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Moderní technologie proměňují sou-
časný sport možná více, než bychom 
si byli ochotni připustit. A nejde jen 
takové technologické sporty, jako 
je Formule 1. Snaha získat co nejví-
ce informací o vlastním výkonu, ale 
také o soupeřích je patrná téměř 
všude. Při mistrovství světa v hokeji 
po pomoci technologií sáhla i česká 
reprezentace.

V automobilu týmu formule 1 McLa-
ren-Honda F1 je více než 200 senzorů, 
ty odesílají informace technikům v bo-
xové uličce i přímo v centrále týmu ve 
Vokingu. Během jediného kola vygene-
ruje auto až 50 MB dat. Díky tomu se 
může tým kvalifikovaně rozhodovat 
o tom, jakou strategii přijme v dalším 
průběhu závodu. V hokeji je situace 
ale složitější, dát hráčům senzory není 
možné. Přesto trenéři potřebují mít co 
nejdetailnější informace o pohybu hrá-

čů po ledě, jednotlivých akcích nebo 
o úspěšnosti toho kterého hráče v her-
ních činnostech.
Až dosud s k takovéto analýze používa-
lo video. Videotrenér si přehrával zá-
znamy ze zápasů vlastního týmu i sou-
peřů, ručně si označoval jednotlivé 
momenty a případně i počítal statisti-
ky. Znamenalo to obrovské množství 
času, ale také vysoké nároky na pozor-
nost a soustředěnost. Naštěstí už na 
mistrovství světa ve fotbale v Brazílii 
vyzkoušela německá reprezentace ná-
stroj, který tuto práci trenérům ulehčí, 
ale navíc jim umožní mnohem hlubší 
vhled do celého zápasu.
„Úspěch Německa ve fotbale dal společ-
nosti SAP nový impuls k ještě usilov-
nější práci na řešeních umožňujících 
nasazení platformy SAP HANA nejen 
v průmyslu, ale i ve sportu. To, že se 
koná mistrovství světa v ledním hokeji 
zrovna v Praze, nás přivedlo na myš-

lenku, že právě český národní tým by 
mohl být prvním na světě, který vyu-
žije možností SAP Match Insight v tom-
to sportu. Jsme velmi rádi, že se nám 
to povedlo a věříme, že třeba náš pro-
dukt může posunout k vítězství také 
český tým,“ uvedl Roman Knap, gene-
rální ředitel SAP ČR.

SAP HANA rozumí i sportu
Aplikace SAP Insight je založena na 
fenoménu Big Data. Využívá totiž 
schopnosti in-memory platformy SAP 
HANA, která dokáže velmi rychle za-
nalyzovat jednotlivá políčky videozá-
znamu a detekovat v nich například 
jednotlivé hráče nebo třena herní si-
tuace – pokud se například větší množ-
ství hráčů vyskytuje uvnitř kruhů v ur-
čitém rozestavení, systém může situaci 
vyhodnotit jako vhazování a tak ji i vi-

pokračování na straně 11

pokračování na straně 13

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou 
hry pomohou Big Data

uvnitř čísla

Cloudu se nemusíme bát

Efektivní řízení 
konference? 
S Eleway je to 
hračka

Nároky na organizátory konfe-
rencí rostou. Už dávno nestačí 
zajistit dobré ozvučení sálu a pro-
jektor pro promítání prezentací. 
Zejména u větších akcí je správná 
„logistika“ velkou výzvou. Zajis-
tit, aby například u konference 
probíhající ve 20 sálech s 20 řeč-
níky v každém, měl každý svou 
prezentaci, která navíc funguje, 
je téměř nemožné. Tedy bylo, sys-
tém vyvinutý společností Eleway 
něco podobného zvládne hravě.

Zná to s celé řady konferencí snad 
každý. Jednotliví vystupující zápa-
sí se spouštěním svých prezentací 

pokračování na straně 08

květen 2015

Na cloudové technologie jsme zvyk-
lí se dívat nejčastěji z pohledu IT, 
zajímáme se o technologie a možná 
se i ptáme, co se s našimi daty děje, 
abychom o ně nepřišli. Co ale zna-
mená uložení našich dat do cloudu 
z právního hlediska? Co když se k nim 
někdo dostane a zneužije je? O těch-
to otázkách si ICT Network News 
povídal s partnerem společnosti 
Rowan Legal Josefem Donátem. 

1. Cloudové technologie jsou dnes na 
vzestupu. Stále větší procento firem 
přenáší svá data z lokálně umístěných 
úložišť do datových center. Může to 
pro ně mít nějaké právní důsledky?
Jistě, že to má právní důsledky, ale 
rozhodně to není tak, že by to byla 
právní revoluce. Je to v zásadě jen jiný 
druh outsourcingu, tj. tak, jak dříve 
společnosti musely analyzovat, zda mo-

hou přejít do režimu outsourcingu 
vydat svou infrastrukturu a data třetí 
straně, tak zcela shodně musí analy-
zovat, zda využití cloudových aplikací 
je pro ně tou akceptovatelnou volbou. 
A volba paradoxně není jen z hlediska 
zákonných či smluvních povinností, 
ale též z hlediska akceptovatelného 
rizika, či zdravého rozumu. Cloudové 
technologie se vyvíjejí a dříve tradiční 
obava o bezpečnost dat, která se na-
chází neznámo kde, již v této době mů-
že být efektivně překonána prostřed-
nictvím adekvátního technického ře-
šení. 
Z právního pohledu je důležité, zda 
nasazením do cloudu zákazník nepo-
rušuje smluvní závazky se třetími stra-
nami (např. důvěrnost), zda cloudové 
řešení vyhovuje zákonným požadav-

Sledujte také na:

„Představa, že nezamčený 
rack s jedním nezáplatovaným 
serverem v „kumbálu vedle 
košťat“ bude bezpečnější než 
datové centrum globálního 
IT gigantu je zcestná asi i pro 
laika,“,
JUDr. Josef Donát, LLM,
partner, ROWAN LEGAL

CHCETE VĚDĚT,
JAK TECHNOLOGIE
MĚNÍ SVĚT? 

SAP Fórum 2015 
Ve středu 13. května 2015 
v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici
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Více si přečtěte na:

3. prostředky pro doručení služby (sítě 
a jejich komponenty, aktivní a pa-
sívní prvky, systémy pro řízení 
a správu sítí atd.), většina z nich je 
opět souborem hardware a soft-
ware, jejich úloha se ale od pro-
středků uvedených v prvním bodě 
liší,

4. koncová zařízení pro využívání 
služby uživatelem. Tvoří je opět:
a. hardware a
b. software:

i. systémový,
ii. aplikační a
iii. uživatelský.

Vývoj každé skupiny komponent se 
obecně může ubírat různě rychle 
a  hlavně různým směrem, přičemž 
změny v jedné oblasti do určité míry 
mohou ovlivňovat vývoj v oblastech 
ostatních. Jak jsme již konstatovali 
v úvodu, nedojde-li k nějaké zásadní 
a převratné změně, je možné vývoj jed-
notlivých typů komponent do značné 
míry relevantně aproximovat na zá-
kladě současného vývoje. Aproximace 

však není zcela schopna vzít do úvahy 
takový faktor, jako je například mar-
keting, který již v historii dokázal po-
hřbít vysoce kvalitní technologie a na-
stolit naopak řešení, která vývoj zpo-
malila či dokonce posunula zpět o ně-
kolik let pouze proto, že špatné nebo 
života neschopné technologie došly 
masového nasazení. Příkladem může 
posloužit síťová technologie Ethernet, 
ze své fyzikální podstaty neschopná 
navýšení rychlosti nad 10 Mb/s [3], 
která „díky“ masové výrobě levných 
čipů a globální reklamě, zatlačila v de-
vadesátých létech do pozadí řadu mno-
hem vyspělejších a dokonce v té době 
už i gigabitových síťových technologií. 
Transformace Ethernetu ze sběrnico-
vé topologie na topologii typu hvězda, 
která umožnila zvýšit rychlost sítě, po-
mocí nejrůznějších kolabovaných pá-
teří a později přepínačů (switchů) po-
hltilo astronomické částky nejenom na 
vývoj a výzkum, ale i na rekonstrukci 
již instalovaných sítí. S důsledky této 
skvělé technologie se v podobě nej-
různějších vzdálenostních omezení po-

týkáme dodnes. Vraťme se však k téma-
tu a podívejme se na vývoj ICT jako 
nástroje nikoli prizmatem čísel, nýbrž 
pohledem uživatele služby.

Dag Jeger.

Příště:
Díl 6.: Technologie se rozvíjejí 
a historie se opakuje

Díl 5.: Komponenty ICT
Bez ohledu na skutečnost, že ICT je 
pouze nástroj či prostředek k dosa-
žení ICT služby, abychom se vůbec 
mohli zabývat budoucím vývojem, 
je dobré si ujasnit, jaké komponenty 
ICT tvoří. 

Velmi hrubě lze komponenty ICT 
rozdělit do čtyř základních skupin:
1. výpočetní prostředky (to, co dnes 

nazýváme hardware: počítače 
a  servery, disky a datová úložiště, 
periferní zařízení apod.),

2. software, který lze v zásadě rozdělit 
do dalších tří skupin:
a. systémový software (od operač-

ních systémů až po nástroje pro 
správu, virtualizaci, bezpečnost 
v datových centrech atd.)

b. aplikační software (který bez-
prostředně realizuje službu),

c. doručující software (zajišťuje 
doručení služby ve tvaru vhod-
ném pro použité koncové zaří-
zení),

Kam kráčíš, ICT službo? 

Dag Jeger

S prvními televizory s technologií 
Ambilight přišel Philips již před mno-
ha lety. Barevné světlo směřující za ob-
razovku a měnící barvu podle právě 
zobrazované scény si získalo celou řa-
du fandů. Zejména ve vhodně osvětlené 
místnosti může zážitek ze sledování 
filmu opravdu výrazně vylepšit. Ostat-
ně televizory vybavené tímto typem 

přídavného LED světla si pořídilo již 
více než 10 milionů zákazníků.

Vstup do světa signage
Až dosud byla tato technologie vyhra-
zena pro spotřební elektroniku, ale to 
se mění uvedením nové řady prezen-
tačních displejů Q-Line. V nich zabu-
dovaná verze technologie Ambilight je 

speciálně přizpůsobena ostrým a živým 
barvám, které se od prezentačních dis-
plejů očekávají. LED jsou zabudovány 
do zadní stěny, tak aby byl maximalizo-
ván efekt, který má Ambilight pomoci 
vyvolat u diváků, a navíc i pocitově po-
sílen kontrast displeje.
Nové displeje řady Q-Line jsou navíc 
vybaveny výkonnějšími dvoujádrový-
mi procesory, vyšší interní pamětí, 
a především vylepšeným rozhraním 
pro vzdálenou správu, které umožňují 
velmi jednoduše řídit kampaně na jed-
notlivých displejích bez vysokých ná-
roků na obsluhu.

Pětašedesát palců, 
co zaujmou
Základem nové nabídky je model Phi-
lips BDL6520QL, jehož cena se pohy-
buje v koncové ceně kolem 65 tisíc ko-
run s DPH. Monitor s úhlopříčku 65” 
a rozlišením Full HD, tedy 1920×1080 
bodů, což odpovídá rozteči bodů 
0,74×0,74 mm. Displej používá techno-
logii podsvícení Edge-lit LED, která 
společně s jasem 350 cd/m2 zajistí skvělé 
podání barev a jasný a atraktivní ob-
raz, který k displejům BDL6520QL 
skutečně připoutá pozornost.
Pro vzdálenou správu je displej vyba-
ven mimo jiné konektory RJ45 nebo 
RS232, videosignál do něj lze dopravit 
pomocí DisplayPortu, dvou HDMI, 
DVI-D nebo VGA (D-
Sub) konektory, či vyu-
žít komponentní...

Umění zaujmout. Pomůže 
technologie Ambilight

Technologii Ambilight známe z tele-
vizorů Philips již několik let. S novou 
řadou displejů řady Q-Line proniká 
tato technologie i do kategorie sig-
nage obrazovek. Podsvícení zadní 
strany displeje umožní zesílit účinek 
sdělení na diváky či kolemjdoucí 
a pomoci upoutat jejich pozornost.



rem, v letošním roce se očekává v této 
oblasti strmý růst. Mezi nejčastěji vy-
užívané služby patří podle tohoto prů-
zkumu cloudová řešení elektronické 
pošty (12 % podniků), úložiště dat (6%), 
dále pak kancelářské i účetní aplikace 
a databáze (vše více než 5 %). Mezi 
často využívané cloudové aplikace pat-
ří podle údajů společnosti Audiopro 
také videokonferenční řešení.

 Společnost Acrea CR představila 
dataminingový software IBM SPSS 
Modeler Personal. Ten je na rozdíl od 
drtivé většiny podobných produktů 
určený hlavně malým organizacím 
a  jednotlivcům. IBM SPSS Modeler 
Personal je vhodný pro organizace, 
které s data miningem začínají, ale chtě-
jí využít plnou šíři dataminingových 
technik. 

 Společnost Samsung Electronics 
Czech and Slovak a České vysoké 
učení technické v Praze slavnostně 

ná, že inovace jde jen v drobných krů-
čcích i v případech, kdy je třeba agilní 
a rychlé nalezení a nasazení řešení,” 
vysvětluje vedoucí výzkumu ve spo-
lečnosti Gartner Rick Howard. „CIO 
ve státní správě by měli zcela obrátit 
svůj přístup a přestat IT řídit z pohle-
du omezení daných historickými sys-
témy a začít se na problémy dívat po-
hledem občanské zkušenosti. Pokud 
chce veřejný sektor vkročit do digitál-
ního světa, měl by všude, kde je to mož-
né, uvažovat v prvé řadě v kontextu 
cloudu, mobility a situačního kontextu 
a ptát se: jak se k takovému cíli dostane-

otevřely digitální laboratoř vybavenou 
nejmodernějšími technologiemi Sam-
sung. Digitální laboratoř bude sloužit 
jako vzdělávací a inovační centrum 
informačních a komunikačních tech-
nologií a její otevření navazuje na Me-
morandum o spolupráci mezi společ-
ností Samsung a ČVUT podepsané 
dne 11. prosince 2014.

 Bezmála polovina českých uživate-
lů, konkrétně 46 %, nemá žádné, nebo 
jen velmi malé znalosti o mobilním 
malwaru. Vyplývá to z průzkumu 
Kaspersky Lab a B2B Internatio-
nal. Podle studie Čeští uživatelé chrání 
antivirovým řešením jen 53 % svých 
chytrých telefonů s Androidem a 58 % 
tabletů s Androidem. Bez zajímavosti 
není ani to, že 36 % českých responden-
tů z řad uživatelů chytrých telefonů 
a celých 50 % uživatelů tabletů nechrá-
ní své zařízení ani pouhým heslem.

me pomocí informací a technologií.”

Přestože modernizace historických sys-
témů patří mezi pět hlavních priorit 
CIO ve státní správě pro rok 2015, je 
pro tuto oblast stále těžší získat po-
třebné prostředky – zhruba třicet pro-
cent CIO ve státní správě celosvětově 
čelí poklesu IT rozpočtů. V případě 
regionů a samospráv v oblasti EMEA 
je situace podobná, také zde poklesne 
zhruba 27 procent rozpočtů. Pro IT 
oddělení ve státní správě znamená ná-
stup nových technologií, zejména clou-
du, velkou změnu.

Nokia získala síťovou divizi společ-
nosti Alcatel-Lucent, stane se tak 
jedním z největších hráčů na poli 
infrastruktury pro mobilní sítě 
a cloudové služby 

Svět

 Koncem dubna byl zahájen dlouho 
očekávaný prodej miniaturního počí-
tače Intel Compute Stick PC. Výpo-
četní stroj má podobu USB klíčenky 
a je k dispozici s předinstalovaným 
operačním systémem Windows 8.1 
i Linux Ubuntu 14.04. PC s Linuxem 
je přitom o necelou třetinu levnější – 
model s Windows vyjde na 150 dolarů 
(asi 3 500 Kč), s Linuxem je výsledná 
cena o 40 dolarů nižší.

 Podle zprávy společnosti Black 
Lotus Communications v průběhu 
roku 2014 konstantně klesal počet 
útoků DDoS. Zatímco v prvním kvar-
tálu 2014 jich firma zaznamenala více 
než 450 tisíc, ve čtvrtém čtvrtletí už to 
bylo méně než 150 tisíc, ty však byly 
v souhrnu složitější a ničivější.

Analytici společnosti Gartner odhadu-
jí, že jak bude postupovat přijímání 
cloudových služeb a technologií státní-
mi organizacemi, budou se muset je-
jich IT oddělení změnit a z role posky-
tovatele infrastruktury a služeb dato-
vého centra se stát spíše jen zprostřed-
kovateli těchto služeb a hlavními tvůr-
ci strategie digitalizace. Jasný příklon 
státních institucí ke cloudu je již patrný 
ve Spojených státech, kde stále více CIO 
pochopilo, jaké výhody může pro jejich 
organizace využití privátního, veřejné-
ho či hybridního cloudu.

Nokia oznámila převzetí části spo-
lečnosti Alcatel-Lucent. Po pripojení 
s divizí Siemens Networks před mno-
ha lety, tak pokračuje konsolidace 
mající za cíl vytvořit silného protiv-

níka asijské konkurenci. Firma nadá-
le ponese název Nokia Corporation 
a bude pracovat na vývoji technologií 
5G, Internetu věcí, softwarově defi-
novaných sítí (SDN) či cloudových 
službách a cloudových služeb. 
Nokia odkoupí akcie Alcatel-Lucent 
za 15,6 miliardy EUR, což je v přepo-
čtu asi 426 miliard Kč. Představen-
stva obou společností již schválila 
podmínky navrhované transakce, jež 
se očekává během první poloviny roku 
2016. Navrhovaná transakce podléhá 
ještě schválení akcionářů společnosti 
Nokia, dokončení příslušných konzul-
tací představenstva, schválení regu-
lačních orgánů a další obvyklých pod-
mínek.
Převzetím Alcatel-Lucent se nemění 
název, ani sídlo společnosti, které na-
dále zůstává ve Finsku. Také současný 

výkonný ředitel Rajeev Suri zůstane 
na své pozici, stejně jako předseda 
představenstva Risto Siilasmaa. V dů-
sledku akvizice ale firma výrazně po-
sílí své zastoupení ve Francii. V roce 
2014 pracovalo v obou společnostech 
ve výzkumu a vývoji (z toho polovina 
v AL) více než 40 tisíc zaměstnanců 
při celkovém rozpočtu 4,7 miliardy 
EUR. Obě společnosti mají významný 
podíl na trzích ve Spojených státech, 
Evropě, Číně a asijsko-pacifickém 
regionu. V loňském roce dosáhly kom-
binované tržby obou společností 
25,9 miliardy EUR.

ČR/SR

 Globální poskytovatel flexibilních 
pracovišť Regus oznámil otevření 
nového business centra Praha Nové 
Butovice, jež otevřel v reakci na rostou-
cí poptávku českých firem a podnika-
telů po plně vybavených kancelářích 
se zajištěním administrativních a asi-
stenčních služeb. Kromě kanceláří na-
bízí i umístění firemních serverů.

 Společnost Audatex Systems 
uvedla na trh on-line službu Auda-
Flow, která zjednodušuje, zpřehledňu-
je a urychluje komunikaci mezi pojiš-
ťovnou a servisem při řešení pojistných 
událostí na vozidlech. Podle výrobce se 
tak zkracuje doba potřebná k opravě 
vozu, a to z několika dnů na několik 
hodin.

 Podle nedávného průzkumu ČSÚ 
některou z cloudových služeb využí-
valo v loňském roce 15 % českých fi-

Zastaralé či historické (tzv. legacy) 
systémy a technologie představují 
pro státní správu obrovskou pře-
kážku, která brání postupu jejich 
digitalizace. Vyplývá to ze studie 
2015 CIO Agenda, v jejímž rámci 
oslovili analytici společnosti Gartner 
na 2800 CIO po celém světě, z nichž 
343 pocházelo ze státního sektoru. 

Podle analytiků Gartner musí CIO ve 
veřejné správě změnit strategii, opus-
tit staré systémy a zaměřit se na digi-
tální oblast. „Zátěž, kterou představují 
staré systémy ve státní zprávě, zname-

trendy a výzkumy
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Gartner: Staré systémy brzdí postup digitalizace

Nokia kupuje Alcatel-Lucent

více se dočtete na www.ict-nn.cz



SIEM systémy jsou analytické ná-
stroje vytvářející závěry o bezpeč-
nostní situaci v reálném čase. Velmi 
rychle analyzují získaná log data 
o následcích s informacemi o mož-
ných příčinách. Popis souvislostí 
mezi příčinou a jejím následkem je 
náplní kauzality.

Obvykle nás napadne, že známe-li pří-
činu jsme schopni jednoduše či logicky 
popsat k ní příslušné následky. Ovšem 
inverzní úloha, kdy máme popsaný 
následek a potřebujeme k němu zjistit 
odpovídající příčinu, není zcela triviál-
ní úloha. 

Proč to není triviální úloha?
Chtělo by se říct, že kdyby to bylo tri-
viální, pak by všechny detektivní pří-
běhy nebyly tak dramaticky zajímavé. 
Vysvětlit nějaký děj nebo bezpečnostní 
incident znamená popsat časovou osu 
jednotlivými záznamy, fakty a dopl-
ňujícími informacemi – context data. 
Inverzní úloha kauzality znamená jít 
v záznamech proti toku času. Aby to 
mělo praktický efekt, tak o následcích 
potřebujeme získat nejen fakta jako 
čas vzniku následku, ale i dopady na 
okolí, popis ztrát či jiných ovlivnění – 
systémů, aplikací, informací, atp. 
Jde o značné množství dat, ve kterých 
hledáme souvztažnosti směřujících 
k prvotnímu spouštěcímu ději, tzv. 
příčinnému impulzu neboli kořenové 
příčině. A právě to její hledání není 
triviální činnost, neboť vyžaduje pře-
devším znalosti prostředí, systémů, 
vzájemných vztahů mezi nimi, ale také 
pochopení, jak analyzované prostředí 
funguje, komunikuje, ovlivňuje nejbliž-
ší body, atp.
Musíme tedy využít jak deduktivní, tak 
induktivní usuzování. V prvním přípa-
dě na předpokladech (premisách) staví-
me závěry o příčině. Aby závěr o pří-
čině byl správný, a pravdivý musí být 
všechny premisy pravdivé, tj. 100% 
ověřené.  S tím ale nevystačíme, a tak 

přichází na řadu induktivní usuzování, 
kdy pracujeme s premisami založené 
na míře pravdivosti předpokladů, které 
nejsou 100%, tak jako u premis v de-
duktivním usuzování.
V praxi reálného světa se problém ohlá-
sí většinou zvoláním „NEJEDE TO!“ 
nebo  „JÁ TO NEBYL.“ A u nevážných 
událostí bez výrazných dopadů to tím 
zvoláním vlastně i skončí. Netřeba nic 
zjišťovat, když nikomu o nic nejde.
Vážnější události mají pokračování – 
většinou se tyto události probírají v ku-
chyňce, jídelně nebo na WC, tj. v tzv. 
sociálních místnostech. Pátráme-li po 
nějakých informacích, je určitě tak-
ticky správné tyto místnosti občas na-
vštěvovat. O incidentech a jejich auto-
rech i motivacích se nejvíce dozvíte 
právě zde. Nejde, ale o deduktivní pří-
stup, ale o induktivní postup, protože 
takto získané premisy nemají 100% 
důvěryhodnost. Jak to ale propojit se 
SIEM?
V kybernetickém prostoru, se totiž 
problém nejeví tak zřetelně. Prvotní 
charakteristikou problémů jsou opa-
kované symptomy zaznamenané v log 
datech. Proto při zpracování log dat 
užívají SIEM systémy k detekci alertů 
filtrující a kompresní korelace. Něko-
likrát zaznamenaný shodný děj totiž 
poukazuje na vytrvalost příčiny pro-

Pokročilé hrozby vyžadují 
pokročilou obranu
Pokročilé přetrvávající hrozby 
(Advanced Persistent Threats – 
APTs) jsou typickým příznakem pro-
měny světa kybernetických útoků. 
Cílené útoky dokáží proniknout 
do sítě, aniž by byly zaznamenány, 
a zde splnit velmi nenápadně úkol, 
pro který byly připraveny. Proti po-
dobným útokům jsou stávající me-
tody ochrany neúčinné. Jedinou 
možnou ochranou je zajistit slabá 
místa přímo proti takovýmto pokro-
čilým útokům.

Celá řada firem dnes čelí naprosto ji-
nému typu útoků, než v minulosti. 
Kybernetický útok se profesionalizuje, 
za útoky stojí skvěle vybavené týmy, 
v řadě případů s podporou některých 
států nebo kriminálních či teroristic-
kých skupin. Svět dospívajících hacke-
rů, jejichž hlavním cílem bylo způsobit 
chaos, je minulostí, dnešní kyberpiráti 
napadají konkrétní sítě s přesně stano-
venými cíli. Místo chaosu je dnes na 
pořadu především finanční zisk.
Celá řada firem čelila v poslední době 

masivním krádežím firemních dat. 
Mediálně velmi diskutované jsou pří-
pady krádeží uživatelských dat či čísel 
kreditních karet ze známých firem a or-
ganizací. Tyto případy ukazují, že útoč-
níci skutečně mohou projít téměř jak-
koli dokonalým zabezpečením. Proto 
tak zvaným pokročilým přetrvávajícím 
hrozbám (Advanced Persistent Threats 
– APTs). Ty využívají celou řadu typů 
útoků, ať již jde o napadení SQL data-
bází, drive-by download, různé typy 
phishingových útoků a tak podobně.
Tyto útoky se již staly téměř standard-
ním průmyslovým odvětvím. Obětmi 
těchto útoků se nemusejí stávat jen 
banky a velké nadnárodní společnosti. 
Útočníci mohou být vysláni na jakou-
koli společnost disponující nějakým 
duševním vlastnictvím, cennými daty 
nebo obchodním tajemstvím. Jak uka-
zuje celá řada výzkumů, počet podob-
ných útoků strmě stoupá. 

Hlavně nenápadně
Útoky APT jsou vždy vyvinuty přesně 
pro konkrétní cíl. To je také důvod, 

proč běžné způsoby ochrany proti ky-
bernetickým útokům selhávají. Stan-
dardní ochrana totiž pracuje tak, že 
porovnává provoz v síti se známými 
hrozbami, a v případě, že detekuje 
škodlivý kód, spustí obranné mecha-
nismy. Ovšem v případě APT vznikají 
rootkity, exploity, viry či červy pouze 
pro jeden konkrétní útok. To znamená, 
že standardní ochrana jen nevyhod-
notí jako škodlivý kód.
APT se navíc chovají odlišně, než bylo 
doposud zvykem. Útok se totiž nemusí 
projevit hned. Jejich úkolem bývá v celé 
řadě případů nikoli okamžitě způsobit 
škodu, ale natrvalo zajistit přístup k cí-
lovým systémům. Po napadení sítě ne-
musí oběť téměř nic tušit. Generální ře-
ditel společnosti Cisco John Chambers 
nedávno prohlásil, že společnosti se 
dělí na ty, které už byly napadeny a zjis-
tily to, a na ty, které to ještě neví. V pří-
padě pokročilých útoků se snaží kyber-
zločinci zůstat co nejvíce nenápadní, 
tak aby jejich kód zůstal v síti neroz-
poznán co nejdelší dobu a mohli tak 
dlouhodobě těžit z přístupu do sítě 
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APC SurgeArrest ochrání 
spotřebiče

Produktová řada přepěťových 
ochran APC od společnosti 
Schneider Electric na trhu není 
žádným nováčkem. Výrobce však 
modely postupně inovuje a na-
hrazuje novějšími typy tak, aby 
vždy splňovaly nároky potenci-
álních zájemců. 
Důvody pro použití přepěťové 
ochrany jsou dva: přírodní živly, 
tedy konkrétně blesk, a statická 
elektřina. Stačí špatný výboj, 
poškození přístroje jedním z vý-
še jmenovaných a můžete k opra-
váři nebo rovnou na skládku. 
Rychlovarná konvice by nejspíš 
ještě tolik nemrzela, kdyby to 
ale odnesl firemní notebook, no-
vý model televize nebo tablet, 
asi byste truchlili o něco víc..

Upozorní na poškození
APC SurgeArrest prošel od minu-
lé verze kosmetickým a ergono-
mickým faceliftem...

Více se dočtete na www.ictsecurity.cz

Systémy SIEM: Příčina a následek

Karel Šimeček
ředitel pro výzkum a vývoj, 
AXENTA a.s.

 Spolupráce NBÚ 
a Microsoftu

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) se 
dohodl se společností Microsoft spo-
lupráce veřejného a soukromého sek-
toru na poli kybernetické bezpečnosti 
a podepsali „Smlouvu o vládním bez-
pečnostním programu“ (Government 
Security Program – GSP).

Smlouvu za Českou republiku pode-
psal NBÚ jakožto gestor problematiky 
kybernetické bezpečnosti a zároveň ná-
rodní autorita pro oblast kybernetické 
bezpečnosti. Společnost Microsoft tou-
to smlouvou poskytuje NBÚ a jeho or-
ganizačním složkám přístup ke svým 
nejcennějším aktivům, která jsou pro 
Microsoft kriticky důležitá – zdrojové-
mu kódu a dokumentaci. Spolupráce 
mezi NBÚ a společností Microsoft trvá 
již deset let a dnes uzavřená Smlouva 
o vládním bezpečnostním programu 
sdružuje a dále rozšiřuje obsah před-
chozích smluv do jediné rámcové 
smlouvy.

Smlouva umožňuje čtyři oblasti přístu-
pu k poskytovaným informacím:
– Autorizace „Online přístup ke zdro-

jovému kódu“. Tento modul dává 
Národnímu centru kybernetické 
bezpečnosti (NCKB, organizační 
složka NBÚ) a dalším určeným...



blému. Přestože SIEM má několik evi-
dencí, případně knowledge base, které 
mu umožní deduktivní přiřazení pří-
činy k problému, i tak nemůže postih-
nout veškeré symptomy možných pří-
čin a jim příslušných následků. Aby 
SIEM zlepšil své detekční nebo inter-
pretační schopnosti, potřebuje získat 
další data a informace, které označu-
jeme za context data, tj. data upřesňu-
jící vztah k detekovanému problému.

Context data
Ty pické context data bere SIEM 
z CMDB, tzv. Konfigurační databáze, 
která obsahuje aktuální evidenční 
soupis a vztahy sledovaného kyber-
netického prostoru. V integraci SIEM 
s prostředím klienta lze využití i další 
evidence, např. Identity management, 
Vulnerability systém nebo systém 
Network Access Control. Právě v con-
text datech se nejvíce odráží potřeba 
datové kvality. Klíčovým rozhodnu-
tím je kdo a jakým způsobem kvalitu 
context dat kontroluje. V případě con-
text dat je hodnota dat vyjádřena jak 
jejich množstvím, tak i aktuálností. 
Pojetí Axenta v imple-
mentaci a provozu SIEM 
je využití jeho...

Zákon o kybernetické bezpečnosti 
Cloudové bezpečnostní technologie 
Cisco AMP Threat Grid a Cisco 
Advanced Malware Protection 
(AMP) jsou nově dostupné i v nižších 
řadách firewallů Cisco určených 
pro střední a menší firmy. Ty tak 
mají k dispozici pokročilé bezpeč-
ností nástroje, které jsou navíc in-
tegrovány do jediného zařízení. To 
znamená jednodušší správu a nižší 
náklady na vlastnictví. 

S postupující profesionalizací kyberzlo-
činců se ukazuje, že stávající metody 
ochrany proti počítačovým útokům 
velmi rychle selhávají. Spoléhat se na 
zachycení známých vzorků škodlivého 
kódu je naprosto nedostatečné, přitom 
studie Cisco Annual Security Report 
odhalila, že celosvětově vzrostl objem 
malware o 250 procent. Opravdu účin-
ná obrana musí být schopná analyzovat 
data proudící sítí, detekovat potenciál-
ně škodlivý kód a automaticky zasáh-
nout. Rozvoj cloudových služeb umož-
nil rozšíření bezpečnostních řešení 
a zpřístupnil pokročilé analytické ná-
stroje firmám téměř jakékoli velikosti.
Rozšíření stávajícího portfolia fire-
wallů řady ASA a jejich doplnění o služ-

by FirePOWER 
zahrnující mimo 
jiné technologie 
AMP Threat Grid, 
umožňující využívat 
výhod dynamické ana-
lýzy hrozeb, a AMP for End-
points rozšiřující ochranu pro koncové 
body sítě. Jedná se o první firewally 
nové generace, které poskytují střed-
ním firmám, pobočkám a průmyslo-
vým prostředím stejně vysokou úro-
veň zabezpečení a detekce hrozeb, jaká 
je běžná u zařízení pro velké podniky. 
Pro útočníky jsou přitom různé po-
bočkové sítě a průmyslové provozy 
atraktivními cíli, protože jsou často 
považovány za hůře zabezpečené než 
podnikové centrály.

On Premise nebo cloud
Technologie AMP Threat Grid jsou 
dostupné jak v rámci on-premise řeše-
ní na serverech Cisco UCS, tak v clou-
du. Ochrana tak zahrnuje jak koncové 
stanice uvnitř sítě, tak vzdálená mobil-
ní zařízení nebo vizualizovaný hard-
ware či služby. Kombinace analytic-
kých nástrojů a kontextové inteligence 
dokáže chránit síť proti pokročilým 
hrozbám a zajistit její zotavení po útoku.

Technologie Cisco AMP totiž neustále 
zaznamenává a analyzuje veškerou 
činnost souborů v síti po jejich prvotní 
inspekci. Jestliže je zaznamenáno škod-
livé chování, technologie se dokáže 
retrospektivně vrátit ve svých zázna-
mech a identifikovat okamžik, kdy do-
šlo k proniknutí potenciální hrozby 
do sítě a na základě toho poskytnout 
obranu a automaticky spustit kroky 
potřebné k eliminaci hrozby.
Kromě toho mají správci možnost vy-
užít technologie AMP for Endpoints 
umožňující jim okamžitě vidět seznam 
zařízení v síti a mít tak přesný přehled 
o všech škodlivých nebo potenciálně 
škodlivých kódech na každém zaříze-
ní, čímž je schopen automaticky de-
tekovat zranitelné prvky v síti. Díky 
inteligentní analýze hrozeb dokáže 
identifikovat malware 
či potenciální exploity 
a nabídnout stažení a...

a získaná data zpeněžit.
Zatímco běžné útoky mají za úkol při-
nést co nejrychleji finanční zisk, APT 
v celé řadě případů splňují spíše defi-
nici špionáže či sabotáže. Cílem tedy 
nemusí být vždy okamžitá akce, ale 
může jít například o dlouhodobé zís-
kávání důvěrných informací, přeruše-
ní obchodních operací. Na rozdíl od 
běžných kybernetických útoků, v pří-
padě kyberterorismu mohou za útoky, 
jako jsou APT, stát finančně silné 
skupiny, které mohou akci financovat 
i dlouhodobě a upřednostní dlouho-
dobý přínos před okamžitým finanč-
ním ziskem.

Proniknout a usadit se
APT útoky mají obvykle čtyři základní 
fáze – příprava, průnik, kompromitace 
a dokončení. Už tento samotný postup 
naznačuje, že každý takovýto cílený 
útok je velmi detailně a profesionálně 
připravený s cílem maximálně naplnit 
zadání. V první fázi se útočníci snaží 
získat co nejvíce informací o cíli, pou-
žívají k tomu metody sociálního inže-
nýrství, detailní analýzu veřejných 
zdrojů, informací za-
městnanců na sociálních 
sítích, webových...

Disky WD Purple NV ocení všichni 
majitelé kamerových systémů

V dnešní době je spousta firem (ale 
i jednotlivců), která při ochraně svého 
majetku spoléhá na použití vlastního 
síťového monitorovacího kamerového 
systému NVR. Tyto systémy však při 
nepřetržitém provozu generují ohrom-
né množství dat, a to především v pří-
padě, že jsou záznamy uchovávány ve 
vyšší kvalitě. Právě pro tyto účely při-
tom společnost WD vyvinula speciální 
a poměrně dostupné 3.5“ pevné disky 
WD Purple NV s kapacitou 4 TB či 6 TB 
dat.
Disk WD Purple NV je tedy primárně 
navržen pro síťové monitorovací kame-
rové systémy NVR, které běží v nepře-
tržitém provozu, využívají vyšší počet 
dohledových HD kamer a mají až 16 
diskových pozic. V takových případech 
je vyšší kapacita i odolnost použitých 
disků opravdu na místě. Jedině tak je 
totiž možno prodloužit dobu uchování 

záznamu pro účely následné analýzy 
a reference.

Využíváte síťový monitorovací ka-
merový systém a neustále řešíte 
problémy s nedostatečnou kapaci-
tou úložišť? Řešením by mohly být 
nové pevné disky WD Purple NV. Ty 
pojmou 4–6 TB dat a splňují veškeré 
nároky moderních škálovatelných 
NVR.

Vysoká kapacita 
a nejmodernější technologie
Kromě vysokých kapacit a zvýšené 
odolnosti vynikají disky WD Purple 
NV také v nízké spotřebě elektrické 
energie a nabízejí špičkové technické 
parametry, které splňují nároky typic-
ké pro potřeby high-endových monito-
rovacích kamerových systémů. Mezi 
nejmodernější technologie použité 
v discích WD Purple NV patří napří-
klad AllFrame, která využívá streamo-
vání prostřednictvím rozhraní ATA, 
pomáhá minimalizovat ztráty zázna-
mu a zlepšuje přehrávání i datový tok. 
Firmware disků navíc zabraňuje pixe-
laci obrazu a výpadkům při nahrávání. 
Technologie IntelliSeek jim zase umož-
ňuje kalkulaci optimálních otáček, 
díky čemuž lze dosáhnout nižší spo-
třeby, méně hluku i minimu vibrací, 
které disk poškozují a snižují jeho ži-
votnost.
Disky WD Purple NV 
jsou zároveň sestaveny 
z vysoce odolných...

Cisco rozšiřuje řadu firewallů 
ASA FirePower
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Popularita sociálních sítí se pomalu 
přelévá i do firemního prostředí. 
Ukazuje se totiž, že některé přístu-
py, které sociální sítě nabízejí, mo-
hou najít uplatnění i při spolupráci 
malých a větších týmů. Ať již je to 
plánování schůzek, přímá virtuální 
setkání nebo třeba sdílení doku-
mentů. Problémem u veřejných so-
ciálních sítí je ale bezpečnost a za-
chování důvěrnosti dat.

Místo posílání mnoha verzí e-mailem 
jen nasdílení dokumentu do „stěnu“ 
na sociální síti nebo rychlé konzultace 
nad nějakým problém přes chat. Řada 
uživatelů už zjistila, že přístupy, které 
znají ze sociálních sítí, se výrazně 
osvědčují v zaměstnání a mohou vý-
razně zvýšit efektivitu práce. Často tak 
využívají soukromé profily na sociál-
ních sítí i pro pracovní účely. Tento 
postup má ale jeden zásadní zádrhel – 
kontrolu nad daty. Umístit důvěrný 
dokument na nějaké sdílené úložiště 
nebo na třeba na Facebook zřejmě není 
právě nejlepší nápad.
Naštěstí existuje řešení, na trh se do-
stává stále více nových produktů pro 
vnitrofiremní komunikaci, které vy-
cházejí z logiky sociálních sítí, tak jak 
je známe, ale umožňují fungování na 
server pod firemní kontrolou. Je přitom 
lhostejné, jestli na lokálním serveru 
nebo třeba v rámci cloudu.

Pro společnou práci 
na úkolech
Se svou alternativou přišla už i společ-
nost Cisco. Ta loni představila aplikaci 
Project Squared, která se letos promě-
nila v Cisco Spark. Ten je určen zejmé-
na pro menší firmy kolem 10 zaměst-
nanců a má za úkol tento tým projit, 
bez ohledu na to, kde se jeho jednotliví 
členové nachází. Ve virtuálních pro-
jektových místnostech mohou menší 
týmy sdílet dokumenty nebo zůstat 
vzájemně v kontaktu. Nemusí být při-
tom všichni současně on-line. I když 
například některý z členů týmu není 
zrovna dostupný on-line, místo zasí-
lání různých zpráv e-mailem či SMS 
najde všechny potřebné informace na 
jednom místě, ve virtuální projektové 
místnosti na Cisco Spark.
Stejně jako v případě Project Squared 
i základní varianta služby Cisco Spark 
zůstává bezplatná. Jednotliví členové 
týmu mohou bezpečně spolupracovat 
uvnitř i mimo zázemí firmy s pomocí 
téměř jakéhokoli stolního i mobilního 
zařízení. Aplikace samozřejmě nabízí 
dvoustranné a skupinové zasílání zpráv, 
sdílení souborů, dvoustranné video-
konference a jednání se sdílením ob-
razovky pro maximálně tři účastníky.
Spark ale neznamená jen sdílení do-
kumentů, oproti Project Squared došlo 
k poměrně zásadnímu rozšíření, takže 
každá konferenční místnost může mít 
například moderátora, který rozhoduje 

o zapojení nebo vyloučení členů z kon-
ference, administrátorské funkce pro 
správu uživatelských účtů, nastavení 
pravidel přístupu, statistiky využití 
apod. 
Kromě toho přibyla také integrace 
mobilního kalendáře a kontaktů nebo 
komplexní šifrování obsahu. „Cisco 
Spark nabídne do budoucna napříkad 
integraci se stávajícími vnitrofiremními 
aplikacemi jako jsou adresářové služby 
(Active Directory), jednotné přihlašo-
vání uživatelů (Single Sign On), firem-
ní kalendáře nebo integraci s řídícími 
servery pro hlasovou a videokonfe-
renční komunikaci,“ vysvětluje Jan 
Račanský, produktový specialista spo-
lečnosti Cisco.
 
Lync se stal Skypem. Ale pro 
firmy
Když už se svou snahou o vlastní ve-
řejnou sociální síť Microsoft neuspěl, 
ve firemní oblasti rozhodně stranou 
zůstat nechce. A s aplikací Lync se mu 
to docela dařilo, v celé řadě firem na-
šel uplatnění jako univerzální nástroj 
pro rychlou komunikaci. Po získání 
společnost Skype se ale přímo nabízela 
možnost, využít tohoto silného bran-
du, který ostatně řada firem používá. 
A tak se z Microsoft Lync stal Skype 
pro firmy.
Samozřejmě nejde jen o změnu názvu. 
Skype pro firmy Je plně integrován do 
cloudového řešení Office 365, což mi-
mo jiné znamená naprosto bezproblé-

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
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 Na fotbale s wi-fi. Huawei 
pokryl stadion Sparty

Kapacita mobilních sítí při větší kon-
cetraci uživatelů nestačí a z technolo-
gických důvodů ani nemůže. Typickým 
příkladem jsou třeba fotbalové stadio-
ny. Proto jich stále více nabízí připojení 
prostřednictvím wi-fi. Do této společ-
nosti se přidala i Sparta Praha, jejíž sta-
dion pokryje bezdrátovou sítí Huawei.

Ve spolupráci s Českými radiokomu-
nikacemi zajistí Huawei pokrytí sta-
dionu wi-fi sítěmi standardu 2,4 GHz 
i moderní 5 GHz s rychlostmi až 500 
kb/s při projektované kapacitě 4 000 
současně připojených uživatelů. Tech-
nologie Huawei na pražské Spartě 
jsou srovnatelné s řešeními, jež využí-
vají slavné zahraniční kluby Borussia 
Dortmund, Schalke 04, Ajax...

Inovace od Alcatel-Lucent 
zjednoduší správu sítí

Společnost Alcatel-Lucent před-
stavila technologii Intelligent 
Fabric, která přináší jedinečnou 
míru automatizace při správě sí-
tě a usnadňuje tak podnikání 
firmám bez dedikovaného oddě-
lení IT. Nová technologie ubírá 
na zbytečné komplexitě, zajišťu-
je vyšší míru kompatibility, pod-
poru plug-n-play či automatic-
kou rekonfiguraci po provedení 
jakýchkoli změn (přidání nového 
zařízení, serveru apod.) 
Firmám tak ubydou starosti o IT 
část a budou se moci více sou-
středit na jádro svého podnikání. 
Díky tomu si ušetří čas, starosti 
i nemalé finanční prostředky. 
Návratnost investice by se tak 
mohla pohybovat v řadu měsí-
ců.
Jak to vypadá v praxi? Společnost 
koupí přepínač Alcatel-Lucent, 
rozbalí jej, připojí a je to. Díky 
nové technologii je konfigurace 
zajištěna automaticky. Stejně tak 
je garantována komplexní redun-
dance pro zajištění neustálého...

Více se dočtete na www.netguru.cz

Nový zákon o kybernetické bezpeč-
nosti přivedl toto téma do centra 
pozornosti celé řady firem. I díky 
němu si v řadě společností uvědo-
mili, že nestačí obsadit konkrétní 
role určené zákonem. Alespoň zá-
kladní přehled o této problematice 
by měl mít každý uživatel, právě on 
je totiž často terčem kybernetického 
útoku a jeho počítač je pak zneužit 
dále. I proto se nabídka tréninko-
vých center, jako například toho 
společnosti Alef Nula, rozšířila právě 
o bezpečností kurzy.

Je zřejmé, že zatěžovat běžné uživatele 
technickými detaily, případně jej po-
drobně seznamovat se zněním záko-
na, by nemělo žádný smysl. Přesto by 
vlastně každý, kdo dostane firemní po-
čítač, by měl mít aspoň základní pře-
hled o tom, jaká pravidla platí. Na 
druhou stranu jsou tu bezpečností 

profesionálové, kteří naopak musí ro-
zumět všem nuancím zákona a chápat 
jeho požadavky. „NBÚ, jako nejvyšší 
národní bezpečnostní autorita, zatím 
nestanovil parametry pro odbornou 

způsobilost jednotlivých rolí, každá 
organizace musí řešit kompetence 
svých bezpečnostních rolí samostat-
ně,“ upozorňuje Michal Zedníček, se-
curity consultant, Alef Nula

Od uživatele po administrátora

Skype a Spark.
Sociální sítě pro firmy

ICT-TV    Michal Zedníček,  Security consultant, Alef Nula



proč bude 5G potřeba, co to bude a ja-
kým směrem se bude ubírat.

Mýtus 1
Bude 5G postavena především 
na rychlosti a kapacitě
Podstatné a důležité je, aby systémy 5G 
splňovaly budoucí požadavky trhu. Je 
třeba zvážit, co by dalo udělat lépe a ji-
nak, než u předchozí generace. Jinými 
slovy, jaké nové služby a nové způsoby 
využití to přinese. Ve skutečnosti je to 
docela pravděpodobné, protože ve svě-
tě bude k Internetu připojeno 10- až 
100krát více zařízení, než bude na svě-
tě lidí. Jak Internet věcí exploduje stov-
ky miliard strojů a zařízení bude zazna-
menávat, zpracovávat a vysílat data.
V poslední době se např. hodně mluví 
o řízení auta bez řidiče, ale jak to bude 
fungovat? Začátkem bude stažení ma-
py a bezpečnostní upozornění pokra-

V Česku jsme si ještě ani nestihli 
pořádně zvyknout na čtvrtou gene-
raci mobilních sítí, tedy LTE, a už se 
diskutuje o 5G. S nástupem smart-
phonů se mobilní data stala jednou 
z nejdůležitějších služeb, které od 
mobilního operátora uživatelé oče-
kávají. Kolem nové generace se ale 
vyrojilo mnoho spekulací a mýtů, 
a možná neoprávněných očekávání. 

V poslední době se toho mnoho napo-
vídalo o 5G. Někdo říká, že je to příliš 
mnoho humbuku o tématu bez obsahu, 
jiní, že před-komerční systémy 5G jsou 
již dostupné a prohlašují, že zavádění 
5G se blíží. Kdo z nich má pravdu? Je 
tedy načase vrátit se o krok zpět a objek-
tivně si objasnit některé mýtů okolo 5G 
a podívat se co opravdu přinese. Nyní 
to již lze udělat, protože i přes některé 
matoucí veřejné diskuse je již jasnější 

čující asistovaným brzděním. Do ro-
ku 2030 se auta mohou skutečně stát 
autonomní jednotkou, kdy si řidič bu-
de moci během dlouhé cesty číst novi-
ny a auto si bude samo v reálném času 
stahovat dopravní informace a využí-
vat je, aby neskončilo někde v koloně. 
Nebo třeba vaše děti mohou poslat 
autu své GPS souřadnice a to je vy-
zvedne a dopraví domů. Díky přímé 
komunikaci mezi vozidly a mezi vozi-
dlem a dopravní infrastrukturou lze 
výrazně zvýšit bezpečnost a efektivitu 
silniční dopravy.
Další oblastí využití, která se postupně 
stává realitou, je inteligentní domác-
nost. Teplotní čidla, regulátory oken 
a topení, bezpečnostní alarmy a domácí 
spotřebiče to vše rádiově propojené, 
takže majitel domu má vše pod kont-
rolou a je o všem informován, ať už 
nachází kdekoliv. Ačkoliv se v mnoha 
případech jedná o levné senzory s níz-
kou spotřebou i přenosovou rychlostí, 
u některých dohledových aplikací mů-
že být vyžadováno HD video v reálném 
času. Systémy 5G musí být schopny 
zajistit energetickou účinnost, omezit 
nadbytečnou signalizaci a integrovat 
management různých připojených za-
řízení.
Rovněž aplikace ve zdra-
votnictví otevírají celou 
řadu možností pro...

Nové kurzy
Zákon o kybernetické bezpečnosti 
stanovil několik nových rolí, či chce-
me-li funkcí v oblasti boje proti ky-
bernetickým útokům. Tyto pozice mu-
sí každá z firem, na níž se tento zákon 
vztahuje, obsadit. Právě nedostatek 
příslušných odborníků se ukazuje jako 
jeden z hlavních problémů, kterému 
musí firmy v souvislosti se zákonem 
čelit. Řešením může být proškolení stá-
vajících odborníků tak, aby mohli za-
stávat role stanovené zákonem.
Michal Zedníček k tomu dodává: „Při 
koncipování nové nabídky našich ško-
lení v oblasti bezpečnosti jsme se sna-
žili pochopitelně kurzy připravit tak, 
aby odpovídaly jednotlivým kompe-
tencím, které budou fir-
my potřebovat. Pro jed-
noduchost se kurzy...

movou spolupráci v rámci dalších 
Office aplikací. Jednoduše tak můžete 
s kolegy upravovat dokument ve Wor-
du nebo třeba konzultovat tabulku 
v Excelu. Zůstaly zachovány i karty 
uživatelů, takže okamžitě vidíte, kdo 
s vámi na souboru pracuje a jednodu-
chým kliknutím mu můžete poslat 
rychlou zprávu nebo třeba e-mail.
Kromě toho samozřejmě zůstává vše, 
v čem byl Lync skvělý. Ať již jsou to 
rychlé zprávy, hlasové hovory a video-
hovory nebo online schůzky a sdílení. 
I tady ale pomáhá integrace, například 
on-line schůzku na Skype si můžete 
velmi jednoduše naplánovat přímo 
v Outlooku. Oproti veřejným řešením 
je v případě Skype pro firmy veškerá 
komunikace je chráněná silným ově-
řováním a šifrováním. Účty zaměst-
nanců jsou navíc zcela pod firemní 
kontrolou, takže lze přidávat a odebírat 
předplatná a přiřazovat 
funkce podle toho, jak 
lidé potřebují...

NET GURU
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Využijte informací 
z bezdrátových sítí

nologie není příliš složité. Poskytova-
telům služeb ale komplikuje situaci 
fakt, že počet technologií v jejich sítích 
stoupá,“ vysvětluje Pavel Křižanovský, 
technický ředitel společnosti Cisco
Není překvapivé, že poskytovatelé slu-
žeb mají přístup k informacím o své 
vlastní síti. V řadě případů jsou ale 
schopni analyzovat data jen v rámci 
jedné technologie a vypracovat analýzu 
napříč celou sítí je velmi časově i finanč-
ně náročné. Cloudové nástroje Cisco 
Mobility iQ umožní velmi snadno zob-
razit analytická data napříč používa-
nými technologiemi v reálném čase. 
Výkonná infrastruktura Intercloudu, 
cloudu cloudů, na kterém Cisco spolu-
pracuje se svými partnery, zajišťuje 
bezpečné uložení dat i spolehlivý pří-
stup k aplikaci odkudkoli.

Nové příležitosti
Nástroje Cisco Mobility iQ tak mohou 
pomoci operátorům optimalizovat vý-
kon a odhalovat problematické oblas-

Přístup k bezdrátovým sítím, ať již 
wi-fi, 3G nebo LTE se pro zákazníky 
začíná stávat nezbytností. Pro ope-
rátory či poskytovatele připojení 
to znamená nutnost investovat do 
jejich rozvoje. Sada cloudových ná-
strojů Cisco Mobility iQ jim umožní 
získat ze sítí detailnější informace 
a tím i efektivněji plánovat jejich 
další rozvoj. Navíc lze analytické 
informace využít k lepšímu porozu-
mění chování zákazníků, což otevírá 
cestu k lepšímu cílení marketingové 
komunikace. 

Zájem zákazníků o bezdrátové připo-
jení k internetu rychle stoupá. Podle 
loňské studie Cisco World Technology 
Report vzroste objem přenesených dat 
v bezdrátových sítích do roku 2019 
desetinásobně. „Odlišit náhodný růst 
požadavků na kapacitu připojení od 
skutečné potřeby dlouhodobě tuto ka-
pacitu navýšit není vždy úplně snadné. 
Sledovat dění v rámci jedné sítě či tech-

ti, které je nutné řešit. Tím je možné 
efektivně předcházet problémům s při-
pojením a dokonce velmi přesně odha-
dovat vývoj budoucích nároků zákaz-
níků. Součástí balíku Cisco Mobility iQ 
je také programovatelné rozhraní (API), 
jehož prostřednictvím lze okamžitě re-
agovat na případné negativní dění v síti 
a okamžitě přijmout opatření ke zvý-
šení spokojenosti zákazníků a jejich 
loajality. 
Tyto informace nemusí znamenat jen 
údaje o počtu přenesených dat nebo 
vytížení přístupových bodů. Cisco Mo-
bility iQ může být užitečné i pro řadu 
jiných podnikatelů, nabízí totiž pohled 
na chování uživatelů ve vnitřních i ven-
kovních sítích. Může jít například o tra-
sy jejich pohybu nebo aktivitu na soci-
álních sítích. Dostupnost analytických 
informací v reálném čase tak napří-
klad dovoluje pořadatelům velkých ak-
cí, přepravním společnostem, ale třeba 
i obchodníkům využít analytických 
informací k ovlivnění pohybu zákaz-
níků či rozprostření je-
jich zájmu. Lze totiž oka-
mžitě připravit...

Více si přečtěte na:

5G: Mýty a fakta
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Dva dny plné odborných přednášek, 
šestnáct kvalitních řečníků, více než 
120 účastníků a nejvyšší počet ge-
nerálních a finančních ředitelů v his-
torii konference – tak vypadal jubi-
lejní desátý ročník mezinárodní kon-
ference o podnikovém řízení Busi-
ness Navigation® Days, který se 
uskutečnil 23. – 24. 4. 2015 v Grand 
Hotelu Třebíč.

Rekordní zájem potvrdil 
prestiž
Větší konferenční sál, delší program 
a především opět rekordní zájem ze 
strany odborné veřejnosti. To vše jasně 
dokládá neustále se zvyšující prestiž 
a pozici konference Business Naviga-
tion® Days mezi obdobnými setkáními 
v České republice a na Slovensku. Stej-
ně jako v loňském roce bylo i letos nut-
né z důvodu naplnění kapacity zastavit 
registraci již čtrnáct dní před zaháje-
ním. „Věřím, že díky velkému množství 
zastoupených firem, zajímavým před-
náškám a přítomnosti mnoha vysoce 
postavených manažerů, se nám letos, 
více než kdy jindy, podařilo všem 
účastníkům nabídnout nové podněty 
a inspiraci k dalšímu úspěšnému řízení 
jejich společností,“ uvedl na závěr kon-
ference Jan Hušek, obchodní ředitel 
Inekon Systems.

Novinkou letošního setkání byla sou-
těž o Nejlepší dashboard vytvořený 
s pomocí softwarových nástrojů Micro-
soft BI nebo Tableau. Zapojit se do ní 
mohl každý, kdo během konference 
splnil zadání na jednom ze dvou při-
pravených počítačových stanovišť. Vý-
herce soutěže byl vylosován na závěr 
konference a hlavní cena, nový iPho-
ne 6, zamířila na Severní Moravu.

Začátek s překvapením
Prvním řečníkem konference byl již 
tradičně Václav Houser, výkonný ře-
ditel Inekon Systems, který se ve své 
přednášce věnoval tématům modelová-
ní budoucnosti a standardizace řešení. 
Následovalo vystoupení plukovníka 
Vlastimila Galatíka z brněnské Uni-
verzity obrany, které nebylo záměrně 
zmíněno v žádném oficiálním progra-

mu, a bylo tak jedním z hlavních pře-
kvapení letošního setkání. Přednáška 
na téma válečné strategie nabídla zají-
mavé paralely této základní vojenské 
disciplíny se strategickým řízením 
podniků a vyvolala mnoho dodateč-
ných diskusí.
Další vystupující Jiří Boček, ředitel ná-
rodního podniku Budějovický Budvar, 
se věnoval důležitosti kvalitního plá-
novacího nástroje v segmentu rychlo-
obrátkového zboží a roli systému Bu-
siness Navigation System v národním 
pivovaru. „Díky rozšířeným funkcio-
nalitám BNS jme nyní schopni vytvářet 
i vlastní moduly již bez pomoci Inekon 
Systems,“ uvedl. Jako další přínosy zmí-
nil například výrazné zkrácení porad, 
posílení samostatnosti v rozhodování 
řídících pracovníků nebo zvýšení přes-
nosti plánování a vyhodnocování hos-

novinky

 Počítač jako klíčenka

Dlouho očekávaný miniaturní počítač 
Intel Compute Stick PC konečně dora-
zil na trh. Výpočetní stroj má podobu 
USB klíčenky a je k dispozici s předin-
stalovaným operačním systémem Win-
dows 8.1 i Linux Ubuntu 14.04. Verze 
s Linuxem je přitom o necelou třetinu 
levnější – model s Windows vyjde na 
150 dolarů (asi 3 500 Kč), s Linuxem je 
výsledná cena o 40 dolarů nižší.
Intel Compute Stick nabízí 4jádrový 
procesor Intel Atom, 2 GB RAM, 32GB 
úložiště a Wi-Fi 802.11b/g/n. Vybaven 
je konektory HDMI a micro, zároveň 
disponuje i portem USB a rozhraním 
Bluetooth. K zahájení provozu stačí 
miniaturní PC připojit k monitoru 
nebo televizi přímo do HDMI portu. 
Díky tomu lze v podstatě libovolné te-
levize udělat Smart TV. Výkon, který 
se blíží spíše k již v podstatě překona-
ným netbookům postačí spíše jen pro 
základní práci, nicméně přehrání vi-
dea nebo spolupráci s internetovými 
videotékami našich televizí hravě zvlád-
ne....

Ericsson dodá titulky

Společnost Ericsson spouští 
v  USA titulkovací služby, které 
zobrazují text na televizních či 
jiných obrazovkách. Technologie 
tak pomohou dodatečně infor-
movat nebo tlumočit mluvené 
slovo pro sluchově postižené 
a také hlasově popisovat video 
pro zrakově postižené. 
Titulkovací služby Ericssonu jsou 
přitom postaveny na in-house 
vyvinuté softwarové platformě, 
přičemž nabízí prvotřídní tech-
nologie rozeznávání mluveného 
slova. Umožňuje to v reálném 
čase poskytovat služby pro kli-
enty, zároveň i maximalizuje 
možnost dalšího použití titulků 
i po tom, jak již byly odvysílány. 
Záznamy mohou být archivovány 
a kdykoliv dohledatelné v růz-
ných souvislostech. Platformu 
v Evropě momentálně využívají 
velké televizní společnosti jako 
například BBC nebo Sky. Platfor-
ma Ericssonu, která podporuje 
titulkování ve více jazycích, zažila 
svou premiéru na International 
Broadcasting Convention v roce 
2014 a je klíčovou součástí 
vysílacích a mediálních služeb 
Ericssonu. Ericsson plánuje spus-
tit i služby, které popisují video 
pro zrakově postižené a překlá-
dají ho do mluvené řeči....

zprávy z firemního ict
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během hry ke změně hráčů na hřišti, 
v hokeji je to celkem běžné. Kromě toho 
se přece jen pohybují výrazně rychleji.
Pro potřeby analýzy bylo do pražské 
O2 Arény nainstalováno 12 speciálních 
kamer, které snímají všechny zápasy, 
které se zde odehrávají z různé perspek-
tivy. Nejen tedy zápasy českého týmu, 
ale i soupeřů. Naši hokejisté tak bu-
dou mít poměrně zajímavou výhodu, 
budou moci velmi detailně poznat i hru 
soupeřů a tomu přizpůsobit taktiku 

při dalším zápase s nimi. Trenéři mo-
hou vidět vizualizované analýzy zápa-
su z celkem 9 různých herních situací 
a situace filtrovat podle 37 různých 
ukazatelů. To jím umožňuje detailně 
poznat hru a odhalit případné chyby či 
slabiny. Ať již vlastní, tak soupeřovy.
„Síly jsou v dnešním hokeji velmi vy-
rovnané, o vítězi a poraženém často 
rozhodují opravdové drobnosti,“ říká 
Slavomír Lener, generální manažer čes-
ké hokejové reprezentace a pokračuje: 
„Skutečně detailní informace o hře sou-
peře nám mohou pomoci lépe odhalit 
jeho slabá místa. Věřím, že třeba i SAP 
Match Insight může být tím malým 
zrnkem, které převáží misky vah na 
naši stranu.“

Pro trenéry i hráče
Platforma SAP HANA obrazová data 
nejen analyzuje, ale je schopna oka-
mžitě výsledky této analýzy i vizuali-
zovat. Kromě možnosti přecházet mezi 
jednotlivými herními situacemi tak 
mají trenéři k dispozici i velmi detail-
ní statistiky o hře. Při dosavadní ma-
nuální analýze mohl videotrenér pro 

Češi mají tajnou zbraň.
S analýzou hry pomohou Big Data

deotrenérovi označit. Ten pak může 
například sledovat všechna buly v zá-
pase, aniž by ztrácel čas jeho hledá-
ním.
Hokej se ale oproti fotbalu v řadě aspek-
tů výrazně liší. A tak i pilotní projekt 
připravený ve spolupráci se společností 
SAP a Českým svazem ledního hokeje 
stál před celou řadou problémů. Jedním 
z nich byla už identifikace samotných 
hráčů. Zatímco ve fotbale nedochází 

...pokračování ze strany 01



každý zápas vybrat jen několik ukázek 
a ty hráčům předvést, obvykle všem 
najednou.
Výsledky z aplikace SAP Match Insight 
jsou k dispozici v podobě přehledných 
dat a z velké části automaticky. Video-
trenér tak může pro každého hráče při-
pravit v podstatě individuální přehled 
o tom, kde měl ve hře slabiny, jaké 
chyby udělal nebo s čím by měl počítat 
u soupeře. Výsledná data si lze zobra-
zit třeba na tabletu nebo prostřednic-
tvím dotykové obrazovky, kterou mají 
čeští hokejisté k dispozici ve svém ho-
telu.

SAP Sport One
Společnost SAP není ve sportu rozhod-
ně nováčkem. Kromě dodávky aplikace 
SAP Match Insight fotbalového repre-
zentaci Německa a hokejovému týmu 
ČR, je například od letošního roku 
oficiálním dodavatelem statistiky pro 
web NHL.com. I v tomto případě při-
nášejí výpočetní vlastnosti platformy 
SAP HANA fanouškům možnost na-
hlédnout do mnohem větších detailů, 
než byli zvyklí doposud. Kromě toho 
tato platforma a na ní 
postavená řešení našla 
uplatnění například...

podaření. „BNS je pro mě každodenní 
informační potravou,“ uzavřel J. Boček.
Systému BNS ve spojení s vizualizač-
ním softwarem Tableau se poté věnoval 
Jozef Opálený, finanční ředitel Mondi 
Štětí, který představil výhody obou 
těchto nástrojů a popsal průběh jejich 
implementace ve společnosti. S před-
náškou na téma motivace zaměstnanců 
vystoupil na závěr dopoledního bloku 
Radek Žďárecký, generální ředitel Sla-
via pojišťovny, který vyzval přítomné, 
aby se nezapomínali věnovat vedle 
tabulek i svým zaměstnancům. „Do bu-
doucna bychom ocenili nový modul 
BNS, který by zvládnul měřit chemii 
v pracovních vztazích,“ pronesl s nad-
sázkou v závěru svého vystoupení na 
adresu Inekon Systems.

Zaostřeno na marketing
Kromě představení společností se hned 
několik řečníků během konference 
zaměřilo na význam marketingových 
aktivit či zaměření na specifický seg-
ment cílových zákazníků. Martin 
Štrupl, generální ředitel společnosti 
Hamé, například představil úspěšnou 
kampaň ve spojení s českým biatlonem 
a poukázal na jednu z nejsilnějších zá-
kaznických skupin, kterou představují 
zaměstnanci na stav-
bách...

Nové datové centrum společnosti 
Seznam.cz bylo otevřeno v praž-
ských Horních Počernicích, které 
vybudovala společnost Altron. Jed-
ná se o datové centrum spadající 
do kategorie Tier 3 a přes kapacitu 
až 1 MW IT výkonu má jen minimální 
nároky na chlazení a nízké nároky 
na elektrickou energii.

Při plánování a výstavbě datového 
centra byl kladen důraz na umístění 
budovy, její bezpečnost a především 
rozvržení tak, aby se architektonický 
návrh přizpůsobil významu, tj. techno-
logiím datového centra. Celá stavba je 

založena na prefabrikovaném systému 
s panelovým obvodovým pláštěm 
umožňujícím snadné stěhování roz-
měrných předmětů a technologií. Sa-
motné přizpůsobení budovy techno-
logiím přineslo účelné uspořádání ko-
ridorů a ideální využití plochy celé 
stavby. Vznikly tak například rozdílné 
koridory pro servis, logistiku, IT pří-
stupy, atd. 

Bezvýpadkový a bezpečný 
provoz
Návrh i realizace datové centra odpo-
vídá požadavku garantovat úroveň da-
tového centra ve standardu, který pod-

poruje bezvýpadkový provoz s mož-
ností servisu za chodu a je odolný proti 
poruše, a to bez dodatečných investič-
ních nákladů. Příkladem může být na-
pájecí systém Altron Modular Multi-
feet Architecture, který je založen na 
vysoké efektivitě zdrojů, vysoké do-
stupnosti systému a využití transfor-
mátorů s nejnižší možnou ztrátovostí. 
Kapacita je pak v úrovni 1 MW IT při 
průměrné výkonové hustotě 5kW na 
jednu standardní skříň (rack). Celková 
kapacita centra pak vychází 200 skříní 
s vysokou variabilitou hustoty výko-
nu – od 2 kW až do 15 kW a čisté ploše 
600 m2 pro technologie. Součástí roz-
voje datového centra je v budoucnu 
podpora obnovitelných zdrojů pomocí 
fotovoltaických panelů s kapacitou až 
30 kW.
Díky efektivním napájecím zdrojům 
a inovativnímu způsobu chlazení bude 
možné dosáhnout hodnoty PUE < 1,2 
(Power Usage Effectivity – ukazatel 
efektivity využití zdrojů). V rámci tes-
tování byla hodnota částečného PUE 
dokonce 1,04 (při zatíže-
ní 300 kW IT byl příkon 
chlazení jen 12 kW)...

Data Seznam.cz v Horních Počernicích

Mozaiq otevře cestku k chytrému 
bydlení
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inteligentní bydlení, která pomůže sjed-
notit doposud individuální řešení do-
movní automatizace a nabídne mož-
nost vzájemného propojení jednotli-
vých zařízení. Nová platforma umožní 
bezproblémové propojení zařízení, je-
jich funkcionalit a osob a umožní širo-
kému spektru výrobků spolu snadno 
a bezpečně komunikovat. Spotřebitelé 
tak budou mít možnost snadno a intu-
itivně nastavit své spotřebiče a zařízení 
bez ohledu na značku, nepochybně po-
hodlněji a s podstatně vyšší energetic-
kou účinností. Například při nečekaně 
teplém dni umožní buď jedním klik-
nutím na chytrém telefonu, nebo díky 

předem nastaveným instrukcím stáh-
nout doma žaluzie; vypnout sušičku 
na prádlo či automaticky zhasnout 
všechny obrazovky v domě, a dostat 
tak děti ven. 

Softwarová platforma, vyvinutá spo-
lečností mozaiq, vytvoří příležitosti pro 
řadu nových služeb tím, že umožní 
jednoduchou a přitom bezpečnou vý-
měnu dat mezi různými typy zařízení 
a jejich uživateli. Vytvo-
řené obchodní spojení by 
mělo společnostem...

Internet věcí se stává realitou a spo-
lu s ním i koncept chytré domác-
nosti, ve které jsou domácí spotřebi-
če propojeny navzájem a připojeny 
na internet. A právě na dalším roz-
voji chytrých domácích spotřebičů 
a jejich vzájemné komunikaci se roz-
hodly spolupracovat společnosti 
Cisco, ABB a Robert Bosch. Ty vy-
tvoří nový společný podnik Mozaiq 
operations GmbH.

Jednou z nevážnějších překážek v rych-
lejším rozvoji chytrých domácností je 
vzájemná nekompatibilita. Až dosud 
jsou dodavatelé často odkázání jen na 
produkty od jediného výrobce, protože 
vzájemnou komunikaci jednotlivých 
prvků těchto řešení definuje každý vý-
robce po svém. Právě tento moment má 
pomoci Mozaiq operations překlenout. 
V čele nově vytvořeného podniku Dirk 
Schlesinger ze společnosti Cisco Inter-
net Business Solutions Group, který 
bude po dobu výkonu své funkce sídlit 
v německém Frankfurtu.

Hlavním úkolem nově vzniklé společ-
nosti je totiž vyvinout a provozovat 
otevřenou softwarovou platformu pro 



Komerční banka zpřístupnila svým 
klientům zdarma speciální software 
IBM, který znásobí ochranu jejich po-
čítače a minimalizuje riziko zneužití 
přihlašovacích údajů do internetového 
bankovnictví. Klienti si řešení IBM na 
ochranu svého počítače instalují z bez-
pečného prostředí internetového ban-
kovnictví MojeBanka. Bezpečnostní 
software si dosud stáhlo více než 25 ti-
síc klientů Komerční banky. „S klienty 
budujeme dlouhodobá partnerství, 
proto jsme se, z pohledu českého ban-
kovnictví, rozhodli k tomuto bezpre-
cedentnímu kroku. Nechceme pasivně 
vyčkávat, až na naše klienty někdo 
zaútočí a bude se je pokoušet připravit 
o jejich peníze. Pokud klienti dodrží 
jednoduché, ale velmi důležité zásady 
bezpečného chování a dále si nainsta-
lují doporučený nástroj, sníží význam-
ně riziko napadení svého počítače a tím 
i ohrožení svých financí,“ uvedl Albert 
Le Dirac’h, předseda představenstva 
a generální ředitel KB. (RED)

Společnost Facebook ocenila marke-
tingovou akci České spořitelny, během 
které banka využila sociální síť pro 
přímý prodej hypoték. Umístila ji na 
svoje globální webové stránky mezi 
případové studie světových firem jako 
je Vodafone UK, Coca-cola, Estée 
Lauder či Audi. Facebook takto pou-
kazuje na firmy, které ho dokáží uni-
kátně a kreativně využívat. V případě 
České spořitelny upozorňuje především 
na prodejní model, který banka zvolila 
a uvádí i konkrétní výsledky, které 
kampaň bance přinesla. Z tuzemských 
firem stejného úspěchu dosáhlpouze 
startup ZOOT.

Čína, Turecko a Spojené arabské 
emiráty dominují v nakupování pro-
střednictvím smartphonů.

Nový průzkum společností PayPal 
a Ipsos* zjišťuje, že mobilní obchodo-
vání roste téměř třikrát rychleji než 
celý sektor elektronického obchodová-
ní. V období 2013–2016 se složená roční 
míra růstu (CAGR) v oblasti mobilního 
nakupování odhaduje na 42 % oproti 
13% růstu celého sektoru elektronic-
kého obchodování (včetně mobilního). 
Průzkum, který se zabýval zvyklostmi 
v oblasti mobilního nakupování více 
než 17 500 spotřebitelů z 22 zemí, také 
zjistil informace o chování zákazníků 
při mobilním nakupování, překážky, 
kterým čelí, a dále také identifikoval 
rostoucí trhy.

Světlá budoucnost 
pro mobilní obchodování
Z hlediska procentuálního podílu na 
globálních** útratách v online obcho-
dech představuje mobilní obchodování 
stále ještě relativně malý segment: 
podle průzkumu tvoří nákupy pro-
střednictvím smartphonů devět pro-
cent online útrat a nákupy přes tablety 
dokonce jen pět procent. Obě tyto sku-
piny jsou zcela ve stínu stolních a pře-
nosných počítačů, které dohromady 
dosahují 85% podílu na online útratách. 
Zatímco absolutní čísla mohou být ma-
lá, rozmach mobilního obchodování 
je poměrně významný. Třetina (33 %) 
dotázaných online nakupujících uved-
la, že v posledních 12 měsících proved-
la nákup prostřednictvím smartphonu, 
a 20 % respondentů nakoupilo přes tab-
let. Prudký růst obchodování ve smart-
phonech pohání především mladí do-
spělí lidé. Globálně je v průměru 59 % 

nakupujících přes smartphone ve věku 
18–34 let oproti 44 procentům všech 
online zákazníků. 

Čína, Turecko a Spojené 
arabské emiráty dominují 
v nakupování prostřednictvím 
smartphonů
Online zákazníci z emirátů realizují 
v průměru 24 procent svých online ná-
kupů přes smartphone, čínští spotře-
bitelé je těsně následují s 21 procenty 
a na třetím místě jsou Turci s 19 pro-
centy. Tyto tři země také stojí v čele 
srovnání četnosti nakupování pro-
střednictvím smartphonů. V Číně více 
než dvě třetiny (68 %) online nakupu-
jících použily při nákupu smartphone 
v posledních 12 měsících. Smartphone 
použilo při nákupu za stejné období 
také 57 % zákazníků z SAE a 53 % 
Turků.

Online spotřebitelé dávají 
přednost aplikacím
Globálně 64 % zákazníků, kteří nakou-
pili přes smartphone, uskutečnilo svůj 
nákup z aplikace a 52 % nakoupilo pro-
střednictvím webového prohlížeče. 
Ti, kdo použili obě platformy, dávají 
obvykle přednost aplikacím (47 % 
upřednostňuje nákup z aplikace). Když 
byli všichni uživatelé smartphonů a tab-
letů dotázáni na výhody používání 
aplikace k úhradě online či offline ná-
kupů, většina uvedla pohodlí (35 % 
uživatelů smartphonů/tabletů souhla-
sí, že je to výhoda) a rychlost (30 %). 
Mezi další výhody používání aplikací 
podle názorů zákazníků v různých ze-
mích patří: „okamžité potvrzení plat-
by“ v Mexiku (možnost uvedená 37 % 
mexických uživatelů smartphonů/tab-
letů), připomenutí speciální nabídky/

slevy/poukázky“ v Číně (30 %) a „mož-
nost sledování digitálních účtenek“ 
v Izraeli (26 %).

Dnes vyhledávání produktů, 
zítra nové funkce
Nejčastěji jmenovanou aktivitou mezi 
vlastníky či uživateli smartphonů v sou-
vislosti s mobilním  nakupováním  je 
vyhledávání produktů: 36 % respon-
dentů uvedlo „vyhledávání informací 
o produktech na smartphonu“ v uply-
nulých 12 měsících, 27 % použilo 
smartphone k „vyhledávání umístění 
a dalších informací o obchodě či fir-
mě“ a 25 % využilo smartphone ke 
„čtení zákaznických či uživatelských 
recenzí“. Když ovšem byli uživatelé 
smartphonů dotázáni, k čemu by je 
chtěli využívat v budoucnu (kromě čin-
ností, ke kterým je již použili dříve), 
mezi nejčastější odpovědi související 
s budoucími funkcemi patřily různé 
platební možnosti. 16 procent uživate-
lů smartphonů zvolilo „použití smart-
phonu u pokladny k zaplacení nákupu 
(např. pomocí NFC)“ a 15 % uvedlo 
„objednávku v předstihu před přícho-
dem do provozovny (např. kávy či jídla) 
prostřednictvím aplikace či webového 
prohlížeče ve smartphonu“.

Překážky v mobilním 
obchodování
Největší překážkou rychlejšího růstu 
mobilního obchodování je skutečnost, 
že zákazníci si ještě neuvědomují jeho 
výhody oproti nakupování na zaříze-
ních s větší obrazovkou. Vlastníci/
uživatelé smartphonů, kteří své zaříze-
ní nepoužili v posledních 12 měsících 
k nákupu, jako největší překážky uvá-
dějí: „upřednostňuji online nakupo-
vání na jiném zařízení...

finance (ve spolupráci s časopisem Bankovnictví)
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marketingovou 
akci České 
spořitelny 
a zařadil ji mezi 
případové studie 
renomovaných 
světových značek

Mobilní obchodování brzy zastíní 
tradiční online nákupy

EY M&A barometr: Češi mají v regionu 
největší zahraniční apetit

Více si přečtěte na:

Český trh fúzí a akvizic byl v roce 2014 
rokem dvou rozdílných pololetí. V je-
ho první polovině vše nasvědčovalo 
tomu, že půjde co do počtu transakcí 
o nejlepší rok od recese v roce 2009. 
Navzdory slibnému startu se ale ve dru-
hém pololetí akviziční apetit investorů 
částečně zpomalil. Silná poptávka po 
firmách byla tažena zejména zlepšují-
cími se ekonomickými podmínkami 
a nízkými úrokovými sazbami. Nej-
větší transakcí v ČR i v regionu se sta-
la akvizice GSG GROUP společností 
Materali a.s. (Radovan Vítek). V počtu 

transakcí obsadila Česká republika třetí 
místo (221 transakcí), nejvíce trans-
akcí v regionu bylo realizováno v Tu-
recku (305) a Polsku (245). Nejatrak-
tivnějšími obory v regionu z pohledu 
počtu transakcí byly nemovitosti, vý-
roba a služby. Z pohledu hodnoty se 
pak největší fúze či akvizice uskuteč-
nily v nemovitostech a maloobchodě. 
V roce 2014 uskutečnili investoři v Čes-
ké republice celkem 221 transakcí v ob-
jemu téměř 8 miliard USD. Meziročně 
tak jde co do počtu o mírný pokles o 8 %. 
Mezi transakce ale nebyla zařazena 

koupě 40% podílu EPH a.s., jelikož se 
jedná o převzetí menšinového podílu 
většinovým akcionářem, ani koupě 
společnosti Telefónica ČR z důvodu 
jejího ohlášení a zařazení do M&A 
barometru 2013.
Rok 2015 ve znamení další koncentra-
ce maloobchodního trhu „Vzhledem 
k tomu, že je na českém trhu v poměru 
k jeho velikosti stále relativně hodně 
hráčů v oblasti maloobchodu a to jak  
nadnárodních řetězců, tak i menších 
sítí vlastněných domácími subjekty – 
dají se po změně vlastníka SPARu...



kdo může s kyberkriminalitou přijít do 
styku, a to nikoliv jako podložka pod 
lampu, ale coby průběžně studovaný 
fundamentální text pro všechny práv-
ní, kriminalistické a kriminologické 
situace.
Možná to bude na první pohled půso-
bit divně a taky to nemám nijak stati-
sticky podloženo, ale jsem hluboce 
přesvědčený, že počítačová kriminali-
ta má v posledních dvaceti letech jednu 
z největších dynamik rozvoje.
Naposledy mne to napadlo, když jsem 
si přečetl, že už i Kim Čong-un, svými 
severokorejskými poddanými zvaný též 
vynikající soudruh, si chová nemalé 
stádo hackerů, a jak se zdá dost divo-
kých. A pár dní na to se za mě pokoušel 
vymámit číslo mého bankovního účtu 
nějaký jihoafrický křovák, či co to bylo. 
Co by si s ním někde v buši počal, ne-
tuším, ale snažil se pekelně.“

která vynakládá na zabezpečení svého 
interního IT řádově stovky milionů ko-
run, nebyla schopná zabránit hacker-
skému útoku na své interní bankovní 
systémy, při kterém byla kompromi-
tována data o 83 milionech klientů.

3. Kdo nese za data umístěná v dato-
vém centru zodpovědnost? Kdo bude 
zodpovědný například v případě je-
jich zneužití?
Odpovědnost je obvykle řešena v pod-
mínkách dané cloudové služby, ve kte-
rých také obvykle existuje celá řada 
výluk. Pro zákazníky cloudových slu-
žeb je to vždy o posouzení míry rizika, 
zda si mohou dovolit využití takové 
služby a jaké nároky v případě ztráty či 
kompromitace dat mají a jak mohou 
posílit zabezpečení svých dat v rámci 
cloudu. Případů, kdy by ke ztrátě či 
poškození dat došlo v důsledku nějaké 
chyby poskytovatele cloudových služeb 
(např. v důsledku bezpečnostní chyby) 
je relativně málo v porovnání s tím, 
kdy dojde ke kompromitování dat v dů-
sledku chyby uživatele, špatným na-
stavením aplikace či v interakci s jeho 
interními systémy. Je mediálně lákavé 
napsat, že došlo ke kritickému úniku 
interních informací významné globál-
ní firmy díky špatnému zabezpečení 
emailů v cloudu, ale málo kdo skutečně 
ví, že k takovému zneužití mohlo dojít 
i bez jakékoliv vazby na cloud a došlo 

by k němu i v případě, že by dotčená 
firma měla své maily uloženy lokálně 
ve svém datovém centru. 

4. Jak je to v případech virtualizova-
ných zařízení? Například v případě 
desktopů?
To je v zásadě stejné, je to z právního 
pohledu identický případ, vždyť obvyk-
lé cloudové služby bývají svým způso-
bem virtuální aplikace běžící na cizím 
serveru a rozdíl mezi virtualizací 
a cloudem se bude postupně smazávat.

5. Co znamená pojem datová suvere-
nita?
Pokud budete hledat tento výraz v čes-
kých právních předpisech, tak tento 
výraz neznamená vůbec nic. V disku-
zích mezi právníky a IT odborníky je 
toto téma docela populární, protože se 
jedná o otázku právního řádu, kterým 
se bude řídit ochrana a přístup k da-
tům dle místa jejich uložení. Někte-
rým vládním organizacím zejména 
v USA je v zásadě jedno, kde se data 
nacházejí a vyžadují v zájmu boje proti 
terorismu, aby američtí poskytovatelé 
cloudových služeb data svých klientů 
vydávali nehledě na místě jejich ulo-
žení. Microsoft se nedávno takovému 
přístupu postavil právě s odůvodně-
ním, že takové vydání dat (uložených 
v datovém centru v Irsku) by odporova-
lo irskému právu, ale americký soud 

v prvním stupni jim rozhodně za prav-
du nedal a rozhodl, že americká spo-
lečnost, která kontroluje data uložená 
ve své infrastruktuře, se nemůže vyhý-
bat předání dat tím, že je uloží v cizí 
jurisdikci.
Z právního pohledu je to srážka dvou 
(či více) právních řádů, z nichž každý 
by chtěl mít přednost před tím druhým 
a dokud na mezinárodní úrovni nebu-
de existovat shoda, čekají nás zdlou-
havé spory a negativní emoce. Dalším 
příkladem je třeba ochrana osobních 
údajů, kterou se státy (či EU) snaží 
regulovat ochranu dat svých občanů 
v zahraničí, a která by mohla vyústit 
ve výrazné změny ve způsobu fungo-
vání cloudových služeb právě proto, 
aby nedocházelo ke konf liktu vícero 
právních řádů. 

6. V poslední době volí cloudová ře-
šení i některé orgány veřejné správy. 
Jaké specifika platí pro ně? Existují 
v tomto směru nějaká zvláštní pravi-
dla?
V zásadě by veřejná správa měla ke 
cloudu přistupovat shodně, jako jaký-
koliv soukromý subjekt, je tedy třeba 
analyzovat která zákonná či smluvní 
omezení by nasazení 
cloudu mohla bránit. 
Když ponecháme...

kům (např. ochrana osobních údajů či 
tzv. významný outsourcing v bankov-
ním sektoru) a zda zákazník s péčí 
řádného hospodáře posoudil všechny 
aspekty nasazení cloudu z hlediska 
obchodního vedení firmy (zejména 
z pohledu business continuity a násled-
ků případné nedostupnosti cloudových 
technologií či dat v nich uložených).

2. Když ze své zkušenosti porovnáte 
bezpečnost dat na lokálním firemním 
serveru a v datovém centru. Kde jsou 
podle vás ve větším bezpečí před pří-
padným kybernetickým útokem?
To je čistě hypotetická otázka a odpo-
věď na ni vždy závisí na konkrétních 
okolnostech. Ale představa, že neza-
mčený rack s jedním nezáplatovaným 
serverem v „kumbálu vedle košťat“ bu-
de bezpečnější než datové centrum 
globálního IT gigantu je zcestná asi 
i pro laika. Velkou roli v tom hraje 
i subjektivní pocit, že klient ztrácí kon-
trolu nad daty, protože je již nemá 
výhradně ve své dispozici. Takovým 
etalonem zabezpečení bývají v soukro-
mém sektoru banky a hned několik 
našich klientů po velmi bedlivém zvá-
žení přechází na cloudové technologie, 
protože jsou pro jimi zamýšlený účel 
bezpečné. 
V kontextu toho je pak paradoxní, že 
největší americká banka JPMorgan, 
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Vladimír Smejkal:  KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

Cloudu se nemusíme bát

Více si přečtěte na:

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý 
člověk je dnes více ohrožován krimi-
nalitou kybernetickou než násilnou či 
majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje 
všem aspektům kriminality spojeným 
s počítači, sítěmi, Internetem, virtuál-
ním prostorem, sociálními sítěmi a dal-

šími, pro dnešní dobu tak typickými, 
fenomény. Detailně se zabývá skutko-
vými podstatami kybernetické krimi-
nality od historie po současnost včetně 
prognózy dalšího vývoje. Nechybí ani 
problematika natolik nová, jako jsou 
zločiny spojené s bitcoiny a virtuální 
zločiny ve virtuálním prostoru. Publi-
kace obsahuje také rozsáhlou a komen-
tovanou judikaturu, takže je široce po-
užitelná pro právní praxi.
Autor zde shrnul svoje dlouholeté pů-
sobení v oblasti právní teorie, ale i re-
álné praxe při praktickém odhalování 
a vyšetřování kybernetické kriminali-
ty. Kniha je koncipována široce a me-
zioborově tak, aby v ní našli potřebné 
informace právníci, „ajťáci“ i manažeři, 
studenti vysokých škol všech zaměření 
nevyjímaje – zejména pak všichni, kdo 
nějakým způsobem přicházejí do styku 
s trestnou činností související s infor-
mačními technologiemi. Takže takhle 
to vidí autor.

Ponořte se do četby
Kniha má 636 stran a je to celkem hut-

né čtení, nicméně nepředpokládám, že 
to bude někdo číst jako knihu pohádek. 
Je opravdu nejen zajímavé se podívat 
na daný trestný čin  třeba vyzvědač-
ství, šíření poplašné zprávy, nelegální 
odposlechy, nebo neoprávněné naklá-
dání s osobními údaji a řadě dalších), 
ale zhodnotit ho z pohledu formy, skut-
kové podstaty a také judikatury.
Pro mne je to z pohledu kybernetické 
bezpečnosti velmi zajímavá knížka, 
a postupně budeme v každém čísle ča-
sopisu přinášet krátké pohledy na dané 
trestné činy.
Z předmluvy, kterou napsal JUDr. 
Tomáš Sokol, advokát vybíráme pár 
vět, se kterými nelze jinak než souhla-
sit: „Na dané téma u nás zatím moc 
knih nevyšlo a takhle rozsáhlá, skoro 
bych řekl vypasená, určitě ještě žádná. 
Jde o dílo na vysoké odborné úrovni, 
které by mělo být na stole každého, 

...pokračování ze strany 01

„Všem doporučuji, aby si vše ostatní přečetli sami. Knihu vydalo nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o. a pokud máte zájem si knihu koupit, můžete si ji objednat 
u i nás, pro naše věrné čtenáře máme připravenu malou slevu.“
Petr Smolník, šéfredaktor
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KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
Vladimír Smejkal

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou 
kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem 
aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním 
prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými, fenomény. 
Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie 
po současnost včetně prognózy dalšího vývoje. Nechybí ani problematika 
natolik nová, jako jsou zločiny spojené s bitcoiny a virtuální zločiny ve virtuálním 
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je široce použitelná pro právní praxi.
Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné 
praxe při praktickém odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Kniha 
je koncipována široce a mezioborově tak, aby v ní našli potřebné informace 
právníci, „ajťáci“ i manažeři, studenti vysokých škol všech zaměření nevyjímaje 
– zejména pak všichni, kdo nějakým způsobem přicházejí do styku s trestnou 
činností související s informačními technologiemi.
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Java programátor – Praha
Chcete se podílet na vývoji zajímavých 
SW řešení pro velké mezinárodní spo-
lečnosti a přitom být součástí sehraného 
kompaktního týmu technicky silných in-
dividualit s cílem uspět za každou cenu? 
RedToo hledá pro rozšíření svého týmu 
šikovné a zkušené programátory.

Hlavní požadavky:
• několik let zkušeností ve vývoji SW 

se silnou znalostí  Java technologií 
(Java /J2EE, JSP, EJB, Webservices)

• schopnost podílet se na designu 
a architektuře konečného produktu

• profesní zkušenost s prostředím 
Unix/Linux a Windows

• znalost SQL/RDBMS
• přehled a znalosti souvisejících 

technologií jako Spring framework, 
Maven, Hibernate či Flex

• zkušenosti s vývojem v Oracle SQL 
(PL/SQL), s tvorbou a realizací test 
cases

• schopnost tvorby kvalitní technické 
dokumentace 

• komunikační předpoklady a alespoň 
komunikativní angličtinu

• výhodou jsou předchozí zkušenosti 
s agilní metodikou vývoje, stejně jako 
znalosti dalších technologií: Swing, 
Eclipse, Ant, Struts, Servlets,...

Kontakt: petr.nosek@redtoo.com

Java programátor
Společnost ICZ a.s., úspěšný dodavatel 
software elektronické spisové služby a dů-
věryhodného ukládání dokumentů, hledá 
pro centrálu v Praze nového kolegu/ko-
legyni do oddělení vývoje SW. 

Popis činnosti:
• vývoj a návrh J2EE aplikací v oblasti 

správy dokumentů

Požadujeme
• minimálně 2 roky praxe na J2EE 

projektu
• zkušenost s technologiemi Spring, 

Hibernate, XML technologie, web 
services

• minimálně jeden frontend Frame-
work

• schopnost zorientovat se v cizím kódu
• znalost metodologie vývoje (conti-

nuous integration, TDD, agilní me-
todiky)

• spolehlivost, flexibilitu, smysl pro 
týmovou práci

• samostatnost, zodpovědnost
• ochotu k dalšímu vzdělávání

Kontakt: e-mail: hr@i.cz

IT Project Manager – Senior  
Hledáme seniorní projektové manažery 
se zkušenostmi s vedením velkých IT pro-
jektů, výbornými znalostmi PM procesů, 
projektových metodologií a best practi-
ces

Hlavní úkoly:
• Vedení komplexních projektů a za-

jištění dodržení časového harmono-
gramu, kvality i finančního rozpočtu

• Koordinace a přímé vedení členů 
projektového týmu

• Zajištění alokace zdrojů a pokrytí 
všech fází projektového cyklu (studie 
proveditelnosti, sběr požadavků, 
analýza, ROI, business plán, design, 
testování, plánování implementace...)

• Identifikace rizik a jejich eliminace/
předcházení/řešení

• Zajištění kompletní projektové doku-
mentace

• Koordinace aktivit a lidí pro dosažení 
plánovaných cílů, průběžné úpravy 
projektových plánů

• Pravidelné status meetingy s dotče-
nými osobami a odděleními

• Úzká spolupráce s managementem, 
reporting o vývoji a průběhu projektů 

• V případě potřeby koordinace exter-
ních dodavatelů

Kontakt: petr.nosek@redtoo.com
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Channel Marketing Specialist
Samsung Electronics, Praha

Siebel Customization 
Specialist
Capgemini, Praha

SAP BI/ BW Consultant
Cognizant Technology Solutions, 
Praha

International Sales 
Representative
On Line Srl, Praha

Channel Account 
Manager Displays
Sony Electronics, Praha

International Sales Graduate 
Program in Prague
HP – Czech Republic, Praha

Senior Infrastructure
Engineer
CA Technologies, Praha

Campaign Management 
Technical Consultant
Teradata, Praha

PRODUCT SALES 
SPECIALIST – 
Enterprise Networking, 
Unified Access, Wi-Fi
Cisco, Praha

Regional Cloud 
Channel Sales 
Manager CEE with 
German language
SAP, Praha

Strategic Purchaser
ČD – Telematika, Praha

Software Engineer II – Intl.
NCR, Praha

Senior Programmer
ČD – Informační Systémy, Praha

System Architect
CGI, Praha

Project Manager
Valeo, Praha

Brand & PR Manager
Bohemia Interactive, Praha

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

Kdo se posunul kam

Více na www.netguru.cz Více na www.ictsecurity.cz

Chuck Robbins
Cisco
CEO

Změna na pozici 
generálního ředi-
tele se chystá ve 
společnosti Cisco. 
Po 20 letech opou-
ští pozici gene-
rálního ředitele 
(CEO) společnosti 

John Chambers, který se přesune se do 
pozice předsedy správní rady (Chair-
man of Board). Na jeho místo nastupu-
je od 26. května 2015 Chuck Robbins, 
který se s účinností od 1. května 2015 
stal také členem představenstva. 
Chuck Robbins působí ve společnosti 
Cisco od roku 1997, kam nastoupil jako 
Account manager a rychle stoupal po 
manažerském žebříčku společnosti. 
V minulosti byl jako starší vice prezi-
dent zodpovědný za celosvětové ope-
race společnosti Cisco, podílel se na pří-
pravě celé řady nových akvizicí i stra-
tegií, které pro Cisco znamenaly nárůst 
obratu a posílení jeho pozice na trhu.

Stefan Mandl
WD pro Evropu a Rusko
Obchodní ředitel

Mnichov/Praha, 
30. ledna 2015 – 
Společnost WD, 
součást Western 
Dig it a l®  C or p. , 
oznámila, že do 
funkce obchodní-
ho řed ite le  pro 

Evropu, Rusko a Společenství nezávis-
lých států byl jmenován Stefan Mandl. 
Ve funkci bude mít na starosti zejmé-
na prodej a distribuci pevných disků 
a spolupráci s OEM partnery. Ve funk-
ci nahradil Svena Rathjena, který pře-
chází na pozici viceprezidenta společ-
nosti a generálního manažera pro 
produkty nabízející síťová řešení. Obě 
personální změny vstupují v platnost 
1. února 2015.
Stefan Mandl pracuje u společnosti WD 
již deset let a zastával několik funkcí. 
V poslední době pracoval převážně na 
pozici obchodního manažera pro Ev-
ropu. Posledních pět let byl jeho nadří-
zeným Sven Rathjen...

Ondřej Lubovský
ALTRON 
Ředitel společnosti

Od 1. dubna 2015 
dochází ke změně 
na pozici ředitele 
společnost i AL-
TRON, a.s. Nově 
bude tuto pozici za-
stávat Ing. Ondřej 
Lubovský. V rámci 

své role bude podporovat rozvoj no-
vých obchodních příležitostí, produk-
tové inovace a řídit celou společnost 
v rámci růstové strategie.
Ondřej Lubovský, absolvent pražského 
ČVUT v oboru radioelektronika, při-
chází do Altronu ze společnosti Ness, 
kde měl na starost významné obchod-
ní zakázky. Svou kariéru zahájil jako 
konzultant informačních technologií 
a následně projektový manažer ve spo-
lečnosti Accenture. Bohaté zkušenosti 
si přináší také z vedoucích pozic u me-
zinárodních IT společností jako je 
Capgemini, kde působil jako ředitel 
provozu a dodávek projektů nebo spo-
lečnosti Wolters Kluwer....

RedToo RedToo ICZ
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Centralizované uložení dat
„Dnešní AV technici se proměňují spí-
še v AV IT techniky,“ říká Karel Knetl 
a pokračuje: „Dnes má každé zařízení 
používané na konferencích svou vlast-
ní IP adresu, což nám dává určité mož-
nosti z pohledu digitální distribuce. 
Dříve seděli audio a video technici za 
svými počítači a prostřednictvím 
flashek či e-mailů dostávali od řeční-
ků prezentace. Jejich úkolem bylo vše 
dostat do funkční podoby. To byl téměř 
nadlidský výkon,“
Situaci ale může velmi výrazně pro-
měnit modulární řešení vyvinuté spo-
lečností Eleway. „Naše řešení je mo-
dulární a zastřešuje tedy celý průběh 
kongresu. Cílem je konferenci zpropa-
govat, zefektivnit, a nakonec ji udělat 
více ekologickou, protože s pomocí 
elektronické distribuce můžeme z velké 

části odbourat tisk materiálů,“ uvádí 
Jan Pichert, CTO společnosti Eleway 
a doplňuje, že modulární systém Ele-
way podporuje centrální distribuci 
a uložení dat.
Právě to je jedna z klíčových vlastností. 
Pro každou konferenci existuje cent-
rální úložiště, kam si mohou vystupu-
jící své příspěvky nahrát předem sami 
prostřednictvím některé z mobilních 
platforem, nebo ji samozřejmě mohou 
předat organizátorům třeba na zmí-
něné flashce. Na rozdíl od běžně pou-
žívaných systémů, centrální úložiště 
Eleway zajistí, že právě v tento moment 
pro něj starosti končí. Sytém totiž do-
káže zajistit nejen cent-
rální distribuci dat do 
jednotlivých sálů, ale... 

z flash disků, snaží se připojit vlastní 
notebook a nemalou část vyhrazení 
času stráví snahou o odstranění pro-
blémů. Na malé konferenci se to dá 
ještě omluvit, ale u větších akcí s nároč-
nějším programem, už takové drobné 
prostoje mohou znamenat zásadní 
problém. „Technologie bez software 
nemají dnes smysl. Zprostředkovat or-
ganizátorům řečníkům i účastníkům 
kongresu informace v dnešní době 
vyžaduje propojení technologie i soft-
warové nadstavby,“ říká Karel Knetl, 
obchodní ředitel společnosti Yventech 
a dodává, že dnes došlo prakticky ke 
splynutí software a technologií. „Při po-
řádání kongresů, ať již jednodenních, 
tak dvoudenních má smysl nabídnout 
lepší řešení, než jen zajištění hardware 
na ozvučení, prezentace a podobně,“ 
dodává Karel Knetl

Efektivní řízení konference?
S Eleway je to hračka

Více si přečtěte na:

TechEd-DevCon 2015
Vývojáři, programátoři, databázoví a IT 
specialisti, zveme vás na 13. ročník nej-
větší IT odborné konference TechEd-
-DevCon, Počítačové školy Gopas. 
Akce se uskuteční 18.–21. května 2015 
v prostorách multikina Premiere Cine-
mas v obchodním centru Park Hosti-
vař.
Těšit se můžete na témata jako jsou 
vývoj pro Windows 10 a Windows 
Phone, Azure, Windows Server 2016, 
Exchange, SharePoint, System Center 
a Cloud, SQL Server 2014, Hyper-V, 
(anti)Hacking, Visual Studio 2015, 
C# 6.0, Entity Framework 7, ASP.NET 
MVC 6, PowerShell, Roslyn, GIT, SC-
RUM, TFS 2013, Python, Android, Java, 
iOS, Office 365, Skriptování, Bezpeč-
nost a ISO 2700x a mnoho dalších.  Po 
celou dobu konference budou souběžně 
s přednáškami probíhat diskuzní fóra 
s IT odborníky na „Ask the Expert“ 
stánku. Na konferenci vystoupí i svě-
toznámí IT odborníci jako je Matteo 
Pagani, Mergim Cahani a Ercan Can-
hasi.
Právě možnost setkat se a diskutovat 
s IT odborníky, kteří mají dlouhou 
praktickou zkušenost je jedním z nej-
větších lákadel konference. V rámci 
diskusních fór na „Ask the Expert“ stán-
ku s nimi budete moci probrat i pro-
blémy, které musíte řešit ve své vlastní 
praxi. Přednášky jsou rozděleny do pěti 
oblastí. V ShowIT Hall si najdou svá 
zajímavá témata IT specialisté,...

IDC Datacenter 
Transformation 
Roadshow 2015
Problematikou datových center, aktu-
álními trendy v architektuře, zajišťo-
vání zdrojů, provozu a optimalizaci 
podnikových datových center a také 
budoucností této dříve nepostradatelné 
součásti IT infrastruktury v kontextu 
tzv. 3. Platformy IT, se bude zabývat 
letošní ročník této konference. Nejvý-
znamnější dodavatelé a ti, kdo rozho-
dují o strategiích a investicích na straně 
zákazníků, budou diskutovat o zásad-
ních vlastnostech a funkcích datových 
center příští generace a sdílet své názo-
ry na vše od automatizace a holistické 
strategie vlastnictví po softwarově de-
finovaná datová centra, „pulse stac-
king“, a potenciální obchodní přínosy.

Zaběhejte si 
s kolegy – Business 
Run Motivation
Nemůžete se odhodlat začít běhat? 
Spojte se s kolegy v práci do jednoho 
týmu a motivujte se vzájemně. Pokud 
nevíte jak začít, stačí navštívit stránky 
www.businessrun.cz. Asociace firem-
ních sportu a zdraví, společně se se-
verem Behej.com a časopisem ICT 
Network News běžecký seriál BUSI-
NESS RUN MOTIVATION je jedineč-
ný tím, že do firemního běhu zapojí 
v každé zúčastněné firmě zaměstnance 
z celé České republiky a není omezen 
na určitý termín a místo. Všichni čle-
nové firemního týmu budou mít navíc 
startovní čísla s logem vaší firmy.
Pokud chcete začít, není nic jedno-
duššího. Pošlete objednávku na Vámi 
určený počet startovních čísel pro Váš 
firemní tým (stačí emailem na firem-
nisportoviste@gmail.com) a naplánuj-
te trasu dlouhou minimálně 5 km začí-
nající před budovou Vaší firmy. Pak již 
stačí uběhnout společně trasu alespoň 
5 km a poslat fotku celého týmu na 
startu a případně i z běhu. Odměnou 
Vám bude certifikát s fotografií Vaše-
ho firemního týmu o uběhnutí Vámi 
uvedených kilometrů a o finanční pod-
poře handicapovaných sportovců z kaž-
dého startovního čísla.

více informací se dovíte na:
http://www.teched.cz

více informací se dovíte na:
www.idc-cema.com

Více na:
http://www.asociacefiremnichsportu.cz/

akce/businessrun

Kde byste rozhodně měli být...

...pokračování ze strany 01



Chytré hodinky má už na trhu skoro 
každý. Zatím s nimi ale váhají firmy, 
které umí opravdu vyrábět hodinky. 
Ale situace se už mění, zřejmě prv-
ním z nejvyšší hodinářské ligy, kdo 
se pustí do této novinky, bude švý-
carská legenda Tag Heuer. Dočkat 
bychom se měli do konce roku. Musí-
me si ale připravit něco k 40 tisícům 
korun.

Je logické, že první chytré hodinky 
uvedly na trh firmy vyrábějící telefony. 
Není divu, ony jsou v podstatě takovým 
telefonem na ruku. Jenže se dalo čekat, 
že tenhle nový a lukrativní trh si ne-
nechají ujít ani hodinářské firmy. Ty 
se delší dobu rozkoukávaly, ale nyní už 
se množí spekulace o tom, kdo všechno 
je chystá. Jedním z potvrzených adep-
tů je model se značkou TAG Heuer, 
která se experimentů nikdy příliš ne-
bála. O chystané novince toho není 
mnoho známo, ale firma uvedla, že 
design bude vycházet z populární řady 
Carrera.

Výdrž až 40 hodin
Podle všeho se na vývoji hodinek po-
dílí také Google, s vysokou dávkou 
jistoty tak lze předpokládat, že budou 
využívat platformu Android Wear. Tu 
už docela dobře znají uživatelé hodi-
nek od korejských výrobců. S cenou 
na hranici 1 400 amerických dolarů 
(asi 35 tisíc korun) bude stát novinka 
asi o třetinu výše než Apple Watch. 
Vzhledem k cenám jiných modelů té-
to značky se to rozhodně nezdá jako 
přepálená cena.
Podle vyjádření zástupců TAG Heuer 
se hodinky budou moci pochlubit pře-
devším vyšší výdrží než je dosud zvy-
kem u konkurence. Ostatně zákazníci 
této značky asi nejsou zvyklí dobíjet 
hodinky každou chvíli (pokud se tedy 
samy nedobíjí na ruce), nicméně de-
klarovaná výdrž více než 40 hodin, te-
dy přibližně dva dny,...

lifestyle
14|15

černé, hnědé a červené. Dalšími varian-
tami je pak čistá bílá (Ceramic White) 
s diamantovým vzorem, metalická šedá 
(Metallic Gray) a lesklá zlatá (Shiny 
Gold). K dispozici je ale i levnější verze 
s běžným zadním krytem z plastu.

Barvy, kam se podíváš
Jedním z trumfů telefonů LG byly vždy 
„zářivé“ displeje. Pro 5,5“ displej G4 
byla použita technologie IPS Quantum 
Display. Ta by měla zajistit až o pětinu 
lepší barvy a až o čtvrtinu jasnější ob-
raz. Quad HD displej a technologie 
Advanced In-Cell Touch (AIT) kom-
binují LCD a dotekový senzor v jediné 
vrstvě. Díky tomu jsou barvy lépe re-
produkovány a i citlivost na dotek je 
vyšší. 
Telefon je postaven na chipsetu Qual-

comm Snapdragon 808 s X10 LTE. Te-
lefon je vybaven vestavěnou paměti 
o velikosti 32 GB, RAM pak má velikost 
3 GB, a samozřejmě nechybí ani slot pro 
Micro SD kartu. S baterií o kapacitě 
3 000 mAh by měl podle výrobce vydr-
žet i při plném nasazení více než jeden 
den.

Fotomobil nejvyšší třídy
Už předchozí modely G2 a G3 patřili 
k tomu nejlepšímu, co se z fotografic-
kého hlediska dalo na mobilním trhu 
vybrat. G4 podle všeho míří ještě výše. 
Dost naznačí už rozlišení 16 Mpx, ale to 
není zdaleka vše. Telefon totiž nabízí 
možnost manuálního nastavení celé 
řady parametrů, ať již jde...

Menší z jihokorejských výrobců zdá 
se znovu nabírá dech. Nové modely 
budí zaslouženou pozornost a ak-
tuální vlajková loď s označením G4 
skutečně míří na špičku nabídky. 
Ať už vás zaujme koženou zadní 
stranou, vynikajícími fotografickými 
schopnostmi nebo 5,5“ displejem. 
Pokud vás mobily ještě pořád baví, 
tenhle kousek nepřehlédněte. A jest-
li ne, bude to skvělý (nejen) pracovní 
nástroj.

Na zadní straně telefonů jsme si už 
zvykli na ledacos, ovšem kůže se hned 
tak nevidí. Snad i proto na ni Korejci 
vsadili. Použita byla třísločiněná kůže, 
která má být odolná vůči vlhkosti, vo-
dě, teplotám i působení času. Telefon 
bude k dispozici ve třech odstínech – 

Chytré 
hodinky ze 
Švýcarska

Nutnost pro nostalgiky –
nabíječka v podobě kapacitátoru
Stačí nastavit cílový čas a rozjet se 
rychlostí přesně 88 mil za hodinu 
(142 km/h) a objevíte se v jiné době. 
Cestování časem zatím zajistit ne-
jde, ale přesto se můžete ve svém 
autě cítit tak trochu jako Marty ve 
svém DeLoreanu v legendárním 
filmu Návrat do budoucnosti. I do 
svého auta si můžete pořídit prou-
dový kapacitátor! Sice vás nepře-
nese v čase, ale zase s ním dobijete 
svá mobilní zařízení.

Pokud patříte mezi fanoušky Dr. 
Browna a celé filmové série, pak si Flux 
Capacitor Car Charger prostě musíte 
pořídit. Rozhodně máte jistotu, že 
tímhle zařízením upoutáte pozornost 
okolí. I když tenhle kapacitátor ani ne-
promění vaše auto v DeLorean, ani 
neumí zajistit cestování v čase, dneš-

nímu člověku se bude hodit. Jak totiž 
název napovídá, připojuje se do 12V 
zásuvky (cigaretový zapalovač) ve va-
šem autě a najdete na něm dva USB 
porty, pomocí kterých lze nabít jaké-
koli zařízení.
Zkrátka nepřijdou ani majitelé těch 
nejnovějších, porty mají výstupní 

proud 1 A a 2,1 A, takže se nemusí obá-
vat ani fanoušci nakousnutého jablka. 
Vzhledem k tomu, že právě letos (v říj-
nu) budeme v roce, do kterého se Marty 
vydal ve druhém díle, je tohle opravdu 
stylový doplněk auta. Samozřejmě le-
gendární světelná sekvence...

Čtyři G je už síla!

Více si přečtěte na www.ict-nn.cz

Více si přečtěte na www.ict-nn.cz

Více si přečtěte na www.ict-nn.cz
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