binding, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti
DoS, Storm Control (ochrana
proti multicasovému vysílání),
DHCP Snooping, autentizace
802.1X nebo Radius.
Pro integraci hlasových, datových a video služeb do jedné
sítě používá přepínač řadu QoS
pravidel. Správce může určit
důležitost provozu na základě
nejrůznějších priorit, jako jsou

konkrétní port, standard 802.1P
nebo dle DSCP, aby bylo zajištěno, že hlas a video budou vždy
čisté, plynulé a bez přerušování.
Ve spojení s podporou Voice
VLAN tak hlasové aplikace
fungují mnohem plynuleji.
K nasazení přepínačů pro
vrstvu 2 je T1500G-8T optimální, protože podporuje kompletní funkcionalitu Layer 2, včetně
802.1Q VLAN tagů, izolování
portů, zrcadlení portů, STP/
/RSTP/MSTP, agregaci linek
a funkce pro řízení toku 802.3x.
Přepínač dále poskytuje pokročilé funkce pro údržbu sítě, jako
jsou detekce zpětné smyčky,
diagnostika kabelů a IGMP
Snooping. IGMP Snooping
zajišťuje inteligentní přepnutí
multicastového vysílání na
cílené, určené pouze přísluš-

ným účastníkům. Omezování
a filtrování IGMP pak omezují
každého účastníka na úrovni
portu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k multicastu.
T1500G-8T se snadno používá a spravuje. Podporuje různé
standardní funkce správy, jako
jsou intuitivní grafické uživatelské rozhraní (GUI) nebo SNMP
(v1/2/3). Podpora RMON pak
umožňuje, aby byl přepínač
vyzván k získání důležitých
informací o stavu a odesílání
alertů na abnormální události.
Funkce Dual Firmware Image
(dvojitý image firmwaru) ještě
zvyšuje spolehlivost a dobu, po
kterou je síť bez
výpadků.

Foto: TP-Link

Dne 21. června 2018 se v hotelu
Atlantis v Rozdrojovicích u Brna
se uskuteční už 16. ročník Telekomunikační olympiády memoriál
Pavla Eliáše.

Přichází čas, kdy zapneme 5G
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k dispozici ve čtvrtém kvartálu
2018, poskytuje vícepásmovou
podporu pro globální nasazení.
Umožní provozovatelům využívat
nové frekvenční spektrum,
jakmile bude dostupné. Software
pro 5G rádiovou síť doplňuje už
spuštěné základní pásmo a 5G
rádiovou technologii. Operátoři
mohou jednoduše aktivovat svoje
5G sítě a podniknout první kroky
s komerčními 5G funkcemi a novými aplikacemi využívajícími
nejmodernější mobilní širokopásmové služby.

Spuštění bude efektivně
zabezpečovat potřeby rostoucího
datového provozu a umožní přístup k multimediálnímu obsahu
jako je streamování 4K/8K videí
a virtuální/rozšířená realita. Podle
nejnovější ekonomické studie
společnosti Ericsson o vylepšeném mobilním širokopásmovém
připojení budou náklady na
gigabajt díky přechodu
na 5G desetkrát nižší než
u 4G, které se využívá
v současnosti.

Foto: Ericsson

V těchto dnech je na trh uváděn
komerční software pro 5G Radio
Access Network (RAN), který
vychází z nedávno schváleného
standardu 3GPP 5G New Radio
(NR).
Zároveň také byla představena
nová kategorie produktů pro
rádiovou technologii s názvem
Street Macro. Jedná se o nový typ
vysílačů, které řeší potřebu operátorů růst ve městech s omezeným
počtem dostupných vysílacích
bodů. Dále se také rozšiřuje
nabídka 5G Core System o nové
možnosti podpory technologie
5G NR a také řešení Distributed
Cloud, aby byly využity příležitosti, které přinese spuštění 5G sítí.
Svou 5G Platformu Ericsson
představil v únoru 2017 a doplnil
ji v září téhož roku. Skládá se z 5G
jádra, rádiových a přenosových
portfolií společně s OSS/BSS,
síťových služeb a zabezpečení.
Software společnosti Ericsson
pro 5G rádiovou síť, který bude
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Telekomunikační
olympiáda

Osmiportový switch, který lze napájet i přes PoE
Switch je navržen pro malé až
středně velké firemní sítě, ve
kterých hraje důležitou roli
rychlé nasazení a jednoduchost správy. Současně nabízí
široké možnosti dohledu a řízení provozu včetně optimalizace pro různé druhy zátěže.
Jeho klíčovou výhodou je, že
podle standardu 802.3af je
schopen přijímat PoE napájení
přes datový kabel z jiného PoE
zdroje, a tedy není přímo závislý na přítomnosti elektrické
sítě.

Sítě a telekomunikace

Soutěžit se bude v následujících
oborech:
• Optika – optické spojky a rozvaděče, FTTH boxy a zásuvky,
optické kabely a příslušenství.
• Metalika – zářezová technika,
teplem smrštitelné produkty,
mechanické spojky.
• Zafukování – zafukovací zařízení
optických kabelů, mikrokabelů
a mikrotrubiček.
• Mobilní sítě – koaxiální kabely,
konektory atd.
• CATV – koaxiální kabely a konektory, splittery, odbočovače,
rozbočovače, měření.
• Aktivní technologie – RFoG,
Point to Point sítě, strukturovaná
kabeláž.
Do soutěže se může zapojit tým,
který se skládá ze dvou až čtyřech
členů – zástupců stejné firmy.
Výherní tým získá zajímavé ceny.
Během celého soutěžního dne na
jednotlivých stanovištích bude
představeno mnoho novinek ze
sortimentu společnosti TelcoVNT,
například optické rozvaděče, spojky,
boxy a mnoho dalšího.
Občerstvení bude připraveno
formou studeného a teplého bufetu
po čas celého dne. V podvečer je
připraveno pro účastníky tradiční
grilování, živá kapela a samozřejmě i mnoho zábavy. Letos můžete
využít i zrekonstruovaný venkovní
bazén, takže se hodí vzít si s sebou
plavky!
Přihlášky na Olympiádu včetně
rezervace ubytování jsou přijímány pouze písemně – emailem na
adresu olympiada@telco-vnt.cz.
Přihláška je závazná. V rámci jedné
přihlášky je možné přihlásit i více
lidí najednou.
Podrobné informace ke konferenci najdete ve článku, na který vás
navede QR kód.

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

Zájem mediků
o práci v českém
zdravotnictví roste

Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků
lékařských fakult plánují po
ukončení studia zůstat v České
republice a věnovat se zde své
profesi. V rámci srovnání meziročních výsledků se v České republice jedná o pozitivní trend,
jelikož v roce 2016 chtělo zůstat
v tuzemsku 73 % respondentů,
v roce 2017 to bylo již 78 %.
Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti,
kteří chtějí po studiu zůstat ve
své zemi, na prvním místě jasné
a jednoznačné podmínky pro
předatestační/specializační přípravu, dále pak pracovní kolektiv,
vyváženost pracovního a osobního času, velikost úvazku a plat.
I přes mírný pokles zájmu je
pro české studenty, kteří chtějí
pracovat v zahraničí, stále nejžádanější lokalitou jejich budoucího působení Německo (29 %,
v roce 2016 to
bylo 39 %).

Globální výdaje na IT i koncová
zařízení v roce 2018 porostou
Analytici společnosti Gartner vydali aktualizované předpovědi, z nichž vychází, že výdaje podniků na IT i celkové výdaje na koncová zařízení
porostou v roce 2018 o 6,2 a 7 procent. Významnou roli přitom bude hrát pokles hodnoty dolaru.

vyjádření stoupnou o 11,1 %. Softwarové odvětví
tak bude nadále profitovat z rozvoje digitálního
byznysu – výdaje na aplikační software porostou
i v dalším roce, stejně jako infrastrukturní software,
který v růstu pohání postupující modernizace IT
infrastruktury.
Trh zařízení se po celkovém poklesu o tři procenCelosvětové výdaje na IT by v roce 2018 měly dota v minulém roce vrátí v roce 2018 k růstu – a to
sáhnout celkového objemu 3,7 bilionu dolarů, tedy
o 1,3 % na 2,3 miliardy kusů. Celkové výdaje na
o 6,2 % více než v roce 2017. „Hlavním důvodem
koncová zařízení pak v dolarovém vyjádření porostohoto významného růstu je pokles dolaru,“ říká
tou o 7 %. Pomůže tomu i růst cen, jak vysvětluje
viceprezident výzkumu Gartner John-David Loveředitel výzkumu Gartner Ranjit Anwal: „Díky leplock. „Jde o největší meziroční nárůst, jaký Gartner
ším parametrům i rostoucím nákladům se průměrná
ohlásil od roku 2007. Během letošního a příštíprodejní cena (ASP) zařízení v minulém roce zvedla
ho roku nicméně dolar může opět posílit – i přes
o 9,1 %. Tento trend bude pokračovat i v roce 2018 –
značnou volatilitu, způsobenou nejistým politickým
očekáváme nárůst cen zařízení v průměru o 5,6 %.“
prostředím souvisejícím s revizí NAFTA a rizikem
Navzdory rostoucím cenám PC (v roce 2018
obchodních válek.“
o 4,6 %) se poptávka po PC, zejména díky nákuNejrychleji rostoucí oblastí by v roce 2018 měly
pům ultra-přenosných prémiových PC ze strany
být výdaje na podnikový software, jež v dolarovém
firem, v roce 2018 stabilizuje. Klesat budou prodeje tradičních PC
2017
2017
2018
2018
2019
2019
(stolní, notebooky), a to o 3,9 %
Výdaje
Růst (%)
Výdaje
Růst (%)
Výdaje
Růst (%)
v roce 2018 a o další 3,6 % v roce
Datová centra
181
6,3
188
3,7
190
1,1
2019.

Zdroj: Gartner, údaje v miliardách dolarů
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Podnikový software

352

8,8

Zařízení

663

5,1

706

6,6

715

1,3

IT služby

933

4,4

1 003

7,4

1 048

4,6

1 392

1,3

1 452

4,3

1 468

1,1

Komunikační služby

391

11,1

424

8,4

Mladí nezískají ve škole zkušenosti

Průzkum firemních priorit
souvisejících s využitím informačních technologií v roce 2018 byl
zkoumán na skupině cca 400 lidí ze
47 zemí světa a 26 různých odvětví.
Průzkum se zaměřil na firemní
priority i výzvy, alokace nákladů,
strategie při zavádění cloudu nebo
plány souvisejících s použitím
nejmodernějších technologií v roce
2018.

Většina respondentů ohodnotila celkovou úroveň vzdělání
jako dobrou. Na druhé straně
si většina respondentů myslí, že
výuka nepřipravuje mladé lidi
dostatečně pro budoucí zaměstnání. Odborníci zase za zásadní
problém považují absenci diskuse o spolupráci firem a škol.

Foto: Red Hat

Průzkum firemních priorit

Z průzkumu Red Hat vyplývá, že
firmy v tomto roce za největší výzvy
v oblasti IT považují zdokonalování
bezpečnosti (47 % firem), optimalizaci investic (42 %) a automatizaci
procesů (36 %). Mezi priority se řadí
i integrace dat, procesů a aplikací,

které v roce 2018 předpokládá 26 %
podniků. Celých 36 % podniků pak
plánuje investovat do zajištění cloudové infrastruktury a služeb.
V části průzkumu zaměřené na
využívání cloudových řešení bylo
zjištěno, že většina dotázaných
společností využívá hybridní cloudy
(61 % dotázaných). Přitom loni bylo
rozložení mezi hybridními a privátními cloudy takřka vyrovnané (30 vs.
38 %). Více cloudových prostředí, tj.
multicloudovou architekturu, plánuje
v roce 2018 využívat přibližně 37 %
respondentů.
Průzkum ukázal, že kroky
související s digitální transformací
hodlá v letošním roce podniknout
pouze 19 % firem. Vzhledem k zájmu
o modernizaci stávajících informačních technologií (42 % firem) lze
předpokládat, že cílem je optimalizace dosavadních investic a vybudování
pružnější infrastruktury před tím, než
organizace přistoupí k úplné digitální
transformaci.

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

Celkem 53 % účastníků průzkumu
charakterizovalo úroveň vzdělání
v České republice jako vysokou
nebo velmi vysokou. Kritičtější
názory na současný stav vzdělávání zastává zejména starší generace,
z níž pouze 42 % respondentů ve
věku 55 až 65 let považuje úroveň
českého školství za vysokou.
9 z 10 Čechů si však nemyslí, že
mladí lidé mají dost praxe, než
vstoupí na trh práce.
Na otázku, co by mohlo zvýšit
úroveň výuky a co je nejdůležitější
v přípravě dětí a mladých lidí pro
budoucí uplatnění, téměř tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že
teorie by měla být více doplněna
praxí. Ve školách by měli působit
zkušení vyučující, případně další

odborníci s praxí. Dvě pětiny
dotázaných zdůraznily význam
výuky cizích jazyků. Zarážející je,
že pouze necelá třetina dotázaných považuje za důležité využívat
při výuce výpočetní techniku
a moderní technologie z pohledu
přípravy mladých lidí na praxi.
Téměř stejné procento by uvítalo
menší počet žáků ve třídách,
což by umožnilo individuálnější
přístup pedagogů.
K posílení praktické stránky
vzdělávání na českých školách
významně přispívá propojení škol
a firem. Jejich role je však doposud veřejností málo doceňovaná.
Výzkum rovněž sledoval, jak by
si lidé představovali zapojení firem
do zlepšování úrovně praktického
vzdělávání ve školách. Přes tři
čtvrtiny respondentů vidí cestu
v rozšíření možností praxí, stáží
a brigád pro studenty. Celkem
57 % uvedlo, že by firmy mohly
podporovat
vybrané obory.

Duben 2018
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stereo reproduktory s podporou
technologie Dell CinemaSound,
klávesnice, myš a technologie
CinemaStream.
Nový počítač Inspiron 24 5000
AIO poskytuje vysoký výkon,
bohatou sadu funkcí a spolehlivé
připojení optimalizované pro
multimediální zábavu. V tomto
počítači AIO jsou v nejvyšší kon-

figuraci nainstalovány procesory
Intel Core 8. generace, volitelně
grafická karta Nvidia GTX 1050
s dostatečným výkonem pro hraní
her a paměť Intel Optane. Je vybaven 23,8palcovým IPS Full HD
displejem InfinityEdge s potlačením odlesků a až 32
GB paměti DDR4.
Funkce Windows
Hello a volitelná infračervená kamera
umožňují přihlášení
pohledem.
Nový je i počítač
Inspiron 27 7000
AIO. Poskytuje
vyšší výkon díky
procesorům Intel
Core 8. generace
(v nejvyšší konfiguraci), volitelné
grafické kartě Nvidia GTX
a 27palcovému bezrámečkovému
displeji InfinityEdge s rozlišením
až 4K UHD. Tento stroj podporuje
i novou generaci technologií.

Akademický program společnosti Nvidia se věnuje vzdělávání
a spolupráci s profesory a vědci
na univerzitách po celém světě
prostřednictvím vlastních iniciativ
a programů. Cílem je inspirovat
ke špičkovým technologickým
inovacím, nalézat nové způsoby jak
zefektivnit výzkum na jednotlivých
fakultách a jak zlepšovat výuku
učitelů a učení žáků.
Důležitá pro to jsou vzdělávací
centra, která se nachází po celém
světě včetně Španělska, Číny, Indie
a Spojených států amerických.

Foto: Nvidia

Foto: Dell

Počítače Dell Inspiron typu all-in-one (AIO) nabízejí vylepšený
design spolu s různými úrovněmi
výkonu, které uspokojí každého.
Ve všech počítačích AIO jsou
dostupné funkce technologie Dell
Cinema, která rozšiřuje možnosti
sledování videa a poslechu hudby,
software Dell Mobile Connect,
umožňující bezdrátovou integraci
počítače a smartphonu, a nové
vyskakovací (pop-up) webové
kamery.
Počítače Inspiron 22 a 24 3000
AIO nabízejí správné funkce za
dostupnou cenu pro základní
práci na počítači a zábavu. V nejvyšší konfiguraci jsou osazeny
procesory Intel Core 7. generace,
pamětí DDR4 až 16 GB a volitelně i samostatnou grafickou
kartou Nvida GeForce MX110.
To vše ve stylovém designu.

Tyto systémy, dostupné
v lesklé černé a bílé barvě, jsou
dodávány s displejem FHD IPS
o rozměrech 21,5 nebo 23,8 palce, který sahá od okraje k okraji
a vyniká širokým pozorovacím
úhlem. Nechybí ani integrované

Tradičně je toto akademické úsilí
spojené s CUDA a AI. Dnešním
dnem však rozšiřujeme naše vzdělávací centra o herní obor s názvem
GeForce Academy of Gaming. Budoucí studenti si mohou vybrat ze tří
hlavních učebních oborů: Studium
hardwaru, eSport management a tzv.
Gameosophy, které pomohou vzdělávat potenciální vývojáře o tom, jak
vytvořit příští vedoucí titul daného
žánru.

Řízení projektů je
dnes jednou z nejžáze
danějších kompestr. 1
tencí na trhu práce
a software pro řízení projektů
jedním z nejrychleji rostoucích segmentů na trhu business
software.
To proto, že projekt je základním
nástrojem na řízení změn. V každé
větší firmě dnes běží souběžně
desítky či stovky projektů, které
sdílejí stejné zdroje. Každý z nás se
účastní mnoha projektů zároveň
a často v různých rolích.
Co tedy manažeři a firmy potřebují?
Především pohled na projekty
v kontextu ostatních business dat
a optimalizaci lidských zdrojů dle
kompetencí napříč všemi projekty.
Lidé a jejich kompetence jsou dnes
pro firmy tím nejdražším zdrojem,
který je třeba optimalizovat.
Duben 2018

S tím souvisí prioritizace
projektů, kde senior management
a ředitelé by měly řídit strategické
projekty, které zároveň mají přednost při čerpání zdrojů.
„Pomáháme firmám růst tím, že
vyneseme na světlo všechny firemní
projekty, dostupné lidské zdroje, finance či externí zdroje a umožníme
jejich kontrolu a optimalizaci v čase
nad celým projektovým portfoliem,“
charakterizuje Dušan Kolínek ze
společnosti Easy Software Ltd.
Výhodami Easy Projectu jsou
rychlá a snadná implementace pro
všechny typy uživatelů a maximální integrace business dat do
projektů.
Business Intelligence nad
projekty
K plánování projektů, řízení práce
a sledování času integruje Easy
Project finance, vytížení zdrojů,
obchod, faktury, DevOps a Help
Desk.

Díky API a cloudové integrační
platformě Zapier umožňuje spojení
s více než 800 externími softwary
a aplikacemi.

Více o Easy Project nalezneze zde

Foto: Easy Project

Vytížení zdrojů nad projekty dnes
potřebuje každá větší firma
Dokončení
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Vzdělávací
centrum má nyní
i herní obor

Vše, co potřebujete, máte v all-in-one
Společnost Dell uvedla nové počítače Inspiron typu all-in-one.
Tyto nové modely se systémem
Windows 10 podtrhují snahu
společnosti vytvářet zařízení,
která kladou důraz na výkon,
inteligentní design a zážitek ze
sledování obsahu.

Hardware & Software

Více než 15 online kurzů se spustí
v květnu a mnoho dalších projektů
se otevře později v tomto roce. Celkem pokryjí celou řadu zajímavých
témat včetně urbanistiky a plánování, budoucnosti herního průmyslu
a nauky o online jazyce.
Registrace je bezplatná a všichni
studenti obdrží řádná potvrzení
o absolvování pro přechod na
národně uznávané vysoké školy
a univerzity.

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

Internet věcí - IoT

Výběr novinek z komunitního webu IOT & SMART CITY NETWORK NEWS

K průmyslovému
internetu věcí (IIoT)
se hlásí 86 % firem

Rychlé SSD disky nejen pro IoT
Nová architektura a dva nové modely SSD disků 3D NAND NVMe
urychlí zpracování dat u komerčních výpočetních systémů, počítačů
i systémů pro Internet věcí.

V roce 2017 odstartovalo ve
velkém měřítku zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT) do
praktického života firem. Tento
trend pokračuje i letos. Podniky
se intenzivně zaměřují na příležitosti vedoucí k vyšší efektivitě,
kvalitě, úsporám, produktivitě
a inovacím, které jsou buď požadované legislativou, očekávané
trhem nebo vynucené konkurencí. Přes 95 % průmyslových firem
tak vidí v IIoT významný prvek,
který jim do budoucna pomůže
uspět na trhu.
Průmyslové firmy podle průzkumu společnosti Bsquare využívají
IIoT nejčastěji pro připojení technologických celků a pro získávání
dat (78 %), monitoring technologické infrastruktury (56 %) a také
pro pokročilou analýzu dat (48 %).
Více než 90 % firem, které již IIoT
nasazují, se zaměřuje především na
logistiku (67 %), podporu při optimalizaci nákladů
(24 %) a také na
zvýšení objemu
výroby (18 %).

Společnost Western Digital
Corporation reaguje na potřeby
rostoucího segmentu Internetu
věcí (IoT) a špičkových aplikací
v prostředí Fast Data a uvádí
dva nové typy SSD disků NVMe
– Western Digital PC SN720
a Western Digital PC SN520.
Nová paměťová média využívají
architekturu NVMe se škálovatelností pro široké pole implementací od Internetu věcí (IoT)
až po vysoce výkonné počítače
nebo mobilní počítače.
Nová klientská řešení Western
Digital NVMe a nové produktové portfolio umožní výrobcům zařízení pro Internet věcí,
výrobcům minipočítačů a zařízení 2v1, vestavěných počítačů
a monitorovacích kamerových
systémů zachytit a transformovat
masivní objem dat v reálném
čase. Nové disky najdou uplatnění v nastupujících špičkových
technologiích pro chytrá města,
chytré domácnosti a prostředí
osobních dat.

Společnost Cisco GCI odhaduje, že do roku 2021 bude vytvořeno všemi uživateli, počítači
a digitálními zařízeními téměř
850 zettabytů (ZB) dat. Rozvoj

společnosti Western Digital.
Disky pak mohou poskytnout
uživatelům optimální podmínky
pro práci.
Nový průlomový firmware
a architektura řadičů u těchto
NVMe SSD disků jsou navrženy
proto, aby maximalizovaly výkon
a výhody škálovatelnosti disků

Foto: WD
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širokopásmového přenosu dat,
jako například 5G, nástup rozšířené reality nebo automatické
rozpoznávání obličeje, to vše
nyní může těžit z výjimečného
výkonu, energeticky efektivního provozu a vysoké kapacity
řešení NVMe a 3D NAND od

s technologií Western Digital
3D NAND a byly plně v souladu
s vývojem technologie NAND.

Plně odolný tablet vybavený termálním zobrazováním, navržený tak,
aby umožňoval snímat a zpracovávat
fotografie na cestách. Tento praktický tablet s uhlopříčkou sedm palců

Na veletrhu Amper
2018 byla oficiálně uvedena na trh
novinka v podobě
strojového vidění
s využitím umělé
inteligence na bázi
hlubokého učení. Tu
bude možné využívat
nejen v aplikacích pro
chytrou logistiku, ale
i v oblasti IIoT nebo
v dalších oborech.

vybavený mikrokamerou s termálním zobrazováním FLIR funguje
na systému Windows a umožňuje
pracovníkům v terénu na místě snímat a zpracovávat přesné termální
fotografie, které mohou následně
odesílat pomocí podnikových
aplikací a přidávat k nim další obsah
s metadaty, například QR kódy.

Toughpad FZ-M1 je ideální pro různé
podnikové oblasti a použití. Kromě
zřejmých použití při vyhledávání tepla, které mohou využívat protipožární
a jiné nouzové služby nebo zaměstnanci v sektoru
obrany, lze tepelné zobrazování
využít ve výrobě
ke kontrole výrobní linky a při
zajišťování kvality. Dále také při
provádění údržby
a oprav technickými a terénními
službami, v oborech týkajících se
ropy a plynu, letectví, automobilového
průmyslu nebo stavebnictví při správě
aktiv a diagnostice. Své uplatnění
najde samozřejmě při kontrolách
prvků IoT.
Uživatelé mohou měřit nejvyšší
a nejnižší body teploty, pořizovat
fotografie nebo
natáčet videa.

Kombinace termální kamery a výkonného odolného tabletu Panasonic
Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com

Konkrétně jde o systém a aplikaci
pro optickou kontrolu kvality
výroby (AI Machine Vision), který
byl k vidění naživo pro zájemce
a návštěvníky akce. Novinka
umožňuje výrazně zvýšit kvalitu
výroby při současné úspoře nákladů a eliminaci chyb způsobených
manuální obsluhou.
Návštěvníci stánku Foxconn
4Tech také měli možnost prakticky vyzkoušet systém pro chytrou
logistiku na bázi technologií RTLS
(Real Time Location System).
Celý digitalizovaný ekosystém
pro chytré továrny byl předveden

Foto: Foxconn4Tech

Novinky umělé inteligence na Amperu

Foto: Panasonic Toughbook

Odolný tablet s termokamerou

v robotické cele včetně pokročilé
automatizace, softwaru pro řízení
výroby a pokročilých prediktivních analýz a zaznamenal řadu
pozitivních reakcí návštěvníků
stánku Foxconn 4Tech.
Většina vystavených věcí byla
postavena na základním stavebním kameni této společnosti
– vlastní průmyslovou IoT platformě, prolínající se do dalších oblastí jako je pokročilá automatizace,
sběr a prediktivní analýza dat,
řízení procesů.

Duben 2018
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„O Průmyslu 4.0
se mluví často, ale jediná
negativa, která
se v souvislosti s tímto módním
pojmem zmiňují, se týkají úbytku
pracovních míst v řadě profesí.
Málokdo si uvědomuje, že nástup
čtvrté průmyslové revoluce přesune
základ podnikání většiny společností do digitálního světa,“ říká
William Ischanoe, odborník na
IT bezpečnost Počítačové školy
Gopas. „To znamená vyšší zrani-

telnost ze strany kyberútoků, které
mohou cílit nejen na know-how
a další citlivé informace, ale mohou
způsobovat i výpadky ve výrobě
nebo narušení podnikání firem. IT
bezpečnost proto začíná být v moderních průmyslových podnicích
zcela zásadním tématem.“
Na co se moderní podniky,
které chtějí udržet krok s technologickým vývojem, budou muset
zaměřit především?

• IT bezpečnost a spolehlivost
klíčových systémů – v podniku,
kde značnou část řízení i chodu
výroby převezmou stroje a systémy umělé inteligence, bude
nezbytné, aby data z jednotlivých senzorů uvnitř strojů byla
opravdu autentická. A také aby
nastavení sítě, která bude řídit
výrobu, nebylo nijak narušeno.

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

Firmy se stanou existenčně závislé na své ICT infrastruktuře.
• Integrita firemních procesů
– obvyklý tlak na co nejnižší
cenu a nejkratší čas při zavádění změnových projektů se
v rámci přechodu na Průmysl
4.0 nemusí vyplatit. Chybné
nastavení procesů by mohlo
vést k výpadkům ve výrobě,
problémům s dodávkami nebo
jiným fatálním chybám, které
by s sebou nesly velké finanční
ztráty nebo rovnou ohrožení
fungování firmy.
• Senzitivnost na chyby v softwaru – už teď je v řadě podniků
chod výroby do velké míry závislý na softwaru, je tu ale stále participace lidí, kteří do chodu stojů
a zařízení do jisté míry zasahují.
Navíc stroje nebo linky většinou
fungují autonomně a nejsou
propojeny. To se ale změní. Stroje
bude řídit software, který sám
o sobě bude závislý na správném
fungování okolních systémů, firewallů, IDS/IPS ochrany, nástrojů
pro řízení síťového provozu aj.

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

huje nejen seznam zařízení a popisné
údaje k nim. Obsahuje především
drivery a balíčky aktualizací. Tento
přístup přináší výrazné zjednodušení
v komunikaci s produkty.
IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu
jsou postavena právě na této technologii. Ta je významným reprezentantem bezdrátových mesh sítí fungujících v ISM pásmu určených pro
přenos malých dat ze zařízení nebo
k jejich ovládání.

Společnost IdeaSense zkoumala,
které nové inovace se lidem nejvíce
líbí a mají v roce 2018 největší šanci dostat se mezi širokou
veřejnost. Prostřednictvím nástroje
Ideapoly pracujícím na principu
prediktivního trhu tak zjistila, ve
které inovace z roku 2017 (tak,
jak se objevily na CES 2017) lidé
vkládají nejvíce důvěry z pohledu
budoucnosti, tržního potenciálu,
a jak by je případně chtěli vylepšit
a používat. Ukázalo se, že lidé
dávají přednost těm, které jim přinášejí peníze, bezpečnost a usnadňují život.
1. Největší oblibu lidí si získaly
střešní tašky se zabudovaným
solárním panelem. Podle
IdeaSense jim důvěřuje necelá
polovina lidí (45 %). Ocenili
výdělek v podobě snížení plateb
Duben 2018

za elektřinu a taky to, že jde
o ekologický zdroj energie.
Pozitivně hodnotí také její
životnost, která je stejná jako
u klasické střešní tašky.
2. Samořídící automobil podpořilo 38 % respondentů. Jejich
důvěru si získal hlavně díky
stále se zvyšující bezpečnosti.
3. Více než třetině lidí (35 %) se líbí
bezstarostná domácnost. Inteligentní domácí spotřebiče šetří
čas a peníze. Část starostí vyřeší
také jejich hlasové ovládání, díky
kterému není nutné nic manuálně nastavovat.
4. Zhruba třetina respondentů
(33 %) dala svůj hlas zubní pastě,
co vyléčí zubní kaz. Pro mnohé
lidi návštěvy zubaře a špatný
chrup znamenají podstatný
životní problém.
5. Pětinu respondentů zaujaly také
brýle s vyhledáváním. Dokážou zjistit kde se jejich uživatel
nachází a na co soustředil pozornost. Informace o objektech,

Foto: redakce

Solární střešní tašky
Čemu dají lidé větší přednost při
volbě technologií, které se objevily v loňském roce?

11

IQRF Summit 2018
Konference o IoT

Průmysl 4.0: A jak je na tom s bezpečností?
Když se řekne Průmysl 4.0,
většina lidí si představí masivní
nástup pokročilé robotizace
a automatizace, se kterým je
většinou spojena obava o úbytek
pracovních míst. Masivní digitalizace zahrnuje i další oblasti
– zejména výraznou změnu organizace práce a jasnější orientaci
na zákazníka. Čtvrtá průmyslová
revoluce s sebou nese ale i podstatně vyšší nároky na zajištění
IT bezpečnosti,
spolehlivost systémů, integritu
procesů ve firmě
a citlivost na chyby v programovém vybavení.

Smart Cities

na které se dívá, mu pak promítá
před očima.
Některé inovace respondenti
vnímali naopak negativně. Skoro
nikoho (93 %) nenadchla možnost
platby přes Facebook. Ukázalo
se, že sociálním sítím nechceme
sdělovat své platební údaje. Devět
z deseti lidí pak neoslovily chytré
zubní kartáčky, hřebeny, náplasti
a jiné předměty napojené na mobilní aplikaci iHealth, které monitorují zdraví uživatelů
anebo třeba škodliviny
v okolním prostředí.

Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF
Summitu možnost si prakticky
vyzkoušet práci s připravenými interoperabilními produkty. K tomu bude
připraven workshop, který povedou
odborníci z jednotlivých firem, které
buď dodávají koncové produkty nebo
se zabývají poskytováním a nastavením potřebných služeb.
Networking
Součástí summitu bude i společenská
akce neformálního setkání účastníků.
Zkušenosti ukazují, jak prospěšný
tento formát akce je a jak pomáhá
v navázání nových partnerství.

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

Datová centra

Výběr novinek z komunitního webu DATA CENTER NETWORK NEWS

Investice do DC
se zpomalují

Kvůli nedostatku paměťových
komponent se investice do
datových center zpomalují,
navzdory nebývalému růstu
celkových výdajů na IT.
Společnost Gartner očekává, že
v roce 2018 dosáhnou celosvětové výdaje na 3,74 bilionu dolarů,
což je o 6,2 % více než v loňském
roce a od roku 2007 nejvyšší roční tempo růstu. To je do značné
míry způsobeno podnikovým
softwarem, službami IT a trhem
zařízení, protože růst výnosů
datových center se zpomalil.
Očekává se, že trh s podnikovým softwarem se v letošním
roce zvýší o 11,1 %, a to z 8,8 %
v roce 2017, což se připisuje
společnostem, které zvyšují závislost podnikání
na digitálních
operacích.

Corning EDGE 8:
40G řešení pro DC
Optická vlákna Corning®
ClearCurve® multimode
a singlemode s optimalizovaným poloměrem ohybu jsou
základním prvkem systému
zajišťující spolehlivost při navrhování zákaznických řešení
– a to díky výraznému snížení
makroohybů v nejnáročnějších
podmínkách.
Tato technologie umožňuje
společnosti Corning poskytnout
výrazně vyšší hustotu v celém
rozsahu. Jedná se o kombinaci
s jednoduchým designem a integrací pro LAN a SAN sítě v rámci datového centra, zatímco
předkonektorované komponenty
zkracují výrazně čas instalace
a umožňují rychlejší přepojování, přidávání komponent
a případné změny v instalaci.
Corning EDGE řešení bylo
prvním předkonektorovaným
optickým kabelážním systémem,
speciálně navrženými pro datová
centra. Jeho výhody a přínos,
který systém EDGE poskytuje,

se stále potvrzují.
Hustota, dostupnost sítě, rychlost,
jednoduchost
s chytrou migrací
patchů pro uspokojení i budoucích
požadavků –
Corning EDGE to
vše řeší za vás.
Technologie
switchů a transceiverů dle jejich
rozsahu jasně
ukazují, že přenosové rychlosti
v rozmezí od 1G
do 400G budou
založeny buď na
dvouvláknovém
(Base-2) nebo osmivláknovém
(Base-8) řešení.
Toto je motivace pro řešení
EDGE8™. Veškerá přidaná hodnota našeho originálního řešení
EDGE s vynikající strukturou
sítě, zlepšeným výkonem propojení a 100% využití optických
vláken je v provedení Base-8.

Foto: Corning
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Video o
Corning EDGE 8
naleznete zde

Datové centrum na kolech
Vozidla bez řidiče jsou na cestě. Je to velký
příběh. Vytvoření vozů, aby si rozuměly
s lidmi a s okolím, to všechno dalo velkou
spoustu práce. Udělat to tak, aby se zabránilo kolizím, to všechno je jedna velká
dřina. Když se ale podíváte na to, co samotnou automatizaci automobilů dělá a řídí,
zjistíte, že do konstrukce vozu je zabudováno velké množství výpočetní techniky.
Proč tedy návrháři vkládají systém do auta
a nesvěřují data cloudu?

Velmi kritická je totiž latence, takže výpočetní výkon musí být pevně integrován do
řídicího systému v samotném voze a není
možné si dovolit povolit nějaká zpoždění,
Více článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

která by vznikalo na cestě datové centrum –
automobil anebo naopak.
Tento model představuje pro nás nové
výzvy v průmyslu. Neexistuje žádný standard
pro hraniční odezvy systémů IoT, tzv. na
okraji, on the edge. Tedy tam, kde jsou a budou používány.
1. Na jakém pracovním zatížení poběžíme?
Strojové učení a umělá inteligence nejsou
nové. Jedním slovem jde o data, ve kterých
se můžeme snadno utopit. Ale
než se utopit, raději budeme
plavat. Pro mnoho aplikací budeme muset dynamicky ladit
data od jednotlivých senzorů
podle toho, jak se budou měnit
místní podmínky. To bude
vyžadovat vestavěnou umělou
inteligenci, která bude řídit automobily, aby prošly školením
a poté i přezkoušením.
2. Jaké jsou primární omezení v životním prostředí?
Odpovědi zde se budou lišit,
ale nic na okraji se nebude
chovat tak jako datové centrum. Je třeba zjistit, jaký je požadavek na vysokou dostupnost
a jaký model bude použit pro redundanci
dat. Zpočátku jsem byl skeptický ohledně

toho, jak přeměnit hyperkonvergovanou
infrastrukturu a dostat ji až na okrajová
zařízení, ale začal jsem tomu věřit.
3. Jak budeme řídit životní cyklus?
Jsem srdcem systémový manažer. Vytváříme
IT datové centrum na základě některých
hlavních předpokladů životnosti generace technologie. Tyto předpoklady jsou ale
v mnoha prostředích internetu zatím nesprávné. Příklad: v roce 2009 jsem si koupil
Sony Google TV. Je o generaci zpět (Full HD
místo 4K), ale stále mi postačuje. Výrobce
ale už před lety přestal vydávat aktualizace
pro vestavěný systém a hardware nestačí
sledovat vývoj nových aplikací a – i když
jsem to chtěl – není způsob, jak upgradovat paměť a CPU. Provedení nepochopilo
životnost technologie. Kromě hardwarových
úvah budeme muset navrhnout nový model
pro správu, údržbu a pro osvěžení našich
technologií distribuovaných datových center.
Společnost Lenovo je ale připravena se
s vámi setkat, ať už jste kdekoli.
Dr. Fred Bower, Xperience
(Data Center Newsroom Lenovo)
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Průzkum: Obliba hybridního cloudu

Přesto z výzkumu vyplynulo,
že jedna třetina respondentů
nemá definovanou žádnou
strategii pro oblast cloudu. To
může znamenat, že firmy stále
ještě pečlivě sledují postupně
se vyvíjející cloudové technologie. Pro vedoucí IT pracovníky
zodpovědné právě za tuto oblast
to znamená, že budou muset své
plány a záměry definovat mnohem přesněji a jasněji.

Společnost VMware představila i řešení Workspace
ONE Trust Network, které propojuje data a analytické
výstupy z Workspace ONE s řadou důvěryhodných
bezpečnostních řešení poskytovaných externími partnery pro doručení prediktivního a automatizovaného
zabezpečení. V neposlední řadě VMware představil
Workspace ONE AirLift – novou technologii pro
správu Windows 10, která zákazníkům pomůže modernizovat přístup k řízení životního cyklu počítačů.
(PCLM).
Analytické informace jsou základním stavebním
kamenem chytrého, automatizovaného a bezpečného
podniku. Dosud byl problém získat úplný přehled
o všech koncových uživatelích, zařízeních a aplikacích,
protože příslušná data se nacházejí v mnoha různých
systémech a nástrojích. Chybějící ucelený přehled
přispívá ke špatné uživatelské zkušenosti, vyšším provozním nákladům a nedostatkům v zabezpečení.

Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence, která je již celosvětově k dispozici, se integruje
s platformou Workspace ONE a jedinečným způ-

Foto: VMware

Workspace ONE je platforma, která je prvním a jediným řešením digitálního pracovního prostředí,
které využívá analytické informace ke zlepšování
uživatelské zkušenosti a prediktivnímu zabezpečení v neohraničeném prostředí. Nová cloudová
služba Workspace ONE Intelligence se integruje
s platformou Workspace ONE a shromažďuje
a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích
a koncových bodech.

Společnost ve skutečnosti
vygenerovala více energie,
než potřebuje k tomu, aby
svá datová centra a kanceláře
z obnovitelných zdrojů včetně
solární a větrné energie poháněla. „Během roku 2017, po
celém světě, jsme za každou kilowatthodinu spotřeby elektřiny
koupili kilowatthodinu energie

Foto: Google

a na automatizaci procesů se
hodlá zaměřit 36 % podniků.
Většina plánovaných výdajů
dotázaných firem bude zaměřena na modernizaci IT zázemí,
přičemž nejvíce hodlají firmy
investovat do integrace dat
a aplikací (37 % podniků). Na
investice do zajištění cloudové
infrastruktury a služeb se chystá
36 % podniků, a do vývoje/nasazování moderních aplikací 30 %
firem.
Pojem cloud či cloudová řešení se stal běžnou součástí slovníku malých i větších společností.

Foto: Red Hat

Společnost Google oznámila,
že dosáhla svého cíle napájet
všechny své cloudy obnovitelnou energií. Tato mise
započala teprve před rokem.
Společnost nahradila každou
kilowatthodinu, kterou používá, ekvivalentem z obnovitelných zdrojů.

První digitální pracovní prostředí využívající
ke své činnosti analytické informace

Duben 2018
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Google Cloud
živí ze 100 %
obnovitelná
energie

Snaha o větší zužitkování dosavadních investic do IT a rostoucí
podpora cloudu. I to jsou podle
průzkumu technologické strategie firem pro rok 2018.
V průzkumu Red Hat Global
Customer Tech Outlook 2018
bylo dotázáno více než čtyři sta
zákazníků ze 47 zemí světa a 26
různých odvětví. Již loňský průzkum ukázal, že většina firem již
začala s digitální transformací
a přesměrovala své investice
do moderní IT infrastruktury
a aplikací. Z aktuálního průzkumu vyplývá, že část zákazníků
se zaměřila na lepší zužitkování
stávajících IT investic, část se
zhlédla v cloudových iniciativách.
Za jednu z hlavních priorit
označilo 42 % firem optimalizaci
a modernizaci již využívaných
informačních technologií. Většina společností se tak v souladu
s průzkumem z loňského roku
soustředí na digitální transformaci. Mezi největší výzvy roku
2018 v oblasti IT patří i zdokonalování bezpečnosti (47 %),

Cloud & Backup

sobem shromažďuje a analyzuje data o uživatelích,
aplikacích, sítích a koncových bodech. Je vybavená
rozhodovacími algoritmy, které na základě dat poskytují okamžitě využitelná doporučení a možnost automatizace. Takovéto inteligentní digitální prostředí dokáže zlepšit zákaznickou zkušenost tím, že umožňuje
IT odhalovat a aktivně řešit problémy dříve, než
negativně ovlivní produktivitu, nastavovat uživatelsky
přívětivá pravidla přístupu a poskytovat
konzistentní uživatelskou zkušenost na
různých zařízeních a platformách a zároveň
snižovat bezpečnostní rizika.

z větrné nebo solární farmy,
která byla postavena speciálně
pro Google,“ řekl Urs Hölzle,
senior viceprezident Googlu
pro technickou infrastrukturu.
„To nás činí prvním veřejným
cloudem a společností naší
velikosti, která dosáhla tohoto
úspěchu.“
Hölzle pokračoval, že společnost bude s obnovitelnými
zdroji pokračovat a uzavírá
smlouvy na koupi dalších
tří gigawattů energie. Nejen,
že její investice do zelených
zdrojů energie znamená, že
vědomě usiluje o výrazné
snížení své uhlíkové stopy, ale
také financuje ekologickou
energetickou ekonomiku,
přičemž současné smlouvy
přispívají po celém světě více
než třemi miliardami dolarů
na investicích.
Existují však ještě další způsoby, kudy jít, dokud Google
nebude 100% provozován na
obnovitelných
zdrojích energie.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Firmy u nás stále
nejsou připravené
na GDPR

Kdo je typickým českým hackerem?

Firmy v České republice nestihnou
vyhovět požadavkům GDPR, v úplném souladu s normou je odhadem
méně než 20 % organizací v zemi.
Nové nařízení o ochraně osobních
údajů přitom začne platit již od 25.
května 2018.
Upozorňuje na to Jakub Kejval
z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. Správní pokuty
za nesoulad s GDPR mohou být
likvidační. Vyšplhají se až na částku
20 milionů eur nebo do výše 4 % celkového ročního obratu za předchozí
finanční rok.
„Firmy se v Česku s novou úpravou
ochrany osobních údajů stále pouze
seznamují. Není to jen problém
malých a středních podniků, které na
to velmi často nemají kapacity personální, časové ani finanční. I velké mezinárodní organizace jsou ve zmatku,
něco řeší jejich centrála na korporátní
úrovni, něco na regionální, ale většina
zodpovědnosti zůstává na českém
vedení,“ komentuje situaci Jakub
Kejval, generální ředitel společnosti
Bureau Veritas, která se poskytuje
poradenství v oblasti GDPR.
Bureau Veritas doporučuje firmám
nechodit na obecné semináře o GDPR,
ale pozvat si expertní firmu, která
připraví školení na míru. Až pak je
možné si stanovit a začít realizovat
změny. Je třeba proškolit zaměstnance,
a nechat prověřit
soulad nezávislou
certifikací.

Dovolte nám představit typického českého hackera: jsou jimi zhrzený partner, bývalý kolega nebo pohoršený rodič nepřející lásce.

V České republice od roku 2013
výrazně vzrostl počet případů, které řešily nejvyšší soudní
instance v souvislosti s kyberkriminalitou a hackery. Zatímco za
rok 2013 zaznamenali analytikové
práva ve věci neoprávněného
přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací jen čtyři
případy, v dalších letech rozsudky
narostly na sedminásobek, tedy na
zhruba tři desítky případů.
„Zajímavé je, že se u nás neřeší
velké krádeže dat nebo zásahy do
soukromí mnoha osob. Typické jsou
případy osobní pomsty a škodolibosti,“ zhodnotila výstupy z exkluzívní analýzy dat Petra Gříbková
ze společnosti Atlas Consulting.
Nejčastěji soudy rozhodují
o neoprávněném nabourání se

do cizího e-mailového účtu nebo
profilu na sociální síti. Mezi obviněnými se často objevují osoby,
původně blízké poškozeným, tedy
bývalí partneři, manželky a manželé a také pracovní kolegové. Obvykle se neudrží na uzdě také
lidé, kteří mají v rámci
výkonu svého
povolání přístup
k různým
neveřejným
databázím
a taková
data se jim
hodí v osobním
životě.
Jedním
z nejkurióznějších případů je přečin dámy, která se nabourala do
e-mailu bývalého kolegy a za něj

pak zaslala hanlivý e-mail s erotickým obsahem na personální
oddělení jeho zaměstnavatele. Od
soudu odešla s trestem v podobě
150 hodin veřejně prospěšných
prací. S dvouletou podmínkou
a dvouletým zákazem činnosti
skončil otec, který si lustroval
přítele své dcery a jeho rodinu.
Protože byl policista, podíval se
do neveřejných databází. Vybavený informacemi a adresou vyrazil
do bytu přítele nezletilé dcery.
Toho fyzicky napadl a dceru si
odvedl zpět domů.
„Pravdou je, čeští hackeři jsou
proti světové lize méně nebezpeční,
proto obvykle jejich soudy končívají podmínkou. Ale i české
furiantství dovede okolí
pěkně vyvést z míry,“
hodnotí Gříbková.
Mezi nejzávažnější tuzemské
kyberzločiny se
řadí prodej dat
bývalého zaměstnavatele konkurenci.
To, že firma zaslala
data dobrovolně
zaměstnanci nebo
obchodnímu partnerovi ke zpracování,
ještě neznamená,
že s nimi lze dále
nakládat nebo
dokonce obchodovat.

Srílanská Sampath Bank
jde cestou zcela bez papíru

Úrok u hypoték
je typicky do 2,49 %

Srílanská Sampath Bank
zahájila od tohoto roku zcela
bezpapírové transakce. Cílem
je zvýšit pohodlí klientů,
kteří využívají mobilní aplikaci
banky. Klienti tak nově mohou
ukládat či vybírat své peníze,
aniž by vyplňovali jakýkoli
formulář.

Více než polovina lidí (61,9 %) s již uzavřenou
smlouvou na hypoteční úvěr má v současnosti
roční úrokovou sazbu ve výši 2,49 % nebo nižší.

Registrace je pro zákazníky velmi jednoduchá.
Stačí, aby do aplikace zadali pouze své jméno,
NIC číslo, které mají od své banky, telefonní číslo
a vytvořili si heslo. Celý proces zabere jen pár
minut. Během registrace může zákazník přidat
také své číslo účtu a e-mailovou adresu.
Použití těchto bezpapírových transakcí by pak,
jak tvrdí výkonná ředitelka Sampath Bank Nanda

Fernandová, mělo být jednoduché a intuitivní. V případě vkladů zadá zákazník
do aplikace pouze číslo účtu
a částku. Výběry pak mohou
být prováděny stejně snadno
skrze aplikace bez použití
karty. Stačí opět jen zadat
číslo účtu a částku, kterou
chce zákazník stáhnout.
Přičemž klienti, kteří číslo účtu zadali během
registrace, ho nebudou muset zadávat znovu.
Aplikace zároveň poskytuje přístup k platební
historii přímo v mobilním telefonu.
Do rozšíření aplikace by brzy měly
být dle vyjádření banky zahrnuty
také platby kartou, šeky a účty.

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

Úrokovou sazbu 3,00 % nebo vyšší má aktuálně
13,4 % dotazovaných. Z průzkumu mezi klienty
různých bank plyne, že více než polovina (61,7 %)
osob si před sjednáním úvěrové smlouvy vybírala ze
dvou až tří konkurenčních nabídek a že hypoteční
úvěr nejčastěji (39,6 %) sloužil k financování nákupu
či rekonstrukce staršího bytu.
Podle průzkumu má nejvíce dotázaných (41,8 %)
s hypoteční smlouvou roční úrokovou sazbu ve
výši 2,01 % až 2,49 %. Každý pátý
(20,1 %) má úrokovou sazbu 2,00 %
nebo nižší a 13,4 % klientů má úrokovou sazbu 3,00 % a více.
Duben 2018

Výběr novinek z komunitního webu CRYPTO WORLD NETWORK NEWS

Tvůrci grafických karet z Tchaj-wanu
zažívají pokles objednávek o 40 %
Foto: Archiv

Tvůrci grafických karet z Tchaj-wanu, včetně společností Gigabyte Technology, Micro-Star International
(MSI) a TUL, očekávají, že jejich dodávky za měsíc duben poklesnou o více než 40%, protože mnoho klientů pozastavilo přijímání zásilek v reakci na drastické zpomalení poptávky.

Distributoři a větší
provozovatelé těžebních
farem zrušili objednávky
nebo požádali o přerušení dodávek kvůli náhlému poklesu poptávky na
počátku dubna.
V souladu s poklesem
poptávky se předpokládá, že hrubé marže pro

tvůrce grafických karet
prudce poklesnou na
20–25 % z 50% výše,
jelikož výrobci a distributoři jsou nuceni snížit
ceny.
Většina tchajwanských
tvůrců grafických karet
viděla, že jejich dodávky,
tržby nebo EPS dosáhly

v roce 2017 a v prvním
čtvrtletí roku 2018
nových vrcholů.
Společnost Gigabyte zveřejnila v roce
2017 rekordní dodávky
4,5 milionu grafických
karet, což představuje
nárůst o jeden milión
ročně. Zisk se zdvojnásobil na více než dvě
miliardy NT$ (67,37 milionů USD). Tržby za
první čtvrtletí roku
2018 zaznamenaly také
nové maximum ve výši
20,1 miliardy NT$, což
představuje meziroční
nárůst o 29,9 % a roční
o 51,38 %.
Společnost MSI
dosáhla v březnu 2018

Téma se objevilo v rozhovoru
s CNBC, během kterého generální
ředitelka Adena Friedman vyjádřila otevřenost k této myšlence.
„Určitě by měl Nasdaq uvažovat
o tom, že se časem stane kryptoburzou,“ poznamenala Friedman
a dodala: „Pokud se na to podíváme

a řekneme, že je čas a lidé jsou
připraveni na více regulovaný trh,
na něco, co investorům přináší pozitivní zkušenost… Věřím, že digitální
měny budou i nadále přetrvávat,
a je jen otázka, jak dlouho to bude
trvat, než se tento proces urychlí.
Jakmile se na to podíváte a řeknete
si: ‚Chceme pro to zajistit regulovaný trh?‘, Nasdaq by o tom jistě
uvažoval.“
Zatímco je nepravděpodobné,
že Nasdaq spustí takovou službu

rekordních měsíčních tržeb ve výši 11,73 miliardy NT$, což představuje
nárůst o 27,17 % a ročně
o 33,49 %, což přispělo
k posílení příjmů a zisku
firmy v prvním čtvrtletí
na nové maximální hodnoty.
Společnost TUL, která
se věnuje podnikání
s grafickými kartami,
zaznamenala v roce
2017 rekordní EPS
ve výši 9 NT$, a také
zaznamenala, že její
příjmy za březen a první
čtvrtletí roku
2018 dosáhly
nové nejvyšší
úrovně.

v nejbližší době, společnosti nejsou
technologie cizí. Kromě několika
ETF zaměřenými na blockchain,
stejně jako s veřejnými společnostmi zaměřenými na tuto technologii, má Nasdaq dlouhodobý vztah
k blockchain startupu Chain.
Jak již bylo dříve uvedeno, společnost již pracuje na technologických aplikacích,
jak prokázala patentovými přihláškami.

Ruský soud
zakázal Telegram

Ruský soud vydal oficiální zákaz
zasílání zpráv Telegramu, jen pár
týdnů poté, co jeho ICO ve dvou
soukromých kolech financování
dosáhlo na téměř dvě miliardy
dolarů.

Duben 2018

uvedla, že výzkumný program
bude zkoumat použití blockchain technologie Ethereum při
vývoji bezpečného počítačového
systému k použití v hlubokém
vesmíru: „V tomto projektu bude

Foto: Archiv

Jin Wei Kocsis, odborná
asistentka elektrotechniky a výpočetní techniky na univerzitě
v Akronu v Ohiu, získala grant
NASA ve výši 330 000 dolarů na
podporu jejího výzkumu. Kocsis

technologie Ethereum blockchain využívána k rozvoji
decentralizované, bezpečné
a kognitivní sítě a výpočetní
infrastruktury pro průzkum
hlubokého vesmíru. Doufám,
že vyvineme technologii, která
dokáže rozpoznat environmentální hrozby a vyhnout se jim.
Jsem ráda, že NASA uznala
mou práci a jsem nadšená, že
pokračuji ve zdokonalování schopnosti technologie myslet a dělat.“

Polská
kryptoburza
pozastavuje
činnost

EasyCoin je mladá platforma, která
zahájila činnost v prosinci 2016 se
sídlem v Sopocie. Největší výhodou
burzy byly nízké transakční poplatky
a vysoká úroveň zajištění transakcí – všechny výběry jsou prováděny
pouze ze “studené peněženky”. Tvůrce
peněženky vysvětluje, že transakce
vychází ze zařízení, které nemá přístup k síti. Tato skutečnost – ochrana
a převod finančních prostředků do
„studené peněženky“ byla tajemstvím
platformy.
Platforma Easycoin obdržela loni
v prosinci poslední bankovní výpis
z Bank Pekao SA. Tentokrát úder od
Alior banky ukončil
další inovativní
obchod v Polsku.

NASA financuje vývoj autonomní kosmické lodi
Národní agentura pro letectví
a vesmír (NASA) udělila nový
grant, který podporuje rozvoj
autonomní kosmické lodi,
která by mohla rozhodovat
bez lidského zásahu pomocí technologie blockchain,
informovala zpráva na webu
Space.com.
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Uzavírání bankovních účtů kryptoburz a kryptosměnáren je každodenním jevem po celém světě. Polská burza EasyCoin.pl zrušením
bankovního účtu společností Alior
Bank pozastavuje svou činnost od
30. 4. 2018.

Nasdaq uvažuje o vytvoření kryptoburzy
Generální ředitelka společnosti
Nasdaq navrhla, že by společnost
mohla v budoucnu otevřít kryptoburzu.

Crypto World

Taganská soudkyně Yuliya Smolina
v pátek 13. dubna 2018 rozhodla
proti Telegramu, když souhlasila
s žádostí regulátora Radkomnadzor o povolení k blokování
přístupu k aplikaci z důvodu, že
společnost odmítla dodržovat
místní zákony.
Úředníci zpravodajské služby
FSB opakovaně požadovali, aby
Telegram předal své šifrovací klíče,
což by jim umožnilo prohlížet zprávy uložené v šifrovaných chatech
mezi uživateli. Tvrdili, že potřebují
přístup k těmto klíčům, aby mohli
potlačit teroristické útoky.
Telegram však uvedl, že žádost
byla urážkou soukromí uživatelů
a odmítla vyhovět,
což vedlo k rozhodnutí soudu.

Více článků si můžete přečíst na www.cw-nn.com
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Nonverbální prvky jsou zvláště důležité pro komunikaci pocitů a postojů, zvláště pokud jsou nesourodé:
pokud slova a řeč těla nesouhlasí,
spíše budeme daleko více věřit řeči
těla daného člověka než slovům,
která z něho vycházejí. A může
se tak dít i na podvědomé úrovni.
„Něco se nám na tom nezdá…“
Jak by mohl tento model fungovat na úrovni firemní komunikace?
Docela podobně.
Úspěšná interní komunikace
není pouze o sdělení potřebných
informacích svým zaměstnancům
(7 % samotná informace). To je

poněkud málo. Je důležité, jak věci
říkáte. Zdravý a úspěšný komunikační model je jasný i svým provedením (55 % forma komunikace)

a i svým emočním dopadem (38 %
ton of voice).
Pokud se na tento model Alberta
Mehrabiana podíváme jednodušeji, vnímáme jednoznačně to, že
dobrá komunikační strategie má
dvě roviny: transakční a emocionální.
Teprve tehdy můžeme mluvit
o úspěšné komunikaci, která vede
k engagementu a následně tedy

Petr Smolník

OSO: Opravdu správná otázka
Knížku od autora Johna G.
Millera přečtete jedním dechem
a věřte nám, že se k ní budete
často vracet. Recenze na různé
typy knih o osobním vzdělávání,
zaměřeným jak na jednotlivce,
tak pro firmy, zde budeme pravidelně zveřejňovat každý měsíc.

Foto: Sophos

Dnes jsem si vybral knihu pod
názvem OSO, které se ve světě
prodalo více než milión výtisků.
Knihu napsal
americký autor
John G. Miller. Překvapila mne v ní
kritika lidského
přístupu v obecné
rovině, kterou bych
u Američana nečekal. Mám spíše pocit, že je to typicky
česká záležitost, ale
je vidět, že se velmi mýlím. V této
knize, která mne zaujala tím, že na
123 stranách si projdete smyslem
otázek a odpovědí, které znamenají to, jak k různým životním
situacím přistupujete v osobním i ve firemním prostředí. Je
to opravdu krátké čtení, ale ten
její obsah je zrovna dnes velmi

k pozitivním zkušenostem zaměstnanců.Pojďme se podívat blíže na
obě roviny tohoto komunikačního
modelu.

Foto: www.jaromirprusa.com

Určitě jste již slyšeli o pravidlu
7-38-55. Pokud například někdo
říká: „Nemám s vámi problém!“
a zároveň se vyvaruje očního
kontaktu, vypadá úzkostlivě
a má zkřížené ruce, druhá strana
bude pravděpodobně důvěřovat
spíše než doslovný význam slov
(7 % slova) převládající formě
komunikace – tedy komunikaci
neverbální (38 % tón hlasu
+ 55 % řeč těla). Jak je to s firemní komunikací?

důležitý pro všechny z nás, kteří
jsme nespokojeni s aktuálním
stavem všeho, co se děje kolem
nás. Kniha upozorňuje na přístup
k daným otázkám a úhel pohledu
na ně. Právě úhel pohledu
a přístup k dané situaci ukáže, co
z dané situace chcete čerpat a jak
k tomu vlastně přistupujete. Také
si lžete často do kapsy? Odpovědi
na otázky typu:
• Proč nekomunikuji lépe?
• Kdy dostanu přidáno?
• Kdy už mne někdo vyškolí?
• Proč se musí všechno měnit?
… a dalších x podobných
otázek vám přinese tato kniha.
V podstatě, pokud by si tuto
knihu přečetli všichni lidé na
světě a začali by se ptát a jednat
podle ní, žili bychom v ráji. Takže
by vám vlastně stačilo přečíst si
pouze tuhle knihu a už žádnou
další byste číst nemuseli. Pokud
mi nevěříte, tak si ji přečtěte!
Koupil jsem jí ve vydavatelství
MotivPress.

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

Transakční část
Každá komunikační strategie
zahrnuje elementy procesů
a informací. Všichni zaměstnanci prvotně musí dané procesy
chápat, aby následně mohli dané
informace i oceňovat.

informací. Je třeba je sdílet osobně
a inspirativně, aby bylo dosaženo
chtěného dopadu a akce.
Všechny komunikační kanály by
rozhodně měly obsahovat jak prvky transakční, tak i emocionální.
Obsahuje-li vaše komunikace oba
tyto prvky, vede vaše komunikace
k větší angažovanosti zaměstnanců. Zaměstnanci se do konverzace
snáze zapojují a více se angažují.
Díváme-li se na firemní komunikaci z pohledu těchto dvou
rovin, můžeme zjistit a definovat
následující:
• Co přesně organizace v komunikaci potřebuje dohnat.
• Proč by měl být zaměstnanec
motivován k dosažení cílů.
• Jak nejlépe dosáhnout cílů
prostřednictvím vynikající
komunikace.
Samotná angažovanost zaměstnanců však není cílem, tím je získaná
zkušenost zaměstnanců.

Emocionální část
Úspěch však nekončí sdělením

Spolužáci.cz končí prapodivně
Michal Rada

Jaromír Průša

Firemní komunikace má dvě roviny

První ryze česká studentská
sociální síť končí. Seznam na
konci prázdnin vypne server
Spolužáci.cz. Ve svém zdůvodnění má ale pár poněkud
podivných tvrzení. GDPR
rozhodně není důvodem
ukončení služby.

Seznam spustil komunitní portál Spolužáci.
cz v roce 2002 a od roku
2003 pak fungoval v plném provozu. Původně
byl určen pro sdílení informací pro
studenty (alespoň tak to teď tvrdí
sám Seznam), teď končí. Skončí
poslední srpnový den, tedy dost
příznačně s koncem prázdnin.
Nějaké důvody ke konci této
u nás vůbec první studentské sociální sítě opravdu jsou. O službu de
facto není zájem, její funkce daleko
lépe, a hlavně komplexněji zastane
Facebook, nebo LinkedIn, noví
uživatelé (tedy mladí lidé) takovou
službu nepotřebují a sám její design
a funkce patří opravdu spíš do
počátku tisíciletí. Z tohoto důvodu
je konec Spolužáků rozumným
krokem. Velice podivné je však
oficiální zdůvodnění Seznamu, kde

Veronika Prokopová, produktová
manažerka služby Spolužáci.cz jako
hlavní důvod uvádí platnost evropského nařízení GDPR. Podle ní by
Seznam, aby podmínky ochrany
osobních údajů splnil, musel službu
přepsat od začátku. To je dosti

prapodivné tvrzení, neboť ve faktickém principu ochrany osobních
údajů se GDPR prakticky nijak
neliší od stávajícího a již v době
spuštění služby platného Zákona
o ochraně osobních údajů. Na první
pohled to tak vypadá, že projektová manažerka nechtěně přiznala,
že Seznam na ochranu osobních
údajů uživatelů od počátku spíš
kašlal a ke změně postoje ve formě
zrušení služby je donutily až větší
sankce podle GDPR. Docela by mě
zajímalo, jak jí za
tohle její nadřízení
pochválí.
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Kdo se posunul kam
Petr Špinar
Obchodní ředitel
divize ITB
v Schneider Electric
Společnost Schneider
Electric má nového
ředitele divize IT Business pro Česko
a Slovensko. Do funkce k 1. březnu
2018 nastoupil Petr Špinar. Do společnosti přišel z Motorola Solutions,
kde pracoval jako obchodní ředitel
pro Česko a Slovensko a řídil rozvoj
obchodu na Ukrajině, v Gruzii
a v Rumunsku.
Své další zkušenosti získal
Špinar během působení ve společnostech Computer Sciences
Corporation (CSC), kde od roku
2010 působil na pozici Managing
Director pro východní Evropu, ve
společnosti Motorola jako Country Manager Českou republiku
a v Hewlett Packard jako Alliance
Director pro východní Evropu na
Blízký východ.
Špinar v roce 1991 ukončil studium na Vysokém učení technickém
v Brně, Fakultu elektrotechniky
a komunikačních technologií, obor
Technická kybernetika.

Tomáš Korbas
Člen představenstva ČSOB Leasing

Společnost Dimension Data jmenovala
Michala Korola
(39) na pozici obchodního ředitele.
Zde bude mít na starosti vytváření
nových obchodních příležitostí
a udržování vztahů se stávajícími
klienty.
Michal Korol pracuje v Dimension Data (dříve NextiraOne) již
14 let. Působil jako Key Account
Manager a Sales Manager a měl na
starosti obchodní tým zaměřený na
nejvýznamnější klienty společnosti.
Nově povede tým Sales managerů
a s nimi bude utvářet obchodní
strategii firmy. Bude zodpovědný za
rozvoj byznysu a budování dobrých
vztahů se stávajícími i potenciálními
klienty. Své vzdělání v oboru ekonomie a marketingu dokončil a doplnil
o praktické zkušenosti ve Spojených
státech, kam odjel pracovat po získání inženýrského titulu.
Svůj volný čas Michal dělí mezi
rodinu a koníčky, ke kterým patří
cestování, literatura faktů a billiard.

Novým členem
představenstva
ČSOB Leasing se
s účinností od 1. dubna 2018 stal
Tomáš Korbas, dosavadní ředitel
útvaru Úvěry pro korporátní klientelu a banky v mateřské ČSOB. Doplní
současný tým představenstva a stane
se jeho třetím členem.
Tomáš Korbas přichází do ČSOB
Leasing s velkými zkušenostmi
ze schvalování úvěrů v oblasti
korporátního financování, z řešení
ohrožených úvěrů a s praxí v oblasti
korporátního obchodu. Vystudoval
v Košicích Podnikohospodářskou
fakultu VŠE Bratislava a v ČSOB
pracuje od roku 2009.
„Posláním Tomáše bude prohloubit
a optimalizovat integraci úvěrového
procesu, podpořit výkonnost obchodu
ve všech zákaznických segmentech a v neposlední řadě bude také
spoluzodpovědný za celkové řízení
a výkonnost ČSOB Leasing, lídra
leasingového trhu,“ říká Libor Bosák,
předseda představenstva ČSOB.
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Social a PR specialist
Driveto
Praha
Front-End Developer
Boxtrap
Praha
Security engineer
etnetera
Praha
Android Developer
etnetera
Praha
Technická podpora - software
pro mobilní telefony
Compelson
Praha
Graphic Designer / UX Designer
FootShop
Praha
PHP programátor
Neogenia
Brno
Testing Engineer
Cleo Finance
Praha

Youtuber, fitness trenér. I to jsou příklady preferovaných zaměstnání, která uvádí zástupci Generace Z jako
své možné budoucí pracovní pozice. Předním příčkám
ale stále vévodí tradičnější profese v marketingu nebo
financích. Jak vnímají pracovní trh a svoje budoucí
uplatnění lidé ve věku 18–24 let, zjišťovala agentura
YouGov ve spolupráci s Vodafone Group.

E-mail Marketing Specialist
Pilulka.cz
Praha
System administrátor/ka Windows
Consovenio
Praha

Dostává se nastupující generaci
dostatečné poradenství zaměřené
na profese v tomto digitalizovaném
věku? Jen 8 % mladých lidí odpovědělo, že kariérní poradenství
zahrnovalo tzv. „digital jobs“, práce,
které odpovídají nově vznikajícím
profesím. „Kariérní poradenství,
které máme, se soustřeďuje
na tradiční zaměstnání,“
tvrdí 38 % dotázaných.

Foto: Archiv

Průmysl 4.0, tedy
čtvrtá průmyslová revoluce, která
přináší celospolečenskou změnu
a zasahuje celou
řadu oblastí od
průmyslu, přes oblast technické
standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce,
vědy a výzkumu až po trh práce
nebo sociální systém. V tomto
kontextu mnoho zaměstnavatelů a profesních asociací volá
po vzdělávání, které bude muset
rychle reagovat na vznik nových
profesí, stejně jako zahrnovat podstatné změny v celkovém obsahu
i formách vzdělávání na všech jeho
úrovních.
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Michal Korol
Obchodní ředitel
Dimension Data

Průzkum: Jaká povolání
si žádají zástupci Generace Z?

Nejen osnovy vzdělávání, ale také
kariérní poradenství často nestíhá
držet krok s rychlým vývojem v digitální době. Až 43 % respondentů
v průzkumu od YouGov v Česku
uvedlo, že se jim v minulosti nedostalo vůbec žádného kariérního
poradenství a 32 % těchto služeb
využilo, ale nemají pocit, že byly
dostatečné pro jejich rozhodnutí,
jakým směrem se vydat a v 61 %
případů se s kariérním poradenstvím setkali pouze ve škole. Polovina dotázaných říká, že najít dobře
placenou, stálou a stabilní práci je
největší výzvou pro jejich generaci.
Reflektuje kariérní poradenství reálné potřeby stávajícího
a budoucího pracovního trhu?
Stále častěji je skloňováno spojení

HR & JOBS

PHP / JS Programátor Telekomunikace
Daktela
Praha
Javascript / Angular developer
Mapotic
Praha

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

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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TOP EVENTS
ISSS 2018
Triada
9.–10. 4. 2018
Travelcon 2018
Jihočeská centrála cestovního
ruchu
12.–13. 4. 2018
Equal Pay Day – Ženy sobě
Business & Professional
Women CR
13.–14.4.2018
Den české logistiky 2018
ReliantGroup
17. 4. 2018
QuBit Conference 2018
QuBit Security, s.r.o
18.–19. 4. 2018
IQRF Summit 2018
IQRF Alliance
24.–25. 4. 2018
Marketing Live 2018
Inform Slovakia
26. 4. 2018
TechEd-DevCon 2018
Gopas
14.–17. 5. 2018

Konference ISSS 2018
Rekordní účast politiků

Equal Pay Day 2018
Ženy sobě

V úterý 10. dubna skončil třídenní maraton jednání a akcí konference
ISSS 2018. Celá akce začala již v neděli seminářem eGovernment ČR
2018+ v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar.

Tématem dvoudenní konference
zaměřené především na ženy byly
peníze a mentoring. Ta se konala ve
dnech 13. a 14. dubna 2018
v Clarion Congress Hotelu Prague.

Podle registračních záznamů počet účastníků opět
překročil číslo 2300, během
dvoudenního programu
se uskutečnilo zhruba 200
přednášek a diskusí a ve
výstavní části se představilo přes stovku dodavatelů
technologií a služeb.
Spolupořadateli nedělní úvodní
akce k eGovernmentu se stali Kraj
Vysočina a společnost Cisco a mezi
přednášejícími nechyběl ani vládní
zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a zástupci Ministerstva vnitra ČR. V Klicperově divadle
se poté konal společenský večer
s vyhlášením ceny Český zavináč.
Akce se tradičně stala přehlídkou
osobností politického života – během prvního dne konference se zde
objevilo přes 40 senátorů a poslanců
Parlamentu ČR a vzhledem k pracovnímu výjezdu do Královéhradeckého kraje i prakticky celá vláda ČR.

Foto: Triada
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Taková koncentrace politiků se
zde ještě nikdy nesešla, a proto
můžeme považovat účast politiků v letošním roce za rekordní. Do
programu konference se aktivně zapojila i eurokomisařka Věra Jourová.
Díky souběžně konané visegrádské
konferencí V4DIS (Visegrad Four
for Developing Information Society)
zde byla i řada hostů ze Slovenska,
Polska i dalších zemí.

Den české logistiky
Skutečně povedená a přínosná akce
Akci s názvem Den české logistiky lze považovat za opravdu povedenou
akci, která se konala 17. dubna 2018 v sympatických prostorech Muzea
Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

QuBit Cybersecurity Conference
konaná ve dnech 18. a 19. dubna
2018 v hotelu International v Praze
usiluje o přiblížení nejnovějších
informací kybernetické komunity ze
střední Evropy a ze západního světa.
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Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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K řečnickému pultíku přistoupil
nejprve Václav Cempírek, prezident
České logistické asociace. Ve své řeči
připomněl sté výročí vzniku Československé republiky a zdůraznil
například to, že právě v nově vzniklé
republice tehdy 75 % průmyslového
potenciálu připadalo právě na území
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Po jeho slovech následovala video
zdravice Paola Bisogniho, prezidenta
Evropské logické asociace.
Pak vystoupil s jednou z nejhezčích přednášek pan Jiří Cee, šéf logistiky Škoda Auto. Ten sdělil, že ve
Škoda Auto se denně odbaví na dva
tisíce kamionů a v této vypjaté situaci si navíc Škoda Auto troufá být

Equal PayDay průlet
konferencí:

QuBit Cybersecurity
Conference
Celosvětové setkání

Věda Výzkum Inovace 2018
VVVI
15.–17. 5. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events

V první den konference měli přístup
i muži. Tématem už devátého ročníku
konference byly především peníze,
hovořilo se o investicích do ženského
byznysu, i o tom, že investice do sebe
samých nejsou nikdy vyhozenými penězi i o předsudcích, které o penězích
panují.
Druhý den pak byl ve znamení
mentoringu, kde si účastnice u kulatých stolů mohly vybrat zajímavé
osobnosti, které hovořily především
o spojení role matky a podnikání
dohromady.

i zelenou firmu – tuto myšlenku
pak dále rozvinul Petr Ungerman,
koordinátor logistické strategie
a inovací značky Škoda Auto.
Jiřího Cee pak u řečnického
pultíku vystřídal Radek Špicar,
viceprezident Svazu průmyslu České
republiky. Konstatoval, že českému
průmyslu chybí zhruba 200 tisíc kvalifikovaných lidí ve všech segmentech společnosti, a následně shrnul
problémy, které český průmysl má,
do několika bodů.

Qubit pomáhá šířit osvětu, která je
důležitá především pro bezpečnost,
protože internet a IT nástroje jsou
nyní přístupné více než dvěma miliardám lidí po celém světě.
QuBit vytváří jedinečný způsob,
jak se setkat s nejlepšími a nejjasnějšími myšlenkami v oblastech
bezpečnosti informací v různých odvětvích a na všech úrovních průmyslu. Na konferenci vystupuje velká
řada odborníků, kteří se podělí o své
zkušenosti s bojem proti narůstající
kybernetické kriminalitě.
Díky konferenci QuBit můžete prozkoumat nejnovější inovace a nápady,
které charakterizují průmysl zítřka.
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TechEd-DevCon 2018
Největší vývojářská konference je už na dohled

Foto: TechEd

Odborná konference TechEd-DevCon IT profesionálům přináší už
patnáct let ty nejnovější informace
o novinkách z nejprestižnějších akcí
po celém světě, tento ročník bude
tedy šestnáctý v pořadí. Pro přihlášené a registrované účastníky je
připraven čtyřdenní maraton přednášek, které se souběžně odehrají ve
čtyřech sálech multikina Premiere
Cinemas v Praze-Hostivaři. Už tato
fakta hovoří o tom, že TechEd-DevCon je zcela jasně největší konferencí tohoto druhu, pořádanou u nás.
TechEd-DevCon je konference
pro všechny profesionály a příznivce
z oboru informačních technologií,
kteří chtějí mít přehled o současných
i budoucích trendech nejen v oblasti
produktů společnosti Microsoft.
Jak víte, pořadatelem konference
je Počítačová škola Gopas, a to je

zárukou nejen špičkového
výběru přednášejících, ale i zázemí včetně občerstvení a možnosti
navštívit v předsálí partnery této
konference. Skvělé je i to, že se
účastníci konference budou moci
setkat s přednášejícími v předsálí
k neformálním rozhovorům, které
pro některé účastníky mohou tuto
konferenci ještě více opepřit.

For Industry a For
Jobs: Veletrhy pro
techniky

Reklama Polygraf
DIGIMEDIA 2018
Přehlídka technologií Nastal čas na 5G

Veletrhy For Industry a For Jobs se
uskuteční ve dnech 15.–18. 5. 2018
v PVA Expo Letňany.
Na veletrhu For Industry vystavují
tradičně firmy z oborů strojírenství,
technologií pro svařování, pájení a lepení, logistiku, skladování
a manipulace a také výroby, rozvodu a efektivního využití energie,
povrchových úpravy a 3D technologií. Hlavním cílem organizátora
veletrhu je vytvořit jedno místo pro
setkání odborníků z těchto oborů
a zároveň nabídnout jedno místo
pro představení novinek a trendů
z jednotlivých oblastí.
For Jobs (15. a 16. 5. 2018) je zcela
nový projekt v rámci veletrhu For
Industry 2018, který má za cíl propojit nabídku volných pracovních
míst v technických oborech s cílovou
skupinou odborných návštěvníků.

Ve dnech 29. až 31. května 2018 se
odehraje veletrh Reklama Polygraf
v PVA Expo.
Zařízení Océ Colorado 1640, které
vůbec poprvé v České republice
představí společnost Canon na
letošním veletrhu Reklama Polygraf,
dokáže vytisknout přes metr a půl
široké plakáty, venkovní bannery,
samolepky či domácí dekorace.
Nejmodernější 64palcová tiskárna
Océ Colorado 1640, první z nové
řady roll-to-roll zařízení využívajících inovativní inkoust Canon
UVgel. Ten okamžitě přilne k povrchu, takže výsledkem je řízené a velmi přesné umístění tiskové kapky.
Canon představí i další stroje
pro dekorativní a průmyslový tisk.
UV flatbed tiskárna Océ Arizona
1280GT v kombinaci se stolovým
řezacím plotrem Kongsberg X24
umožňuje vysokou kvalitu a produktivitu tisku.
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Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem

Počítačová škola Gopas připravila na dny 14. až 17. května 2018
svátek všech vývojářů Microsoftu, který se odehraje v multikině
Premiere Cinemas v pražské Hostivaři. A proč svátek? To proto,
že bude zcela jistě opepřen – kromě jiného – nejzajímavějšími a nejaktuálnějšími poznatky a informacemi z konference
Microsoft Build, která se koná v Seattlu týden před konáním
TechEd-DevConu.

V čem je tedy možné vidět přínos
TechEd-DevCon 2018?
• TechEd-DevCon 2018 přinese
přes 75 unikátních informačních
bloků prezentovaných více než 40
odborníky z různých oborů IT.
Ti účastníky seznámí s nejnovějšími technologiemi, platformami
a nástroji společnosti Microsoft.
Nabídnou přehled o širokém
spektru moderních nástrojů

Event World

a systémů nezbytných pro tvorbu
a správu řešení v prostředí firemní
IT infrastruktury.
• Program bude kromě čistě vývojářských či ITPro témat obsahovat
například i přednášky specializované na IT bezpečnost a hacking,
nebo prezentace zaměřené na
cloudové technologie a Microsoft
Azure.
• Jedna ze sekcí je také určená pro
databázové odborníky, pro ně jsou
připravené přednášky především
z oblastí SQL Serveru a Business
Intelligence.

DVB-T2, DAB+ a aukce kmitočtů
pro sítě 5G, to jsou témata pro
13. ročník odborné konference
DIGIMEDIA 2018, která se
uskuteční ve středu 6. června 2018
v Kongresovém sálu České televize
v Praze na Kavčích Horách.
Akci již tradičně pořádá Asociace
českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK).
Klíčová témata konference DIGIMEDIA 2018:
• Bude terestrická televize i po
přechodu na DVB-T2 pro diváky
pořád zadarmo?
• Klíč k novým příjmům komerčních televizí: kódování?
• Přinese opravdu DVB-T2 něco
navíc? Stane se HDTV běžným
standardem?
• Jak druhá televizní digitalizace
ovlivní neterestrické televizní
platformy?
• A mnohá další...

Vážení čtenáři,
pro ty čtenáře, kteří si chtějí
v klidu přečíst tištěnou verzi
časopisu ICT NETWORK
NEWS jsme připravili předplatné. To si můžete objednat,
jak ve formátu ročního předplatného, tak půlročního, nebo
kvartálního. Roční předplatné
si můžete objednávat i ve
formátu voucheru, který pro
vás rádi připravíme (stačí nám
napsat email).
Předplatné časopisu ICT
NETWORK NEWS, které vychází v jedenácti opakováních
(letní dvojčíslo) je stanoveno
na 550 Kč. Touto cenou se
rozumí jedenáct po sobě jdoucích čísel, počínaje nejbližším
číslem, které vyjde po odeslání a zaplacení objednávky
předplatného ICT NETWORK
NEWS. Pokud tedy objednáte
roční předplatné nyní, první
číslo, které vám přijde, bude
květnové vydání. Předplatné
pak skončí dubnovým číslem
následujícího roku.
Pro objednávku našeho časopisu si můžete napsat na adresu
events@averia.cz. Do e-mailu
uveďte, prosíme, svoje jméno
a doručovací adresu, na kterou
chcete časopis posílat, kontaktní e-mail a svou adresu, pokud
se liší od adresy doručovací.
Pokud byste chtěli dostávat
více výtisků, které vám máme
rovnou z tiskárny nechat doručovat, celková cena předplatného se pak stanoví jako počet
výtisků vynásobený cenou
základního předplatného.
K zadání předplatného ale
máte možnost využít i níže
umístěného QR kódu. Ten vás
zavede na webové rozhraní,
kde pouze vyplníte potřebné
údaje do předpřipravených
políček.
Přejeme všem zájemcům příjemné čtení ICT NETWORK
NEWS!
Petr Smolník,
šéfredaktor
Objednejte si
předplatné
našeho časopisu
ICT NETWORK NEWS
ještě dnes
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Zvuk všude kolem sebe
Tak bychom mohli jednoduše popsat nový bezdrátových Bluetooth reproduktor značky Lamax, který nese označení Lamax Beat Sounder SO-1.
Kromě toho, že rozprostře zvuk kolem sebe, tedy v úhlu 360°, ho charakterizují posílené basy a maximální výkon až 24 W.

a logické, přitom přesné. I zde
máme možnost párovat zařízení
se zdrojem
zvuku pomocí
NFC – pouhým
přiložením
reproduktorku na telefon
se všechna
nastavení včetně
následného zapnutí Bluetooth
provedou sama.
Reproduktor
je odolný proti

ostřiku dle specifikace IPx4. Líbilo
se nám podání hudby, ta zní velmi
přirozeně, díky provedení typu
válec zní do všech směrů stejně
dobře a nechybí jí řádně
omaštěné basy v režimu,
kdy je aktivován režim
S-Bass.
Výrobce uvádí výkon 24 W jako maximální, 16 W pak jako
RMS. Na jedno nabití
4000mAh baterie dokáže
hrát – dle údajů výrobce –
tři až čtyři hodiny. Námi naměřená doba hraní s dvacetiminutovým
úvodním vytočením na plnou
hlasitost a následným přehráváním v „rozumných mezích“ jsme
došli k době provozu 3 hodiny
a 37 minut. Pak jsme hudební válec

nechali znovu naládovat energií
(to trvalo asi 4 hodiny a 25 minut),
abychom pak s „laskavou“ hlasitostí přehrávali muziku po dobu
dalších 4 hodin a 12 minut.
Lamax Souder SO-1
je zařízení, o kterém
můžeme zcela bez
obav říci, že se výrobci
povedlo. A na úplný
závěr bychom mohli
konstatovat, že celý
hudební soudek je
velmi elegantní, skoro by
se mohlo napsat, že je v jistém
smyslu sexy.

Foto: Lamax

Tento zajímavý reproduktor od
české společnosti Lamax opět
přichází s kupou nápadů, ale
přitom nezapomíná na to hlavní:
dobře předat zvuk do okolí. Vzhled
reproduktoru můžete měnit do
několika barev. Stačí vyměnit
pouzdro za jiné. Většinu funkcí
včetně hands-free ovládáte pomocí
dotykových tlačítek, hlasitost ale
nastavujete otáčením kolečka na
vrchu jedné strany reproduktorku
– je to zvláštní, ale velmi snadné

Bezdrátová nabíječka Qi

Pořizovat dnes běžné snímky není problém. Po čem byste však sáhli v případě, že byste chtěli
udělat nějakou netradiční fotografii? Již léta tu existuje rozvíjející se segment sférických fotokamer, zachycující 360° obrazy do jediného snímku.

Americká společnost Belkin patří stále mezi
přední lídry na trhu v oblasti příslušenství
k veškeré elektronice. A tak se nelze ani divit, že
do své bohaté nabídky přidala unikátní bezdrátovou nabíječku využívající pro rychlé nabíjení
technologii Qi. Kromě výkonu vás pak tato nabíječka jistě osloví i svým neotřelým designem,
kdy se zcela jistě stane ozdobou vašeho stolu.

záznam zvuku. Hned na úvod
musíme vyzvednout možnost
pořídit 360stupňový snímek
jedním stisknutím spouště. Ve

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Foto: Ricoh

Vzhledem k rychlému rozvoji
trhu s virtuální realitou a expanzi sociálních médií podporujících 360° snímky vzrostla
potřeba využívat tyto
snímky v mnoha
pracovních odvětvích a očekává se, že
poptávka po kamerách
snímající 360° obraz
bude i nadále růst.
Ricoh v minulém
roce oznámil příchod
nové sférické fotokamery Theta V, která
pokračuje v této řadě
– první zařízení spatřilo světlo světa v roce
2013 a toto je jeho
pátá verze. Model vyšší třídy byl vylepšen
a nově nabízí záznam
videa s rozlišením
ve 4K (dříve jen Full
HD), připojení přes
Bluetooth (nechybí ani
Wi-Fi) a prostorový

fotoaparátu se ukrývá nástroj,
umožňující zachytit kompletně
celou situaci včetně osob, které
snímek pořizují, a následně přenést celkovou atmosféru snímku přátelům a rodině, jako by se
účastnili snímané scenerie.
Theta V oproti předchozímu modelu je vybavena vyšší
rychlost zpracování a přenosu
objemných dat. Kameru lze
připojit ke smartphonu a se
snímky dále pracovat. Lze je
nahrát na webovou stránku
www.theta360.com či je sdílet
na sociálních sítích Facebook,
Twitter a Tumblr. Speciálně
oříznutý snímek lze sdílet i na
Instagramu. Sférické videoklipy je možno vkládat na 360°
kanály Google Maps, Google+
a YouTube.

Foto: Belkin

Kompaktní 360° kamera se 4K videem

Tato bezdrátová stanice podporuje rychlé nabíjení
díky podpoře technologie dobíjení Qi. Díky tomu
tak svůj smartphone máte nabitý neuvěřitelně
rychle a je vám opět k dispozici.
Podložka pro nabíjení má originální tvar s protiskluzovým povrchem, který zabrání případnému
sklouznutí a následnému pádu zařízení při náhodném dotyku. Jde o velmi elegantní, a přitom velmi
praktické
řešení.
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