
O GDPR neví nic 31 % manažerů v ČR 

Banky si v oblasti kyberbezpečnosti věří

Trend Micro a VMware oznámily výsled-

ky výzkumu mezi českými a slovenský-

mi manažery zodpovědnými za ochranu 

osobních údajů, který zjišťoval, jak jsou 

připraveni na nové nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Většina firem 

v České republice a na Slovensku nad 

100 zaměstnanců je již s novým na-

řízením GDPR obeznámena. Výzkum 

provedený ve spolupráci s agenturou 

Ipsos však ukázal, že téměř osm firem 

z deseti o nařízení ví, jeho znalost je  

o něco vyšší na Slovensku (89 %) než  

v České republice (69 %). 

Hrozné je to, že o tomto nařízení 

neví v České republice na 31 % zod-

povědných manažerů, na Slovensku  

jen 11 %. Horší situace je jen v ob-

lasti pokut za porušení předpisu. Zde 

jen jedna z deseti firem správně rozu-

mí potenciální výši pokut za porušení 

předpisu. Pokuta může dosáhnout až  

4 % z celkového ročního obratu společ-

nosti, o čemž však ví pouze 8 % spo-

lečností.

Jako největší hrozbu pro bezpeč-

nost dat uvádějí firmy na prvním místě 

náhodnou ztrátu údajů zaměstnanci 

(29 %), následuje možnost kyberzlo-

činu (24 %) a úmyslné odcizení úda-

jů zaměstnanci (23 %). Kvůli sladění  

s GDPR plánují obeznámené firmy pře-

devším zintenzivnit školení zaměstnanců  

o ochraně dat (69 %), navýšit investice 

do bezpečnosti IT (50 %), nebo zvyšo-

vat pojištění pro případ narušení bez-

pečnosti (23 %).
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S GDPR bylo dobré 
začít už předevčírem!
Tématem tohoto čísla je GDPR a bez-
pečnost. Požádali jsme odborníky  
o zodpovězení otázek kolem GDPR. 

Na otázky odpovídá Ing. Aleš Špidla, pre-

zident ČIMIB (Českého institutu manaže-

rů informační bezpečnosti). 

Na konferencích se často hovoří  
o GDPR, jak může v této situaci firmám 
pomoci sdružení ČIMIB?
ČIMIB na podzim minulého roku uspo-

řádal pro své členy a příznivce jeden  

z prvních seminářů na téma GDPR v Čes-

ké republice. ČIMIB se intenzivně zapo-

juje do spolupráce s odborníky na tuto 

problematiku a někteří jeho členové ta-

kovými odborníky jsou. Prezident ČIMIB 

je zapojen do činnosti pracovní skupiny 

k legislativě v oblasti ochrany osobních 

údajů koordinované úřadem vlády. Čle-

nové ČIMIB vystupují na konferencích 

a ukazují cestu, jak GDPR efektivně do 

prostředí institucí zavést. ČIMIB připravil 

založení pracovní skupiny k problemati-

ce GDPR, která bude publikovat novinky, 

návody a rady v této oblasti.
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Přestože do spuštění nařízení o ochraně osobních údajů zbývá jen rok (vejde v platnost 25. května 2018), v Čes-
ké republice o něm neví nic na 31 % zodpovědných manažerů z firem nad sto zaměstnanců! Na Slovensku je to  
jen 11 %. 

Podle nové zprávy společnosti 
Accenture banky důvěřují svým 
strategiím kyberbezpečnosti, ale 
nedostatek komplexního testování 
zanechává mezery v jejich obraně.

Zpráva Building Confidence: Solving 

Banking´s Cybersecurity Conundrum 

(Budování důvěry: Řešení problému ky-

bernetické bezpečnosti) je založena na 

celosvětovém průzkumu mezi 275 před-

staviteli vyššího managamentu v ob-

lasti bezpečnosti v bankovním sektoru  

a v sektoru kapitálových trhů. Bylo zjiš-

těno, že 78 % dotazovaných vedoucích 

pracovníků věří své strategii kyberbez-

pečnosti; více než polovina respondentů 

uváděla, že jsou ve vysoké míře schop-

ni identifikovat příčiny narušení (51 %), 

zhodnotit jejich důsledky (51 %) a zvlá-

dat následky (50 %).

Analýza také poukazuje na součas-

né výzvy pro banky týkající se bez-

pečnosti. Kromě mnoha útoků typu 

phishing, malware a napadení, kterým 

banky na celém světě čelí každý den, 

respondenti udávají, že jejich banky 

zažily každý rok v průměru 85 váž-

ných kybernetických útoků. Zhruba 

jedna třetina z nich (36 %) byla úspěš-

ná, což znamená, že prostřednictvím 

útoku byly získány alespoň nějaké 

informace. V těchto případech trvalo  

59 % bank několik měsíců, než odha-

lily útoky, které nastaly.

... pokračování na straně 5
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Na otázky související  
s nejnovějším útokem  
a s jeho důsledky od-
povídá Jan Dientsbier, 
technický garant platfor-
my KYBEZ.

Jak vidí KYBEZ aktuální 
útoky?
Pokud aktuálními útoky 

máme na mysli ransom- 

ware WannaCry, tak to 

jen dokládá rapidně na-

růstající počet útoků tohoto typu.  

V tomto případě došlo navíc zřejmě 

ke kombinaci s dalšími škodlivými 

programy. Podíváme-li se na napa-

dené subjekty, valná většina měla za-

staralý či neaktualizovaný, mnohdy  

i nelegální OS. To již jasně říká, co by-

chom měli dělat v první 

řadě.

Co mohou proti tomu 
firmy dělat?
Obrana je stále stej-

ná, aktualizovat soft-

ware a využívat všech-

ny mně dostupné 

bezpečnostní prvky, stále je  

v rámci možností rozšiřo-

vat, neusínat na vavřínech 

a zejména pracovat s uži-

vateli – tedy lidským faktorem. Email byl  

v tomto případě hlavním zdrojem šíře-

ní. Určitě je dobré, vědět, co se v mém 

perimetru děje. Dostupných produktů 

na vzdělávání uživatelů včetně progra-

mů výchovy uživatelů, jak rozeznat mai-

ly od neoprávněných či podvržených 

odesílatelů, je dnes na trhu již řada. 

Většinu z nich je dnes KYBEZ schopen 

nabídnout.

Bude KYBEZ dělat školení na téma 
aktuální kybernetické hrozby?
Platforma KYBEZ a její členové se za-

měřují spíše na školení vytvořená podle 

potřeb zákazníka a kromě těchto škole-

ní i na návrh vhodných organizačních  

a technických opatření, kterými lze po-

dobným situacím předcházet. 

Na otázky odpovídá Ivo 
Rosol, ředitel vývojo-
vé divize společnosti 
OKsystem.

Jsou naše firmy na GDPR 
připraveny?
Registrujeme akcelerující 

poptávku středních a vět-

ších firem o vyřešení nebo 

o pomoc s řešením GDPR. 

Z toho usuzuji, že střed-

ní firmy jsou nyní ve fázi 

hledání způsobu řešení, opravdu velké 

firmy již na GDPR pracují déle než rok.

Začínáte s partnery 
tuto otázku řešit reálně  
v praxi?
Rozšiřujeme implemen-

tační tým, zahrnující 

profese právní, bezpeč-

nostní, IT a projektovou,  

a jednáme s prvními 

zákazníky. Krom toho 

se orientujeme na to, 

aby naše produkty byly 

„GDPR Ready“.

Myslíte si, že se firmy, jichž se naříze-
ní dotýká, stihnou připravit?

Jsem přesvědčen, že nikoli. K tomu 

nejsou nyní vytvořeny předpoklady:  

dostatečný počet odborníků, nejsou 

připraveny zdroje na implementaci,  

a zbývá relativně málo času. Pokud by 

se mělo toto nařízení implementovat ve 

všech firmách v plném rozsahu a účin-

ným způsobem, celkové dopady a ná-

klady by byly zdrcující.

Vnímáte pokrok v zájmu 
firem o toto téma?
Zájem o řešení se zvy-

šuje s blížícím se datem 

účinnosti GDPR – tím je 

25. květen 2018. Zájem 

o účast na konferencích 

spjatých s GDPR význam-

ně převyšuje kapacitu 

sálů a je nutno pořádat 

navazující webináře,  

o které je také obrovský zájem. Prezi-

dent ČIMIBu, Ing. Aleš Špidla, na tako-

výchto webinářích aktivně vystupuje.  

Z dotazů v diskusích vyplývá, že někte-

ré instituce začínají chápat, 

že GDPR je nutno brát váž-

ně, že je ale také příležitostí 

k tomu, udělat si pořádek 

v datech. Nicméně je zřej-

mé, že termín 25. května 

příštího roku nestihnou. 

Důležité je ale začít už teď  

a být v uvedeném termínu 

alespoň ve fázi datových 

analýz apod.

Jaké jsou nejčastější zajímavé dotazy 
firem na téma GDPR?
Nejčastější otázkou je: kde a jak začít  

a jak využít synergie s řešením kyber-

netické bezpečnosti a nařízení o elek-

tronické identitě. Nejdůležitější je po-

znat a popsat stav svých informačních 

systémů, kde jsou a kudy tečou osob-

ní údaje, v jakém stavu jsou smlouvy  

s dodavateli, v jakém stavu vůči GDPR 

jsou souhlasy se zpracováním osob-

ních údajů atd. Je toho hodně a je třeba 

začít už předevčírem.
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EDITORIAL

BEZPEČNOST NADE VŠE    

Útok viru 

WannaCry 

druhý květ-

nový víkend ukázal, 

jak moc jsme závislí 

na technologiích. Na 

mnoha místech svě-

ta způsobil nepředstavitelné škody, které 

ještě dosud nejsou ani vyčísleny, celkem 

šlo o možná víc než 300 tisíc bezpečnost-

ních incidentů, z nichž mezi nejhoršími 

bylo napadení nemocnic ve Velké Británii. 

Jak se ale zdá, tomu všemu ještě není 

konec, protože bezpečnostní specialisté 

předpovídají, že WannaCry nebylo to nej-

horší, co nás dosud mohlo potkat. Ani ná-

sledný atak, který už nedovolil uživatelům 

obnovit data ani po zaplacení výpalného,  

možná není tím nejhorším, co můžeme 

očekávat. Čekají na nás bezpečnostní 

hrozby, které předpovídají odborníci v po-

době útoků typu ExternalRocks. A možná 

ještě i daleko horší.

Co z toho všeho plyne? Že ICT není 

už jen starání se o kancelářský software  

a udělování privilegií jednotlivým uživa-

telům sítí, jde o to, že se budeme muset 

vrcholově zabývat i bezpečností a boji  

s kyberkriminalitou na té nejvyšší úrovni. 

Začíná jít o lidské životy. 

Petr Smolník, šéfredaktor
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Na otázky odpovídá Jiří Slabý, ředitel 
oddělení informační bezpečnosti ze 
společnosti Deloitte.

Jsou naše firmy na GDPR připraveny?
Žádná z mnoha firem, se kterými pracu-

jeme, není na GDPR připravena. Situace 

se však různí v tom, jak k tomu jednotlivé 

firmy přistupují. Většina se již seznámila 

s tím, co GDPR nově přináší a uvědomila 

si potřebu téma řešit. Takové firmy spus-

tily projekty na detailní analýzu dopadu  

a designu nápravných opatření.

Začínáte s některými partnery tuto 
otázku řešit reálně v praxi?
Ano, téma GDPR řešíme v praxi aktiv-

ně již od začátku roku 2017. Nejčastější 

pomocí v první půli roku 2017 je služba 

zpracování analýzy dopadu, která uká-

že, co firma dělá s osobními údaji, co by 

dělat měla, kde jsou rozpory a navrhne, 

jak je efektivně řešit.

Myslíte si, že se firmy, jichž se naříze-
ní dotýká, stihnou připravit?
Záleží, co znamená „připravit“. V žád-

ném případě nebude většina plně  

v souladu s nařízením. To ale nezname-

ná, že nebudou z větší části připraveny, 

případně že nebudou mít zavedeny do-

časné postupy, jak povinnosti zvládat.  

I to se dá charakterizovat jako rozumná 

připravenost.

Na otázky odpovídá Ing. Lukáš Při-
byl, předseda představenstva spo-
lečnosti Axenta a. s., www.axenta.cz.

Jak vnímáte z pozice firmy, která se 
kybernetickou bezpečností zabývá, 
zvýšenou aktivitu kyberútoků?
Svět je globální, elektronicky propoje-

ný, a navíc zažíváme větší pohyb lidí  

a větší změny ve střídání režimů, zejmé-

na ve vztahu k Asii. Válka se vede nejen 

ta fyzická, konvenční, ale paralelně i ky-

bernetická. Tento trend bude narůstat.

Jsou české firmy na útoky připraveny?

Jak jsou do detailu české firmy připrave-

ny, nelze soudit. Ale lze poměrně dobře 

odhadnout, jak je připravena Česká 

republika a její kritická infrastruktura. 

Máme tu Zákon o kybernetické bezpeč-

nosti a máme tu vytipované organizace, 

které provozují kritickou infrastrukturu 

státu nebo významné informační systé-

my. A tyto organizace by je měly chránit 

právě v souladu s požadavky Zákona  

o kybernetické bezpečnosti.

Jaké možnosti v edukaci nabízíte za 
společnost Axenta a NSM Cluster?
Primárně NSM Cluster, jehož je spo-

lečnost Axenta a.s. předsedou, nabízí 

školení kybernetické bezpečnosti. Jde 

o školení, které má několik variant, jak 

pro různé stupně zaměstnanců, tak pro 

různé stupně znalostí. Axenta participu-

je v tomto školení jen některými částmi.

Co byste poradil firmám v době, 
kdy se na ně sypou nejen hacker-
ské útoky, ale i témata EIDAS, ZoKB  
a GDPR?
Zachovat chladnou hlavu, provést ana-

lýzu stavu IT, kybernetické bezpečnosti 

a následně stanovit kroky, které pove-

dou k souladu se zákony a normativy, 

které musí daná organizace plnit. Po-

stupným plněním nápravných opatření 

dojít k vyváženému stavu a ten udržovat 

a případně i zlepšovat. Jak jsem říkal  

v úvodu našeho rozhovoru – kyberne-

tické útoky budou. Současný poslední 

kybernetický útok nezasáhl Českou 

republiku tak silně, jako ostatní členské 

státy EU. Ale příště tomu už tak být ne-

musí. 

Na otázky odpovídá Mgr. Monika 
Fürstová, koncipientka advokátní 
kanceláře Taylor Wessing.

Jsou naše firmy na GDPR připraveny?
Připravenost a povědomí jednotlivých 

firem o GDPR je různá. Výzkumy někte-

rých společností zaměřené na tuto pro-

blematiku ukazují velké rezervy – např. 

společnost Eset připravila ve spolupráci 

s agenturou IDC průzkum zaměřený 

na GDPR u sedmi set českých firem  

a v několika evropských zemích. Prů-

zkum ukázal, že 78 % osob s rozhodo-

vacími pravomocemi v oblasti IT buď 

postrádalo informace o dopadech re-

gulace na jejich organizaci, nebo si jich 

nebyly zcela vědomy. 25,3 % respon-

dentů GDPR neví prakticky nic, dalších  

52,5 % uvedlo, že o chystaném nařízení 

vědí, ale nemají jasno o jeho dopadu na 

jejich organizaci a pouze 22,2 % o na-

řízení nejen ví, ale zároveň chápe nové 

povinnosti z něj vyplývající.  Domnívá-

me se ale, že situace nebude až tak kri-

tická. Už jen z důvodu času na přípravu, 

který ještě zbývá a mediálnímu prosto-

ru, který je GDPR věnován. Navíc zákon  

o ochraně osobních údajů již značnou 

část povinností stanovil a požadoval – 

požaduje nyní.

Začínáte s partnery tuto otázku řešit 
reálně v praxi?
Určitě jsme zaznamenali zvýšený zájem 

o tuto problematiku. Pro některé partne-

ry jsme již připravovali školící a tréninko-

vé aktivity.

Myslíte si, že se firmy, jichž se naříze-
ní dotýká, stihnou připravit?
V takovýchto případech je vždy určité 

procento povinných subjektů, které se na 

novou úpravu připravit nestihnou. Důvo-

dem je často nedostatečný zájem, a tedy 

nedostatečná informovanost. Domnívám 

se, že téměř rok do začátku účinnosti 

GDPR je dostatečnou dobou pro imple-

mentaci příslušných nových vnitrofirem-

ních pravidel a změn. Celá řada pravidel 

ochrany osobních údajů je již zavedena 

stávajícím předpisem, a tak z velké části 

by mělo jít o provedení firemních auditů  

a přizpůsobení stávajícího přísnějším 

pravidlům. Navíc je tu řada odborníků, 

kteří v oblasti adaptace na GDPR nabí-

zejí své služby.

Je naše legislativa na GDPR připra-
vena?
GDPR je nařízením, které je přímo apli-

kovatelné na zpracování osobních údajů  

v rámci EU, resp. vztahuje se na všechny 

subjekty, které zpracovávají osobní údaje 

občanů EU (i na zpracovatele mimo EU). 

Forma přímé aplikovatelnosti byla zvole-

na kvůli jednotnosti a konzistentnosti pra-

videl zpracování osobních údajů v rámci 

celé EU. Členské státy Unie nemusí tedy 

toto nařízení implementovat do svých 

vnitrostátních právních předpisů. Musí 

je však adaptovat, aby byly s evropskou 

úpravou v souladu. Je tedy nutné, aby 

MV, ÚOOÚ a další subjekty byly aktivní  

v přizpůsobení lokální legislativy (zejmé-

na zákona o ochraně osobních údajů).

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  
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Státní legislativa má v oblasti GDPR ještě mezery  

Kybernetické nebezpečí neustále roste 

Zatím žádná firma není připravena na GDPR

Mgr. Monika Fürstová, Taylor Wessing

Jiří Slabý, Deloitte
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Spočítali jste si někdy, jaké ztráty 
vám způsobí hodinový výpadek va-
šeho e-shopu či informačního sys-
tému? Útoky typu Distributed Denial 
of Service (DDoS) představují jedny 
z nejčastějších kyberteroristických 
útoků a vzhledem ke škodám, které 
způsobují, je lze přirovnat ke zbraním 
hromadného ničení. Kromě přímých 
finančních ztrát způsobují také ztrátu 
reputace a zvyšují riziko odchodu zá-
kazníků ke konkurenci.

Často se jedná o náhodné útoky bez 

určitého cíle, ale výjimkou nejsou ani 

cílené útoky na konkrétní subjekty. 

Takový útok si v současné době pro-

střednictvím internetu může objednat 

prakticky kdokoliv, např. konkurence 

nebo i nespokojený zákazník. Nej-

levnější útok, trvající desítky minut, je 

možné pořídit již za necelých sto ko-

run. Částka, kterou objednavatel za-

platí za celodenní útok, pak začíná na 

1300 korunách. V mnoha případech je 

oběť vystavena i několika různým úto-

kům, většinou vedeným z mnoha míst 

najednou, a to po dobu několika dnů 

až týdnů.

Při útocích tohoto typu dochází k pře-

tížení serverů a zahlcení přístupových li-

nek či síťových zařízení, jako jsou např. 

routery a firewally falešným datovým 

provozem, což má za následek nedo-

stupnost poskytovaných online slu-

žeb pro regulérní uživatele. Jednotlivé 

útoky nejsou identické a liší se způso-

bem provedení i intenzitou. Každý typ 

útoku proto vyžaduje speciální přístup  

a zvláštní opatření. 

Služba FlowGuard představuje tech-

nologicky vyspělé řešení poskytující 

komplexní ochranu před DDoS útoky.

Konkrétně lze ochranu proti DDoS 

útokům rozdělit na dvě části – na fil-

traci a na čištění datového toku. Flow-

Guard využívá unikátní samoučící 

mechanismus, který pomocí speciál-

ního filtru identifikuje infikovaná data.  

V případě identifikace možného útoku 

je aktivován obranný mechanismus, 

kdy je datový tok přesměrován do 

masivní infrastruktury tzv. scrubbing 

centra. Zde jsou infikovaná data očiš-

těna od nebezpečného obsahu a do 

síťové infrastruktury chráněné online   

služby odchází jen regulérní datové 

toky. Díky tomu zůstává i v případě roz-

sáhlého útoku chráněná služba stále 

dostupná.

O tom, že nebezpečí je reálné, svěd-

čí skutečnost, že dohledové centrum 

služby FlowGuard jen za posledních 

dvanáct měsíců zaznamenalo celkem  

4 565 688 útoků proti chráněným cílům. 

Přitom počet těchto útoků neustále na-

růstá. 

Výhodou pro české a slovenské uži-

vatele je skutečnost, že vývoj služby 

FlowGuard probíhá v České republice, 

je zde umístěno jedno z bezpečnost-

ních center a zároveň zde sídlí i cent-

rum technické podpory.

EternalRocks představuje větší hrozbu než WannaCry 
Na nový kmen malwaru, který ke své-
mu šíření využívá chyb v protokolu 
SMB pro sdílení souborů v operačním 
systému Windows, upozornil bezpeč-
nostní výzkumník a člen chorvatského 
vládního CERT týmu, Miroslav Stampar, 
kterému se jej podařilo identifikovat.

Větší nebezpečí spočívá i v tom, že na roz-

díl od ransomwaru WannaCry, který pou-

žívá pouze dva uniklé nástroje NSA (Eter-

nalBlue a DoublePulsar), jich tento síťový  

červ nazvaný EternalRocks využívá všech 

sedm. Navíc nelze malware jednoduše 

vypnout tak, jak tomu bylo u ransomwaru 

WannaCry.

A jaké jsou vlastně zneužité zrani-

telnosti u tohoto kmenu: EternalBlue 

– SMBv1 exploit tool, EternalRomance 

– SMBv1 exploit tool, EternalChampion 

– SMBv2 exploit tool, EternalSynergy  

– SMBv3 exploit tool, SMBTouch – SMB 

reconnaissance tool, ArchTouch – SMB 

reconnaissance tool a DoublePulsar  

– Backdoor Trojan.

Postižené systémy: počítače s OS 

Microsoft Windows.

Dopad: Miroslav Stampar z chor-

vatského CERT týmu zjistil, že Eternal-

Rocks se maskuje jako WannaCry, aby 

oklamal bezpečnostní výzkumníky. Mís-

to toho, aby se pak projevil jako klasický 

ransomware, umožní útočníkům „pou-

ze“ převzít kontrolu nad postiženým po-

čítačem pro další možné kybernetické 

útoky.

Ransomware WannaCry používal dva 

Exploity – tyto nástroje byly vyvinuty 

americkou vládní bezpečnostní agen-

turou NSA pro špionážní účely. Nový 

červ, který hledá možnost jak se do-

stat do vašeho počítače je EternalRock  

a používá sedm exploitů vyvinutých 

NSA.

Lze tedy zcela jistě očekávat zesíle-

ní kybernetických útoků v tomto roce. 

Předpovědi nejsou vůbec růžové.  

K tomu se přidá GDPR, EIDAS, ZKB  

a v té chvíli mají „ajťáci“ ve většině firem 

plno otázek od vedení, zda jsou na ta 

všechna rizika připraveni.

Pokud potřebujete obecně s bezpeč-

ností ve vaší společnosti, firmě nebo  

v domácnosti pomoci, je možné se ob-

rátit na platformu KYBEZ, která sdružuje 

specialisty na kybernetickou bezpeč-

nost. Ta vám pomůže účinně ochránit 

vaše systémy před novými hrozbami.
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ACRONIS BACKUP 12.5 

Acronis uvedl nejnovější verzi inovativ-

ního řešení Acronis Backup 12.5 pro 

zálohování podnikových dat s nejvyšší 

úrovní ochrany a pro IT infrastruktury 

všech velikostí. Nový Acronis Backup 

12.5 přichází ve dvou edicích, Stan-

dard a Advanced, a s možností jedno-

duchého upgradu.

Acronis Backup 12.5 je rychlé, spo-

lehlivé, ucelené a cenově nejvýhod-

nější zálohovací řešení dostupné na 

současném trhu. Umožňuje podnikům 

a organizacím začít s edicí Acronis 

Backup 12.5 Standard a postupně ji 

dle aktuálních požadavků infrastruk-

tury škálovat na Acronis Backup 12.5 

Advanced jednoduchou změnou li-

cenčních klíčů. To dává prodejním 

partnerům potřebnou flexibilitu k zajiš-

tění potřeb malých i větších společnos-

tí s využitím stejného produktu.

 Stoprocentní ochrana proti odposlechům 

Generátor bílého šumu Druid DS-600 

umožní bezpečné vedení rozhovorů a jed-

nání. Zařízení zcela eliminuje veškeré typy 

a možnosti odposlechů včetně nahrávání 

hovorů. Řeší i odposlechy přes zeď, lasero-

vé odposlechy, skrytý diktafon nebo jen za-

pnuté nahrávání u mobilního telefonu. Pra-

cuje na principu dynamického generování 

akustického rušení, které probíhá součas-

ně s vedením rozhovoru. Intenzita rušení je 

vyšší než hlasitost hovoru, proto není žád-

né zařízení schopno tento rozhovor účinně 

zaznamenat. Algoritmus generování ruchu 

znemožňuje u záznamu ruch odfiltrovat  

a nahrávky jsou zcela nesrozumitelné a ne-

mají žádnou informační hodnotu.

 Třetina rodičů nechává děti na internetu bez dozoru

Podle průzkumu, který si nechala zpraco-

vat společnost O2, třetina rodičů stále ne-

věnuje žádnou pozornost bezpečnosti dětí 

na internetu, a to i bez ohledu na rostoucí 

počet případů kybernetické kriminality. Ta 

se za posledních pět let téměř ztrojnásobi-

la. Děti jsou digitálním technologiím často 

otevřenější než jejich rodiče, ale nedoká-

žou si uvědomit jejich rizika. Průzkum se 

také zaměřil na aktuální fenomén, Mod-

rou velrybu, a ukázal, že lidé stále nemají 

jasno v tom, zda jde či nejde o pravdivou 

informaci. Ačkoliv téměř polovina rodičů si  

o tomto fenoménu zjišťovala více infor-

mací, za hoax ji pokládá pouze třetina.  

O Modré velrybě se většina rodičů (69 %) 

poprvé dozvěděla z médií, pouze 5 % rodi-

čů neslyšelo o Modré velrybě vůbec.

 Nahrát rozhovor tajně není žádný problém!

Špionážní diktafon Cobra DVR-24 má 

podobu běžné kreditní karty. Využívá 

dva vysoce citlivé mikrofony InvenSense 

INMP441 s průměrem 0,3 mm. Nahrávky 

jsou ukládány do zabudované 2GB paměti KO
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Dvojici nových vodotěsných outdo-
orových kamer Evolveo lze využívat 
také jako fotopast. Kompaktní mo-
derní kamera umožňuje pořizovat 
fotografie nebo videozáznam se zvu-
kem všude tam, kde nemůže být pou-
žit klasický kamerový systém. 

Fotopasti jsou vyrobené z kvalitního 

plastu s maskáčovým vzorem, což na-

povídá, že jsou dobře připravené slou-

žit venku i za nepříznivých podmínek 

počasí. Pro lepší nastavení záběru je 

displej umístěn na přední straně, tak-

že je přesně vidět, na co kamera míří,  

a není třeba s ní dodatečně manipulovat.  

U modelu R2 displej chrání ještě vý-

klopná krytka. Dále se na přední straně 

nachází pohybový senzor a LED diody 

přísvitu. 

Při výměně baterií se nemusí fotopast 

demontovat, pomocí pojistky se leh-

ce vysune celý box, baterie se vymění  

a box se opět zasune zpět. Fotopasti lze 

napájet i externím napájecím zdrojem.

Video lze zaznamenávat v nejvyšší 

kvalitě Full HD, noční záznam nebo fo-

tografování umožní 36 infračervených 

přisvětlovacích diod. Spuštění snímání 

pohybu je velmi rychlé a záznam je poté 

uložen na microSD kartu. Časosběrný 

režim se hodí i pro 

zaznamenání postupu 

na stavbách. 

Outdoorové kamery s funkcí fotopasti 
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Banky si věří... 
... dokončení ze strany 1

pro až 150 hodin záznamu. Shromážděný 

důkazní materiál je chráněn heslem. Aku-

mulátor se nabíjí přes USB a zajistí až 135 

hodin pohotovostního režimu. Konfigura-

ci, nastavování a ovládání diktafonu má 

na starosti software Nevo.

 Množství mobilního ransomwaru stouplo

V průběhu prvních tří měsíců tohoto roku 

se objem mobilního ransomwaru více než 

ztrojnásobil. Podle dat čtvrtletní zprávy 

společnosti Kaspersky Lab Malware v prv-

ním čtvrtletí 2017 tak vyděračský malware 

nepolevuje ve svých aktivitách.

 Kybernetický útok na společnosti potvrdil 

avizované trendy

Optimalizace IT systémů a trend investic 

do zabezpečení se opět prokazují v korpo-

rátní sféře jako klíčové. Potřebu investic a 

pokroku v oblasti zabezpečení dat odhalil 

před nedávnem průzkum společnosti Toshi-

ba provedený mezi vedoucími IT pracovní-

ky v Evropě. Nejčastěji zmiňovanou oblastí 

investic IT oddělení evropských společností 

byla oblast zabezpečení dat (54%), násle-

dovaná příbuzným tématem – investicemi 

do řešení založených na cloudu.

 Nová generace ochrany proti ransomware

Společnost Sophos oznámila, že její Cryp-

toGuard, technologie nové generace pro 

ochranu proti ransomware, je nyní dostup-

ná i v rámci produktového portfolia Sophos 

Server Protection. Díky začlenění této tech-

nologie mají nyní produkty Sophos Server 

Protection k dispozici prostředky pro boj 

s ransomware, aniž by musely využívat 

identifikační vzory – tedy podobně, jako je 

tomu v případě řešení Sophos Intercept X 

pro ochranu koncových bodů, které díky 

technologii CryptoGuard umožňuje zastavit 

živelné šifrování způsobené ransomware bě-

hem několika sekund od jeho detekce.  

Navíc téměř polovina (48 %) respon-
dentů uvedla, že interní narušení jsou 
ta, která mají největší dopad na ky-
berbezpečnost. Nedostatek důvěry 
ve schopnost své organizace odhalit 
útok prostřednictvím interního moni-
torování pociťuje 52 % dotazovaných. 

„Vedoucí pracovníci bank jsou o svých 
schopnostech v oblasti kyberbezpeč-
nosti přesvědčeni, ale stále je v této 
oblasti potřeba udělat hodně práce,“ 

řekl Chris Thompson, výkonný ředitel  

a ředitel sekce kyberbezpečnosti  

v oblasti finančních služeb Accenture 

Security. „Většina programů hodnotí-
cích kybernetickou bezpečnost – i když 
jsou dobře pojaty – je velmi teoretická 
a založená na známých praktikách ky-
berútoků. Realita je však velmi odlišná. 
Dynamicky se měnící hrozby vytváře-
jí každý den nové výzvy. Banky by se 
měly zaměřit na zavádění scénářů prak-
tického testování, které se soustředí na 
danou oblast, aby útočníkům co nejví-
ce jejich pokusy ztížily.“

Zatímco bezpečnostní týmy bank od-

halily vysoký počet narušení, prakticky 

všichni respondenti (99 %) uvedli, že 

se o ostatních narušeních dozvěděli od 

svých vlastních zaměstnanců a pouka-

zovali na zásadní důležitost budování 

silného povědomí, posilování interních 

školicích programů a vytváření efektiv-

ních interních procesů.

Podle zprávy je vývoj a zavádění 

správného řídícího modelu holistického 

přístupu ke kyberbezpečnosti velmi dů-

ležitý pro posilování vnějších i vnitřních 

obranných schopností firem. Rozvoj 

efektivních schopností by měl být ve-

den dvousměrnou strategií: soustře-

děná hodnocení kyberbezpečnosti na 

jedné straně a komplexní testování na 

straně druhé.
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IP kamera NC450 od společnosti 
TP-Link ne nepodobná pštrosímu 
vejci je určena do vnitřních prostor.

Dodává se s ethernetovým připojova-

cím kabelem, slučovačem (připojením 

kabelu od adaptéru a ethernetového 

kabelu vytvoří PPoE, tedy napájení 

po ethernetovém kabelu), držákem 

na kameru (s jeho pomocí můžete 

umístit kameru na zeď nebo ji nain-

stalovat na strop), anténkou pro Wi-Fi 

připojení, je-li využito) a manuálem 

Quick Installation Guide. Ta je v něko-

lika jazycích (i v češtině) a je vyplněna 

množstvím QR kódů, jejichž naskeno-

váním nejen snadno nainstalujete apli-

kaci tpCamera pro Android i pro iOS, 

ale stáhnete si snadno i podrobný ná-

vod k použití.

Kameru můžeme usadit na stůl, kde 

je dostatečně fixována gumovým okru-

žím na jejím spodku. Kamera používá 

čtvrtpalcový CMOS prvek s jedním mi-

lionem pixelů, který umožňuje snímat 

scénu v rozlišení HD Ready, tedy 1280 

x 720 obrazových bodů. Před CMOS 

snímacím prvkem je nainstalována 

skleněná optika s poměrně slušným 

clonovým číslem F2,0, její ohnisková 

vzdálenost je f=3,6 mm. To umožňu-

je kameře vytvořit 75° záběrový kužel. 

Tento model kamery je ale vybaven 

ještě elektronikou, která umožní ob-

jektivu vertikální pohyb v rozsahu 100°  

a další pohon pak s ní může hýbat  

v horizontální rovině o 300°. Jinými 

slovy, kamera pak může zabírat celý 

prostor kolem sebe a přitom nemusí 

být nutně umístěna jen v rohu místnos-

ti. To, co potřebujete vidět, si pomocí 

zmíněných aplikací pro Android nebo 

iOS (jde to i přes webové rozhraní) zpří-

stupníte natočením kamery. Kamera 

má navíc kolem objektivu rozmístěno 

osm infračervených diod, které ve tmě 

osvětlí snímanou scénu a kamera pak 

snímá v oblasti infračervené oblasti  

s tím, že obraz sice je černobílý.

Výhodou použitého softwaru je, že 

dokáže komunikovat obousměrně. 

Vy tak na svém mobilu můžete slyšet 

to, co se v místnosti děje (kamera má 

mikrofony) a naopak můžete i pomocí 

kamery komunikovat s jejím okolím. 

Za tím účelem tu jsou dva miniaturní 

reproduktorky, na každé straně objek-

tivu jeden. Pokud se ke kameře přihlá-

síte jí přidělené IP adresy, můžete na-

stavit i poštovního klienta, který odešle 

e-mail, jakmile kamera detekuje něja-

ký hluk kolem sebe.

Z WAN se kamera připojuje přes 

webové rozhraní www.tplinkcloud.
com, kde ji registrujete (kamer můžete 

mít víc). 

Test: Cloudová Wi-Fi kamera TP-Link 
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Outdoorová kamera Evolveo. Foto: 
Evolveo. 

Cloudová kamera pro vnitřní prostory 
TP-Link NC250. Foto: TP-Link 
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PRAVIDELNÁ RUBRIKA ZÁLOHUJTE CHYTŘE 
www.zalohujte-chytre.cz 

Firmy se odklánějí od zálohování 
na pásky a přecházejí k zálohám na 
disky, a to z mnoha důvodů. Motivací 
je potřeba rychlejší zálohy i obnovy, 
kratšího zálohovacího okna a reduk-
ce času pro správu záloh. Zásadním 
rozhodnutím při opouštění páskové 
technologie je volba deduplikace po-
mocí zálohovacího software a ukládá-
ní na diskové pole nebo výběr účelo-
vé deduplikační jednotky – appliance.

Při implementaci deduplikace je tře-

ba zvážit dva faktory. První je samotný 

deduplikační poměr, který se může  

v běžných scénářích pohybovat od 2:1 

až po 20:1. Druhým faktorem je časové 

umístění deduplikace, buď během zá-

lohovacího procesu („inline“) nebo až 

po jeho skončení („adaptivní“). Těmito 

faktory bude ovlivněna rychlost zálohy 

a s tím související délka zálohovacího 

okna, rychlost obnovy, celkové nákla-

dy na úložiště a nároky na konektivitu. 

Vzhledem k nárokům na výpočetní vý-

kon dosahují prakticky všechny záloho-

vací softwary podobného deduplikač-

ního poměru 2:1 až 10:1. Naproti tomu 

deduplikační appliance dosahují díky 

dedikovanému HW vyšších deduplikač-

ních poměrů, a to až 20:1. Pro kombina-

ci SW deduplikace s diskovým polem je 

tedy potřeba výrazně větší kapacity da-

tového skladu a také dochází k většímu 

zatížení sítě. Dalším omezením inline 

deduplikace je její výpočetní náročnost 

s negativním dopadem na rychlost zá-

lohovacího procesu. Pokud je potřeba 

deduplikovaná data obnovit, inline de-

duplikace je opět ve výkonnostní nevý-

hodě. Deduplikovaná data je totiž tře-

ba před obnovením „rehydrovat“, a to 

vede k prodloužení čaču trvání obnovy.

Alternativou je řešení firmy ExaGrid. 

Protože jde o dedikovaný hardware, je 

možné použít agresivnější deduplikační 

algoritmy s výsledným deduplikačním 

poměrem až 20:1. Vlastní deduplikace 

probíhá mimo zálohovací okno, a tím 

nijak nenarušuje a neprodlužuje průběh 

zálohy. Nejnovější zálohy jsou navíc  

v případě Exagridu uchovávány v syro-

vé formě – v tzv. „Landing zone“. Tím 

jsou zálohy připraveny k okamžité ob-

nově či replikaci do další lokality.

Použití diskového pole spolu se soft-

warovou deduplikací se jeví jako lev-

nější a jednodušší řešení zálohování. 

Pokud ale vezmete v potaz pomalejší 

proces zálohy, náklady na SW nebo 

vyšší nároky na přenosovou kapacitu 

sítě, začne dedikované deduplikační ře-

šení dávat technologický a ekonomický 

smysl. Výhoda deduplikační appliance 

dále výrazně roste spolu s požadavkem 

na délku uchování dat, rostoucím me-

ziročním nárůstem zálohovaných dat  

a požadavkem na rychlost obnovy. 

Do roku 2022 by chytré stroje a ro-
boti mohly nahradit vysoce kvalifiko-
vané specialisty v odvětvích jako je 
zdravotnictví, právní služby či IT.

CIO a ředitelé IT budou podle Gartne-

ru hrát jednu z hlavních rolí při přípravě 

firem na dopady, které bude mít umě-

lá inteligence (AI, Artificial Intelligence) 

na obchodní strategii a zaměstnanost. 

Společnost Gartner předpokládá, že 

do roku 2022 by mohly chytré stroje  

a roboti nahradit i školené specialisty  

ve zdravotnictví, právní vědě či IT.

„Ekonomika AI a strojového učení po-
vede k tomu, že se řada úkolů provádě-

ných dnes profesionály stane nízkoná-
kladovou položkou,“ říká viceprezident 

společnosti Gartner Stephen Prentice. 

„Dopad AI na různá odvětví přinutí or-
ganizace přizpůsobit své obchodní stra-
tegie. S tím, jak AI promění komplexní 
práci na měřenou službu, za kterou lze 
platit podobně jako za elektřinu, se řada 
vysoce konkurenčních odvětví s tradič-
ně vysokými maržemi postupně začne 
podobat utilitám.“

Dopad AI na podnik bude záviset 

na odvětví, v němž působí, na jeho ob-

chodním a organizačním modelu a ko-

nečně i na zákaznících. Stephen Prenti-

ce uvádí příklad právníků, kteří prochází 

dlouhým a nákladným vzděláváním  

a praxí. Organizace, která si právníky 

najímá, tak znovu a znovu musí nastavit 

plat a odměny, které tomu odpovídají. 

Na druhou stranu chytrý stroj, který na-

hradí právníka, je sice také třeba dlouho 

a nákladně trénovat. Nicméně jakmile 

je vyškolen první, podnik může přidat 

libovolný počet dalších s minimálními 

dodatečnými náklady.

Dalším odvětvím, kde by mohly být 

automatizovány úlohy, jako je zpracová-

ní úvěrů nebo pojistných událostí, jsou 

finanční služby. Přestože AI v některých 

případech negativně ovlivní zaměstna-

nost, pro řadu oblastí bude přínosem, 

neboť poté, co díky ní a automatizaci 

budou vyřešeny rutinní a opakované 

úlohy, zbude zaměstnancům více času 

na zvyšování kvality služeb, zvládání 

složitějších úkolů, případně umožní 

snížit úroveň stresu v některých zvlášť 

náročných prostředích.

„AI a lidé se nakonec jednoznačně 
odliší,“ říká Steven Prentice. „AI je nej-
úspěšnější při řešení úkolů, které jsou 
jasně definované a ohraničené, zatímco 
lidé skvěle zvládají ur-
čování problémů, které 
je třeba řešit.“ 

Díky AI se z práce specialistů stane běžná služba 
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WD RED PRO NAS UŽ S 10 TB 
Western Digital zvyšuje kapacitu  

u svých disků WD Red a WD Red Pro 

na 10 TB. Tyto disky jsou optimalizova-

né pro NAS systémy určené pro malé 

a středně velké firmy, ale i pro domác-

nosti. Western Digital dosud dodal 

na trh pro různé aplikace včetně NAS 

systémů více než 15 milionů pevných 

disků využívajících helium. Společnost 

i nadále podporuje zákazníky zvyšová-

ním kapacity a vynikající spolehlivostí 

svých disků. Produktová řada WD Red 

určená pro NAS umožňuje uživatelům 

volit kapacity disků tak, aby splnily mě-

nící se požadavky NAS prostředí.

Nové disky s kapacitou 10 TB vyu-

žívají technologii HelioSeal a poskytují 

vyšší kapacitu a výkon a reagují na po-

třeby úložišť pracujících v nepřetržitém 

provozu a systémech NAS. Využití 

hélia umožňuje zvýšit kapacitu o 25 % 

oproti předchozím 8TB modelům. 

V.I.P. NOVINKA

 IoT v oblasti řízení služeb v terénu
Nová verze IFS Řízení služeb v terénu 

nabízí integraci s řešením IFS IoT Bu-

siness Connector a neotřelý způsob 

používání, díky kterému získáte to 

nejkompletnější a nejpropojenější ří-

zení služeb v terénu. Nejnovější verze 

IFS Řízení služeb v terénu (verze 5.7) 

je již nyní dostupná a obsahuje řadu 

vylepšení: integrované funkce IoT, 

lepší zkušenosti uživatelů, vylepšené 

funkce, inteligentní servis u zákazní-

ka a řízení služeb v terénu.

 Výkonný kovový smartphone s elegancí
Asus uvedl na český trh smartphone 

ZenFone Live (ZB501KL), který nabízí 

tenké kovové tělo s úzkými rámečky. 

Díky tomu 75 % přední plochy tele-

fonu zabírá displej, který má velikost 

pět palců, vysoké rozlišení a kryje ho 

2,5D sklo zaoblené při okrajích. Zad-

ní pětičlenný 13Mpx fotoaparát dis-

ponuje režimy, jako je nízké osvětle-

ní, super rozlišení, HDR, noční režim 

a mnoha dalšími. Oproti jiným telefo-

nům však exkluzivně obsahuje také 

funkci zkrášlování v reálném čase. 

Stejnou funkci má i přední kamera, 

která umožní zkrášlování při natáčení 

selfie videí v přímém přenosu. Potěší 

tak především teenagery, kteří rádi 

streamují svá videa na sociálních sí-

tích. I proto přední kamera telefonu 

disponuje přisvětlovací LED diodou  

a dvojnásobnou světelnou citlivostí 

než běžné telefony.

 Revoluční technologie v Kácově
V dopolední části Philips Golf Cupu 

2017 společnost představila nejno-

vější řešení pro profesionální displeje 

– moderní technologie interaktivní-

ho zobrazení digitálních informací  KO
UT
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EXAGRID je partnerem rubriky Zálohujte 
chytře a více článků o zálohování a ob-
nově dat lze nalézt na komunitním webu  
www.zalohujte-chytre.cz. 
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Společnost HP Inc. představila 
na Coachella Valley Music and Arts 
Festivalu 2017 novou řadu laptopů 
HP Pavilion s luxusním designem 
a prvky, které mají být inspirací pro 
dnešní studenty a budoucí tvůrce. 
Nové konvertibly a laptopy HP Pavi-
lion přicházejí s bohatou nabídkou 
vybavení a výkonnostních konfigu-
rací.

Mezi novinkami nechybí například po-

užití prémiových materiálů jako 3D 

tvarovaný kov, který pomohl odstranit 

všechny viditelné spoje, USB-C pro více 

možností připojení a podpora aktivního 

pera, které na přístrojích řady HP Pavi-

lion x360 umožní použití rozhraní Win-

dows Ink. Kromě toho si účastníci fes-

tivalu Coachella mohli vyzkoušet práci 

s počítačem zcela novým a jedinečným 

způsobem a odnesou si nezapomenu-

telný zážitek ze spojení technologie, 

umění a hudby, které jim nabídne celé 

nové portfolio od HP.

„Naše portfolio produktů vyvíjíme tak, 
aby dokázalo uspokojit potřeby všech 
uživatelů, od dnešních studentů po di-

gitální kreativce, jejichž použití a práce 
s počítačem se neustále mění,“ řekla 

Anne-Sophie Hadberg, ředitelka Con-

sumer Personal Systems EMEA, HP 

Inc. „Nové produkty Pavilion převzaly 
prověřené inovace z naší prémiové řady 
a umožňují uživatelům hrát si, tvořit, 
propojovat se a bavit sebe i ostatní.“

Nový HP Pavilion x360 dává zákazní-

kům to, co vyžadují – mobilitu a flexibi-

litu v konvertibilním balení. Nejenže ho 

lze používat v celkem čtyřech módech, 

ale přináší také prémiové materiály  

a prvky jako 3D tvarovaný kov, který po-

mohl odstranit veškeré viditelné spoje, 

USB-C port pro lepší konektivitu a aktiv-

ní pero, které přivedlo k životu rozhraní 

Windows Ink. Windows Ink umožňuje 

uživatelům pracovat s obsahem zcela 

novým způsobem a rychle přetvářet 

myšlenky v činy – tvořit seznamy, štítky 

a kreslit jakékoliv nápady přímo na ob-

razovku. 

Aby HP dokázalo, jak interaktivní, 

všestranný a kreativní může uživatel 

díky HP Pavilionu x360 s Windows Ink 

být, nabídl návštěvníkům festivalu Co-

achella ve své HP LOUNGE možnost 

navrhnout svůj vlastní šátek bandana, 

kterému pak na místě vdechnou ži-

vot tiskárny HP. Ještě, než se tak pustí  

k pódiu za další hudební hvězdou, do-

stanou do ruky jako jedinečný suvenýr 

svůj vlastní výtvor. 

Zařízení HP Pavilion x360 budou 

k dostání s 11,6˝ HD IPS displejem 

nebo v HD a Full HD IPS variantě  

s úhlopříčkou 14˝ a 15,6˝. K dostání  

u nás budou v září.

HP pro budoucí tvůrce a kreativce

GDPR je nové nařízení Evropské unie, 
které mění některé mechanismy dopo-
sud vyplývající ze Zákona o ochraně 
osobních údajů. Vztahuje se na všech-
ny, kdo jakoukoli databázi osobních 
údajů zpracovávají nebo s ní jinak na-
kládají.

Mezi nové povinnosti patří například 

zabezpečení zpracovávaných osob-

ních údajů vhodnými organizačními  

a technickými prostředky, rozšíření 

smluv o nové povinné náležitosti nebo 

přijetí interních kontrolních postupů za-

jišťujících zákonné zpracování osobních 

údajů. Dohled nad těmito postupy by 

měl mít na starosti tzv. pověřenec ochra-

ny osobních údajů, který bude zároveň 

v kontaktu s Úřadem pro ochranu osob-

ních údajů.

Novým pravidlům se nevyhne téměř 

nikdo. Vztahují se na všechny subjek-

ty, které zpracovávají jakékoli databáze 

osobních údajů zákazníků, zaměstnan-

ců, pacientů, hostů a podobně. GDPR 

klade důraz například na zajištění kyber-

netické bezpečnosti, šifrování dat, nasta-

vení vnitrofiremních procesů, zajištění 

tzv. pseudonymizace nebo adekvátní 

zabezpečení tiskového prostředí

Posouzení souladu s GDPR, případně 

nastavení nových pravidel a postupů, 

může být pro většinu firem problém. Ře-

šení nabízejí profesionální auditoři, kteří 

se analýzou zpracování osobních údajů 

zabývají. Výstupem odborného auditu je 

zjištění všech nedostatků a návrh vhod-

ných řešení. 

Následná instalace nových systé-

mů či zavedení bezpečnějších procesů 

může být časově náročná.  Větší společ-

nosti by proto měly s auditem začít co  

nejdříve.  

Co je GDPR a jak nám změní život?
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pomocí systémů BSS STiNO Digi-

tal Signage, které jakékoli produkty  

a služby přiblíží zákazníkům ještě  

o krok blíže. Luxusní zrcadla Intelli-

gent Mirror Screen zobrazují digitální 

obsah jedinečným způsobem.

 Inkoustovému tanksystému se daří
Seiko Epson Corporation ozámila, 

že kumulovaný prodej velkokapa-

citních tiskáren s inkoustovým tan-

kovým systémem dosáhl 20 milionů 

kusů. V každém z regionů, kde se tis-

kárny začaly prodávat, jejich prodeje 

neustále rostou.

 Vzdělávání jako benefit
Dnešní doba vyžaduje, aby se fir-

ma starala o rozvoj a další vzdělá-

vání svých zaměstnanců. Investice 

do tréninků a vzdělávání by se měly 

vracet v podobě zvýšené produk-

tivity práce, využití nových znalostí  

a větší motivace zaměstnanců spo-

lupracovat na inovacích, které jsou 

tolik potřebné v rychle se měnícím 

podnikatelském světě. Firma tak 

uspokojuje požadavky zaměstnance 

a poskytuje mu vzdělání jako benefit.

 Zvrat v digitální tvorbě
Nové Cinema 4K monitory od HP 

vyzbrojí profesionály při tvorbě filmů  

a animací budoucnosti novými prvky, 

jako jsou vysoká barevná přesnost  

a automatická kalibrace. Nové mo-

nitory HP DreamColor Z31x Studio  

a HP DreamColor Z24X G2, navržené 

ve spolupráci s předními studii pro vi-

zuální efekty a animace, umožní uměl-

cům, fotografům i filmovým tvůrcům 

dělat to, co umí nejlépe – tvořit –, aniž 

by si museli dělat starosti s nedosta-

tečným výkonem svého monitoru.  KO
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Nejnovější laptopy HP Pavilion dostaly 

úžasný nový design inspirovaný řadami 

prémiových zařízení HP. Foto: HP 

Pravidelný úklid je užitečný – a to ne-
jen v domácnosti – i nepotřebné věci 
v počítačích je třeba pravidelně redu-
kovat. Odměnou je vyšší výkon, více 
úložného prostoru a bezpečnost.

Pokud chcete optimalizovat výkon sys-

tému, měli byste vymazat či zazáloho-

vat nepoužívaná data a nainstalované 

programy. Defragmentace optimalizuje 

uložení dat na pevném disku, umožní 

lepší využití kapacity a zvýší výkon po-

čítače. To však platí jen pro točivé disky, 

nikoli pro SSD!

Další věcí, která zpomaluje váš sys-

tém, je množství dat, které se automa-

ticky ukládají po návštěvě téměř jaké-

koli internetové stránky, jako historie 

prohlížeče, cookies nebo také více ver-

zí stejného souboru. Zmíněná zbytečná 

data byste měli mazat pravidelně.

O zásadních změnách v pracovních 

počítačích by se měli zaměstnanci 

poradit se správcem systému. Zvý-

šená pozornost by měla být věnová-

na, vzhledem k rostoucí provázanosti  

v internetu věcí (IoT), bezpečnosti. Tuto 

skutečnost potvrdily i výsledky průzku-

mu společnosti Gartner – očekává se, 

že plánované výdaje na bezpečnost se 

– právě kvůli IoT – do roku 2018 zvýší až 

na 547 miliard dolarů, což je ve srovná-

ní s 281,5 miliardy dolarů výdajů v roce 

2015 velký skok.

Chcete-li mít svá citlivá podniková 

data v době internetu věcí v bezpečí, 

nejlepším řešením je vůbec je neuklá-

dat na lokální disk a eliminovat mož-

nost instalace nebezpečného malwaru. 

Nejbezpečnějším řešením pro mobilní 

zaměstnance, je Toshiba Mobile Zero 

Client (TMZC), který umožňuje plno-

hodnotnou práci na 

notebooku bez OS.

Celý článek si přečtete zde  

Jarní úklid: Jak při-
pravit své notebooky 
na sezónu? 
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Zhruba od roku 2010 přichází na trh 
různá řešení LPWAN, která jsou 
obecně zaměřena na komunikaci 
M2M a Internet věcí.

Tato část poskytuje podrobnější po-

hled na nejrozšířenější technologii  

LPWAN zahrnující základní parametry, 

oblasti využití, možnosti zabezpečení  

a využívání ve světě. Tabulka 3 po-

skytuje přehled základních parametrů 

nejrozšířenějších systému LPWAN. Pro 

zajímavost jsou zahrnuty i mobilní tech-

nologie LTE-M a NB-LTE a připravovaný 

standard WiFi HaLow. 

LoRa
Technologii LoRa představila popr-

vé v roce 2009 francouzská vývojová 

společnost Cycleo SAS jako odpo-

věď na požadavek levné komunikace 

M2M na dlouhou vzdálenost při nízké  

spotřebě. 

V březnu 2012 byla Cycleo SAS 

odkoupena americkým výrobcem po-

lovodičových součástek, společností 

Semtech Corporation, která se stala 

výhradbím výrobcem čipů pro zařízení 

LoRa. První produkt – čipový transce-

iver LoRa SX1272 – byl uveden na trh 

koncem června 2013. V únoru 2015 

pak byla založena Aliance LoRa, která 

sdružuje přes 130 organizací z celého 

světa, zahrnující zejména výrobce tele-

komunikačních zařízení a telekomuni-

kační operátory, která se stará o stan-

dardizaci (specifikace LoRaWAN 1.0), 

certifikaci produktů a globální rozšíření 

technologie LoRa po celém světě. 

Hlavní oblasti využití zahrnují pře-

devším inteligentní budovy, logistiku 

dodavatelského řetězce, Smart City  

a zemědělství.

Technologie LoRa umožňuje aplikace 

s přenosovou rychlostí v rozsahu 250 b/s 

až 50 kb/s, dosahem až 15 km v terénu 

a 2–5 km ve městě a životností baterie 

až 10 let (uvažována baterie s kapacitou 

2500 mAh). Maximální vysílací výkon 

může být až 20 dBm, citlivost –137 dBm, 

šířka kanálu 125 nebo 250 kHz a na jed-

nom přístupovém bodě může být připo-

jen až jeden milion koncových zařízení. 

Velikost uživatelské zprávy (payload) 

je definovaná uživatelem. Zabezpeče-

ní obecně je řešeno pomocí šifrování 

AES128 a 32bitové autentifikace. 

Zajištění komunikace je řešeno na ně-

kolika vrstvách: na úrovni sítě jedineč-

ným síťovým klíčem (EUI64), na úrovni 

aplikace konec-konec jedinečným klí-

čem pro aplikaci (EUI64) a na úrovni 

koncového zařízení specifickým klíčem 

pro zařízení (EUI128). 

Technologie LoRa je v posledních 

měsících intenzivně zkoušena v mnoha 

zemích a v současné době již existu-

jí sítě LoRaWAN s národním pokrytím 

v Nizozemí, Belgii, Švýcarsku, Francii, 

Rusku, USA, Jižní Africe, Velké Británii, 

Jižní Koreji, Austrálii, Singapuru a také  

v České republice, kde ji provozuje spo-

lečnost České Radiokomunikace.

Autor: Jaroslav Hrstka

Proč platí Češi po přepočtu na kupní sílu za mobilní tarify víc než ostatní? 
Kolem cen mobilních tarifů se roz-
poutala vášnivá debata. Proč čeští 
spotřebitelé mnohonásobně pře-
plácejí ceny mobilních tarifů? A jak 
si jako jednotlivec dojednat s ope-
rátorem výhodnější nabídku? Po-
může spojení spotřebitelů do velké  
skupiny?

V České republice je téma cen mo-

bilních tarifů velice ožehavé dokonce  

i na politické úrovni. Na konci února od-

volal premiér Bohuslav Sobotka minis-

tra průmyslu a obchodu Jana Mládka 

s odůvodněním, že příslušné minister-

stvo mělo nízkou aktivitu při novelizaci 

telekomunikačního zákona. Sobotka 

Mládkovi vyčítal, že nezavedl regulaci, 

která by vedla ke snížení cen mobilních 

dat poskytovaných českými operátory. 

Mediální pozornost na sebe strhl i bý-

valý ministr financí Andrej Babiš, který 

na svém twitterovém účtu informoval, 

že pro své ministerstvo u operátora vy-

jednal „polské ceny“, tedy datový tarif  

s 10 GB za 109 Kč měsíčně.

Polsko má mezi našimi sousedy jed-

noznačně nejvýhodnější tarify. Tamější 

operátor A2 mobile nabízí například 

tarif s neomezeným voláním a SMS + 

10 GB v přepočtu za 157 Kč, podobně 

sestavený balíček přitom Polákům nabí-

zí i T-mobile za 315 Kč. Naopak Němci 

musí sáhnout do kapsy v absolutních 

částkách v rámci Evropy nejhlouběji. 

Neomezená data a 30 GB dat je u ně-

meckého Vodafonu za 5.380 Kč mě-

síčně a u operátora T-mobile 5.320 Kč. 

Na první pohled draze tyto částky vypa-

dají pouze do chvíle, než si spočítáme, 

že průměrná čistá mzda Němců je cca 

98.870 Kč, a jejich tarif je tedy dvakrát 

dostupnější než pro Čechy.

Slovenský operátor Orange nabízí 

neomezené volání + SMS a 6 GB dat 

za 1.064 Kč. V Rakousku nabízí operá-

tor T-mobile balíček neomezeného vo-

lání + SMS a 50 GB dat za 1.593 Kč. 

Budeme-li porovnávat nejvýhodnější 

nabídky různých operátorů našich ge-

ografických sousedů, české ceny jsou 

druhé nejdražší hned za Německem.

Na českém trhu se prohlubuje pro-

past mezi cenami pro jednotlivce  

a pro firmy. Příkladem může být tarif 

pro Ministerstvo financí ČR nebo snad 

nejnižší tarif, který vysoutěžila Vojenská 

nemocnice Olomouc u O2 na konci 

roku 2016. Tarif s neomezeným voláním  

a 3 GB dat získala 

za 79 Kč… 
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 IP kamery pro dohled z více úhlů 
Axis Communications představuje 

řadu AXIS FA, do níž patří modu-

lární kamery pro vysoce diskrétní, 

a přitom cenově dostupný videodo-

hled, a tři nové přírůstky do produk-

tové řady AXIS P13, které nabízejí 

rozlišení 4K při plné snímkové frek-

venci a které umožňují pokrýt velké 

plochy a poskytnout přitom obraz  

s velmi jemnými detaily.

 5G síť pro Zimní olympijské hry 2018
Společnosti KT, Ericsson a několik 

dalších technologických partne-

rů v návaznosti na memorandum  

o porozumění, které bylo podepsáno  

v roce 2015, spolupracují na přípra-

vě, testování a optimalizaci 5G sítě 

v přípravách Zimních olympijských 

her v Pchjongčchangu v roce 2018. 

Na zasedání v dubnu roku 2017 se 

společnost KT a její partneři dohodli 

na krocích k nasazení a optimalizaci 

zkušební sítě 5G v roce 2017, včet-

ně plánů společného technologic-

kého rozvoje. Kromě toho společ-

nosti Ericsson a KT provedly testy 

podél železniční trati Incheon (In-

cheon Airport Railway), což je vyso-

korychlostní železniční trať spojující 

hlavní město Soul s mezinárodním 

letištěm Incheon. Úspěšné testy za-

hrnovaly převzetí základnových sta-

nic 5G podél železnice a špičkový 

výkon 4Gbps.

 Optimalizovaná Wi-Fi
Uvedení svého prvního Wi-Fi 

AC1300 Wave 2 (AP) – DAP-2610 

oznámil D-Link. Tento AP reprezen-

tuje nový standard z hlediska ceno-

vé dostupnosti i rychlosti přenosu 

a poskytuje spolehlivý základ pro 

rychlé a snadno ovladatelné Wi-Fi KO
UT
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G.FAST PŘINÁŠÍ ÚSPORY  
Součástí celoevropské iniciativy pro 

rozšíření sítě bude společnost Frontier 

využívat technologii G.fast společnosti 

Nokia, která přinese zákazníkům rych-

losti podobné optickým spojům, aniž by 

museli instalovat novou infrastrukturu 

optiky v budově. S integrovanou vekto-

rovou technologií, která snižuje interfe-

rence, jež zpravidla ovlivňují rychlost dat 

na měděných sítích, bude řešení G.fast 

umožňovat společnosti Frontier používat 

posledních několik set metrů stávajících 

rozvodů s měděnými kabely v budovách 

za účelem poskytování ultraširokopás-

mového přístupu zákazníkům.

Díky novým technologickým inovacím, 

jako je XG-FAST, zůstává společnost No-

kia nadále odhodlána poskytovat ope-

rátorům širokou škálu měděných tech-

nologií nezbytných pro splnění rostoucí 

poptávky koncových zákazníků po giga-

bitových službách. 
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Modely nových přepínačů společ-
nosti Netgear GS510TLP, GS510TPP 
a GS418TPP mají totožnou funkční 
výbavu, liší se pouze počtem PoE 
portů a PoE kapacitou, a umožňu-
jí flexibilně pokrýt potřeby malých  
a středně velkých firem v oblasti kon-
vergovaných bezdrátových sítí.

Model GS510TLP je vybaven osmi 

ethernetovými PoE+ porty s power 

budgetem 75 W. Je tak vhodný zejmé-

na pro menší firmy, jimž nabízí výkonné 

přepínací řešení s nízkými provozními 

náklady. Přepínač obsahuje i dva SFP 

porty určené pro uplink. Provedení 

bez větráku umožňuje přepínač umístit 

do jakékoli kanceláře, konferenční míst-

nosti, zdravotnického zařízení či míst-

nosti bez obav z vyššího hluku.

Přepínač GS510TPP nabízí stejně 

jako předchozí model osm etherne-

tových PoE+ portů a dva SFP por-

ty, avšak vyšší power budget 190 W.  

Tento model zařízení už obsahuje in-

teligentní větrák, který díky teplotnímu  

a zátěžovému kontrolnímu systému mi-

nimalizuje hlučnost přepínače.

Poslední ze tří novinek, přepínač 

GS418TPP, nabízí kombinaci šestnác-

ti gigabitových ethernetových PoE+ 

portů, dvou SFP portů pro uplink  

a power budgetu 240 W. Úzký design 

a speciální montážní systém Virtually 

Anywhere je vhodný pro umístění takřka 

kamkoli – ke zdi, k tyči 

či třeba ke spodní nebo 

boční straně stolu. 
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Ethernetové přepínače pro malé firmy a domácnosti 

připojení. Využívá pásmo 5 GHz, 

kde bývá menší rušení, a propojuje 

sítě mezi různými místy bez nutnos-

ti instalovat kabeláž. Je navržen tak, 

aby pomohl správcům sítě vybu-

dovat a spravovat propojení mno-

ha bezdrátových zařízení. Nabízí 

možnost souběžného dvoupásmo-

vého provozu bezdrátových LAN 

s použitím nejnovější technologie 

802.11ac Wave 2.

 Bezdrátový router pro multimédia v HD
Většina uživatelů potřebuje k inter-

netu připojovat více zařízení a uvítá 

proto možnost snadno si vytvořit 

LAN síť pro domácnost či menší 

firmu. K tomu mohou využít bezdrá-

tový router AVM FRITZ!Box 4040. 

Ten se vyznačuje kompaktními roz-

měry a díky integrovanému Giga-

bit WAN portu je možné ho využít  

s jakýmkoliv DSL, CATV nebo op-

tickým modemem. Zařízení posky-

tuje všechny nezbytné funkce pro 

snadné sdílení vysokorychlostního 

internetového připojení prostřed-

nictvím WLAN.

 EU rozhodla o druhé televizní digitalizaci
Evropský parlament schválil Roz-

hodnutí o využívání kmitočtového 

pásma 470–790 MHz v Unii 15. 

března, Rada Evropské unie potom 

26. dubna. Bez přechodu na nový 

vysílací standard DVB-T2 by diváci 

přišli o podstatnou část televizních 

programů, které mohou sledovat 

zdarma. Otázku, zda čeští diváci 

budou moci sledovat pozemní vy-

sílání televize zdarma, řeší Posla-

necká sněmovna, která projednává 

vládní návrh novely zákona o elek-

tronických komunikacích. Ta řeší 

přechod na nový televizní standard. KO
UT
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I díky čtyřem reproduktorům s pa-
tentovaným subwooferem, který při-
náší úderný zvuk, je nový model Ico-
nia Tab 10 stvořen pro konzumaci 
multimédií ať už doma či na cestách

Tablet Iconia Tab 10 (A3-A50) navrže-

ný pro špičkové multimediální zážitky 

a nový Iconia One 10 (B3-A40FHD) se 

dvojicí portů micro-USB pro flexibil-

ní možnosti připojení jsou novinkami 

mezi několika nově uvedenými tablety 

společnosti Acer.

Díky čtyřjádrovým procesorům Me-

diaTek a operačnímu systému Android 

7.0 Nougat přináší tyto nové tablety 

rychlé reakce a až osmihodinovou vý-

drž na baterii. Širokoúhlý IPS displej 

poskytuje společně s reproduktory  

s pěti magnety skvělé audiovizuální 

zážitky, zatímco se bezdrátové připo-

jení 802.11ac stará o rychlé připojení 

k síti.

Iconia Tab 10 (A3-A50) byl navržen  

s ohledem na konzumaci multimedi-

álního obsahu a vybaven displejem  

s technologií kvantových teček (Quan-

tum Dot), díky které nabídne širší roz-

sah barev společně s vyšším jasem, 

hlubší saturací a větší přesností pro re-

alističtější obraz. Patentovaný subwo-

ofer od Aceru pak nabízí mimořádně 

úderný zvuk při zachování štíhlého 

profilu o tloušťce pod devět milimetrů, 

zatímco čtveřice reproduktorů posky-

tuje bohatší a podmanivější zvukové 

zážitky. Iconia Tab 10 má také přeinsta-

lovánu aplikaci Acer MediaMaster, kte-

rá uživatelům umožňuje nastavit před-

volby pro různé typy filmů či hudby.

Iconia One 10 (B3-A40/B3-A40FHD) 

nabízí díky dvěma portům micro-USB 

a podpoře OTG vyšší produktivitu, 

protože umožňuje nabíjení tabletu při 

současně připojeném externím zaříze-

ní, jako je externí úložiště či myš, za-

tímco k němu může být také připojena 

například bluetooth klávesnice pro 

zadávání textu. Operační systém An-

droid 7.0 také podporuje vícenásobná 

okna a rychlé přecházení mezi aplika-

cemi, což dále zvyšuje všestrannost 

tohoto zařízení.

Nové Acer Iconia Iconia Tab 10  

a Acer Iconia One 10 jsou vybaveny in-

teligentními nástroji vyvinutými společ-

ností Acer, které všem uživatelům do-

kážou podstatně zjednodušit a ulehčit 

jejich každodenní úkoly: jsou to apli-

kace EZ  WakeUp, EZ Snap, EZ Mode  

a Memory Cleaner. 

Acer představil tablet: má displej  
s kvantovými tečkami 

Celý článek si přečtete zde  

Dveřní modul 2N s Bluetooth modulem. 
Foto: 2N

Nový přístupový Wi-Fi bod Netgearu 
– WAC510 – obslouží až 200 uživatelů 
najednou. Foto: Netgear 

Kromě mnoha novinek ohromuje nový 
tablet Aceru displejem s kvantovými 
tečkami. Foto: Acer 

Dveřní IP interkom 2N Helios IP Ver-
so umí komunikovat s jakýmkoliv za-
řízením v lokální síti nebo na interne-
tu. Díky modularitě interkomu, jej lze 
rozšířit o moderní technologie, jako 
Bluetooth, a ke vstupu do budovy po-
užít i mobilní telefon.

Využití této technologie přináší pohodl-

ný a bezpečný způsob otevírání dveří 

pouze za pomoci mobilního telefonu. 

Bluetooth modul doplňuje stávající ši-

roké portfolio přídavných modulů, které 

je možné kombinovat při sestavení 2N 

Helios IP Verso.

Síťový dveřní komunikátor lze na roz-

díl od analogových systémů snadno 

programovat a zcela individuálně na-

stavit. Hlavní jednotka vždy nabízí HD 

kameru a jedno volací tlačítko jako je-

den základní modul. 

Přístupový bod WAC510 nabízí pod-

nikovou třídu zabezpečení v podobě 

WPA a WPA2 šifrování, filtrování MAC 

adres či sledování  

a blokování nežádou-

cích zařízení v síti. 

Celý článek si přečtete zde  

Bluetooth modul 
pro dveřní interkom 
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Nový průzkum zadaný společností 
Honeywell ukázal, že vlastníci nemo-
vitostí v České republice jsou ochot-
ní platit vysoké účty za vytápění, aby 
si ve svých domovech zajistili během 
zimních měsíců příjemnou teplo-
tu. Mnoho z nich přitom nepoužívá  
k efektivnímu a přesnému udržování 
optimální teploty nejnovější techno-
logická řešení.

Průzkum hodnotící zvyklosti v oblasti 

vytápění (The Honeywell Home Hea-

ting Habits Report), který se zaměřil 

na zkoumání více než 800 domácnos-

tí v České republice, zjistil, že téměř 

dvě třetiny (59 %) domácností upřed-

nostňují domácí pohodlí před nízkými 

náklady za vytápění, přičemž více než 

pětina z nich (21 %) vůbec nepřemýšlí 

nad výší účtu, když si vybírá způsob vy-

tápění svého domova.

Téměř polovina (49 %) vlastníků 

domů/bytů u nás nepoužívá žádný ter-

mostat, aby ve svých domovech efek-

tivně udržela příjemnou teplotu. Dotá-

zaní, kteří nežijí sami, uvedli, že hádky  

o teplotě v domácnosti jsou nejčastěj-

ším zdrojem konfliktů, dokonce častější 

než boje o ovládání televize či kolem 

domácích prací.

„Náš reprezentativní průzkum ukazu-
je, že pro vlastníky domů/bytů v České 
republice je vytápění velmi důležité,  
a zdá se, že při rozhodování o způsobu 
vytápění až tolik nehledí na náklady,“ 
říká Ivan Andronik, vedoucí místní di-

vize Environmental & Energy Solutions 

společnosti Honeywell. „Výzkum nic-
méně naznačuje, že mnoho vlastníků 
domácností si neuvědomuje, že se 
domácí pohodlí nemusí automaticky 
rovnat vysokým účtům za vytápění. Mo-
derní termostaty představují výborné 
nástroje pro přesné zajištění optimální 
teploty, ale zároveň mohou uživatelům 
pomoci dramaticky snížit účty díky 
efektivnějšímu řízení vytápění. Společ-
nost Honeywell v této souvislosti proká-
zala, že při použití chytrého termostatu 
evohome s podporou připojení na inter-
net lze ušetřit až 40 %  
z nákladů na energie.“ 

S analýzou firemních dat pracuje  
v Česku efektivně 57 % společností, 
mezi IT firmami je to dokonce devět 
z deseti. Nejčastěji se společnosti 
zaměřují na informace o svých zá-
kaznících a klientech. Ukazuje to 
mezinárodní průzkum KPMG Puls 
ekonomiky.

Datová analytika je v tuzemských spo-

lečnostech poměrně rozšířená, pracují s 

ní tři čtvrtiny z nich. Zhruba pětina (22 %)  

plánuje její zavedení, podobný podíl 

ředitelek a ředitelů (18 %) ale uvádí, že 

jejich firma má v této oblasti problémy. 

Pozitivní přínos datové analytiky pro 

podnikání potvrzuje 63 % podniků s ob-

ratem přes 50 milionů eur. U menších 

společností s obratem do 9,9 milionu 

eur je to 44 %.

Datovou analytiku používá větši-

na firem hlavně pro získání informací  

o stávajících zákaznících. Zaměřují se 

na jejich potřeby, hodnoty, ziskovost  

a pravděpodobnost odchodu. Společ-

nosti s menším obratem ji využívají také 

k hledání nových klientů, zatímco ty  

s větším obratem se více soustředí 

na zvyšování efektivity procesů a nákla-

dů. Pro řízení rizik se datová analytika 

nejvíce využívá ve finančním sektoru  

(61 %), často se v něm uplatňuje při od-

halování podvodného jednání (51 %).

Výrazné uplatnění nachází datová 

analytika také v auditních službách. 

„Představte si firemní data jako oceán. 

Dříve auditoři do moře ponořili kbelík  

a prozkoumali pouze to, co v něm vytáh-

li zpět nad hladinu. Touto metodou ale 

mohli velmi snadno usoudit, že v oceánu 

nejsou žádné ryby. Pokud mají možnost 

profiltrovat celý oceán, bude závěr jiný,“ 

připodobňuje Jindřich Vašina, vedoucí 

partner oddělení auditu, KPMG Česká 

republika.

Do průzkumu Puls ekonomiky se za-

pojilo celkem 759 vysoce postavených 

manažerů a manažerek z devíti zemí 

střední a východní Evropy. Českou re-

publiku zastupovalo 264 respondentů 

převážně z řad majitelů firem, generál-

ních ředitelů a finanč-

ních ředitelů. 
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Více článků si můžete přečíst na ict-nn.com/cs/pravo

Zpráva Accenture Banking Technolo-
gy Vision 2017 zjistila, že se bankéři 
domnívají, že umělá inteligence při-
nese změnu způsobu, jakým banky 
shromažďují informace a komunikují 
se zákazníky.

Banky budou využívat v další etapě 

umělou inteligenci (AI – Artificial In-

telligence) k tomu, aby lépe porozu-

měly záměrům a emocím zákazníků  

a dosáhly tak lepší interakce. To uvádí 

nová zpráva Accenture Banking Tech-

nology Vision 2017, jež čerpá z analýzy 

poradního výboru více než dvou de-

sítek jednotlivců, z rozhovorů s před-

ními osobnostmi na poli technologií  

a s odborníky z oblasti průmyslu,  

a také z výsledků průzkumu mezi více 

než 600 bankéři.

Podle zprávy se více než tři čtvrti-

ny bankéřů (78 %) domnívají, že AI 

umožní vytvoření jednodušších uživa-

telských rozhraní, která jim pomohou 

vytvořit lidštější zážitek pro zákazníky. 

Kromě toho se čtyři z pěti respondentů 

(79 %) domnívají, že AI přinese změnu 

způsobu, jakým banky shromažďují 

informace a komunikují se zákazníky  

a tři čtvrtiny (76 %) se domnívají,  

že do tří let banky zavedou AI jako me-

todu první volby při interakci se zákaz-

níky.

Téma letošní zprávy „Technologie 

pro lidi“ je pro vedoucí pracovníky 

bank výzvou k navržení technologie, 

která pomůže téměř v reálném čase 

sladit jejich produkty a služby s tím, co 

chtějí spotřebitelé. V tradičních ban-

kách se základní druhy transakcí dále 

přesouvají z fyzických do digitálních 

kanálů, což vede k zásadním změnám 

daným tím, jak banky přestavují sítě 

na svých pobočkách a posilují svoji 

digitální stopu. Čtyři z pěti oslovených 

bankéřů (80 %) očekávají, že AI urychlí 

zavádění technologií v celé organiza-

ci, což poskytne jejich zaměstnancům 

nástroje a zdroje potřebné k lepšímu 

obsloužení zákazníků.

Když byli respondenti požádáni, aby 

uvedli tři nejdůležitější důvody pro za-

budování AI do uživatelských rozhraní, 

nejčastěji uváděli, že důvodem je: získat 

analýzu dat a hlubší pochopení (60 %),  

zvýšit produktivitu (59 %) a zlepšit po-

měr nákladů a výnosů (54 %).

Zároveň si bankéři také uvědomovali 

existenci výzev spojených se zavádě-

ním AI, uváděli otázky ochrany soukro-

mí (38 %), problémy s kompatibilitou 

se stávající IT strukturou (36 %) a také 

skutečnost, že uživatelé často dávají 

přednost komunikaci s druhým člově-

kem (33 %). Stejně jako u předchozích 

zpráv Technology Vision, je Technolo-

gy Vision 2017 stavěna na klíčových 

trendech podpořených výzkumem.  

V Technology Vision 2017 je identifiko-

váno pět následujících trendů: Umělá 

inteligence (AI) je novým uživatelským 

rozhraním (zejména zkušenosti), Pře-

silové hry ekosystémů (nad platfor-

mami), Tržiště pracovní síly (vytvářej 

svou budoucnost), Design zaměřený 

na člověka (inspirace pro nové způso-

by chování) a Krok do neznáma (vytvá-

ření nových odvětví, stanovení nových 

standardů).

Trend Design zaměřený na člověka 

naznačuje, že klíčem ke zvýšení kvali-

ty zákaznických zkušeností je schop-

nost přizpůsobit se chování zákazníků. 

Zpráva zjistila, že s tím, jak se frekven-

ce lidských kontaktů snižuje, kvalita 

a důležitost prvků lidského faktoru se 

bude zvyšovat. Například jedna třetina 

(34 %) dotazovaných bankéřů uvedla, 

že pro řízení nových zkušeností zákaz-

níků plánuje využívat podrobné poro-

zumění lidskému chování. A zatímco 

téměř devět z deseti bankéřů (89 %) 

uvedlo, že věří, že jsou jejich zákazníci 

spokojeni s využíváním personalizace 

jejich banky, dvě třetiny (67 %) tvrdí, 

že usilují o pochopení 

potřeb a cílů svých zá-

kazníků. 

Umělá inteligence  
pro lidštější vztahy zákazníků a bank 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Průzkum: Datovou analytiku umí využívat 
více než polovina českých firem 

Průzkum: 59 % domácností  
dává přednost rodinnému pohodlí 
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IoT

Obce a města v České republice si 
natolik oblíbily chytrou komunikaci 
s občany v podobě Mobilního roz-
hlasu, že tento novodobý nástroj 
SMART city přihlašují do soutěží, 
sklízí s ním úspěchy a odnášejí oce-
nění. Naposledy se tak stalo v soutě-
žích Zlatý erb a Přívětivý úřad.

Mobilní rozhlas brněnské společnosti 

Neogenia se těší nejen velké oblibě, ale 

je přijímán jako jeden z pilířů moderně 

komunikujících obcí a vnímán jako 

funkční součást konceptu SMART City. 

V současné době ho využívá přes 200 

obcí po celé České republice a dalších 

1600 zprostředkovaně prostřednictvím 

ZmapujTo.cz (integrováno do služby 

na jaře). Zastupitelé mohou díky Mobil-

nímu rozhlasu informovat občany o no-

vinkách v obcích, upozornit na důležité 

události, řešit krizové situace, pořádat 

hlasování, a tak občany aktivně zapojit 

do obecního dění. K dispozici je hned 

několik komunikačních nástrojů, mezi 

něž patří SMS, hlasové hovory, minire-

ferenda, newslettery a aplikace. Každý 

z nich se hodí pro jinou situaci.

V devatenáctém ročníku soutěže 

Zlatý erb významnou měrou bodovala 

služba Mobilní rozhlas. Vyhrála hned 

ve dvou krajských kolech a odnesla 

si také jedno druhé místo. V kategorii 

Smart City a nejlepší elektronická služ-

ba v krajském kole Olomouckého kraje 

vyhrálo město Němčice nad Hanou.  

V Ústeckém kraji službě Mobilní roz-

hlas patří nejen první, ale také druhé 

místo. Získaly ji obce Česká Kamenice 

a Duchcov.

Ve Zlatém erbu se každoročně sou-

těží o nejlepší webové stránky a elek-

tronické služby měst a obcí. Anketa 

byla založena jako nástroj pro podpo-

ru modernizace místních samospráv. 

Probíhá ve dvou kolech. Nejprve se 

uskuteční krajská kola pod patronací 

jednotlivých krajských úřadů a z nich 

poté vzejdou soutěžící do celostátního 

kola. To vyvrcholilo slavnostním předá-

ním cen na dubnové konferenci ISSS  

v Hradci Králové.

Sedmnáctý ročník odborné konfe-
rence Altron Data Center & Business 
World se konal v galerii moderního 
umění DOX v úterý 30. května 2017.

Tato akce uvítala ICT experty a další zá-

jemce z řad odborné veřejnosti množ-

stvím zajímavých témat o technologiích 

a moderních systémech pro datová 

centra, o cloudové evoluci, kybernetic-

ké bezpečnosti a aktuálním fenoménem 

IoT a chytrých měst.

„Podařilo se nám sestavit netradiční 
a praktický program, který účastníkům 
dovolil vyzkoušet si na vlastní kůži řadu 
aplikací a systémů, nahlédnout do při-
staveného funkčního mobilního dato-
vého centra a kromě toho získat spous-
tu podnětných informací a poznatků  
o kybernetické bezpečnosti a aktuálních 
hrozbách pro ICT,“ uvedl Jan Rezek, 

marketingový ředitel společnosti Altron.

V programu byly zařazeny praktic-

ké ukázky využití dronů například pro 

ochranu hranic nebo v průmyslu. Nebu-

dou chybět konkrétní příklady systémů 

kybernetické bezpečnosti a opomenu-

ta není ani potřebná infrastruktura po-

skytující výkon pro aplikace a systémy  

v podobě mikro- a mobilních datových 

center. Velká část programu pak byla 

zaměřena na aktuální problematiku 

chytrých měst (Smart Cities), například  

v podobě chytrého parkovacího systé-

mu pro hlavní město Prahu.

Společnost Dell EMC předvádí ukáz-
ku nejmodernějšího portfolia serverů 
PowerEdge, které zákazníkům pomá-
hají transformovat IT.

Tato nově navržená čtrnáctá generace 

portfolia serverů Dell EMC PowerEdge 

tvoří zabezpečenou, škálovatelnou vý-

početní platformu, která představuje 

ideální základ pro iniciativy zaměřené 

na cloud, analýzu a softwarově defino-

vané datové centrum. Nové portfolio 

přináší inovace ve třech klíčových ob-

lastech:

 Škálovatelná podniková architektura 

optimalizuje datacentra s ohledem 

na požadavky nových a připravova-

ných aplikační úloh.

 Inteligentní automatizace prostřednic-

tvím rozšířených rozhraní API a zcela 

nové konzole OpenManage Enterpri-

se umožňuje IT oddělením věnovat 

více času úkolům s vyšší prioritou.

 Integrované zabezpečení chrání pod-

nikání a data zákazníků po celý životní 

cyklus serverů.

Čtrnáctá generace serverů Power- 

Edge bude součástí zařízení pro úlo-

žiště a datacentra, hyperkonvergova-

ných zařízení a racků, předem připra-

vených uzlů, kombinovaných nabídek  

a dalších špičkových řešení Dell EMC. 

Výrobce výkon-
ných modulů DRAM  
a NAND flash produktů 
a mobilního příslušen-
ství, společnost Adata, 
potvrdila svou účast 
na veletrhu Computex 
Taipei 2017, konané 
na přelomu května  
a června.

Adata expanduje svou 

herní značku XPG 

do příslušenství a audio 

techniky. Dalšími zajíma-

vými produkty budou vy-

sokorychlostní PCI Express SSD disky  

s NVMe a odolná externí úložiště. 

Adata bude dále vystavovat nejno-

vější a nejrychlejší SD karty, širokou 

škálu odolných power bank s LED  

a také mobilní příslušenství. Adata také 

poprvé uvede produkt Robot, nového 

společníka v chytré domácnosti.

Na Computexu Adata zahájí expanzi 

své značky XPG. V oblasti audio tech-

niky má XPG nová 

herní sluchátka  

s 3D zvukem navr-

žená speciálně pro 

mobilní hraní. Spo-

lečnost Adata vstou-

pila také do oblasti 

inteligentních robo-

tických společníků. 

Adata Robot před-

stavuje přátelského 

domácího robota 

využívajícího cloud 

computingu. Své 

uplatnění najde 

při zabezpečová-

ní domovů, vyznačuje se inteligentní 

hlasovou interakcí, může být na dál-

ku ovládan z mobilní aplikace. Adata 

připravuje další robotické společníky  

a také vstup do oblasti IoT (Internet of 

Things), zejména chyt-

rých domácností.

www.vseodatacentrech.czwww.iot-nn.com11      ICT NETWORK NEWS

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

Celý článek si přečtete zde  

Ve Zlatém erbu a Přívětivém úřadu 
uspěly obce s Mobilním rozhlasem 

Na Altron kongresu byl k vidění  
i dvanáctimetrový datový kontejner 

Již čtrnáctá generace serverů PowerEdge 
od Dell EMC podporuje transformaci IT 

Technologická symfonie  
na Computexu

datacentra

Dell EMC představil již 14. generaci 
serverů PowerEdge. Foto: Dell EMC

Datový kontejner Altron. Foto: Altron

Adata vstupuje s Robotem do ob-
lasti IoT. Foto: Adata 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  
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Stále více lidí se v Česku pracovně 
věnuje oboru informačních technolo-
gií, přesto je jich na trhu práce stále 
nedostatek. „Odhadujeme, že IT pra-
covníků v Česku chybí mezi 20 a 30 
tisíci,“ říká Tomáš Surka, výkonný ře-
ditel společnosti McROY pro střední 
a východní Evropu.

České střední a vysoké školy nestíha-

jí dodávat na trh kvalifikované ajťáky,  

a proto se po nich firmy stále častěji po-

ohlížejí v zahraničí. Nejčastěji přicházejí 

pracovat do českých firem odborníci  

z bývalých postsovětských zemí.  

S tím souvisí odliv českých IT odbor-

níků do zahraničí. Oblíbenou destina-

cí českých ajťáků je Londýn, jiní míří 

s vlastními projekty do Silicon Valley. 

Roste i zájem o některé asijské země.

Na internetu existují různé stránky, 

které dávají tipy na zajímavé destina-

ce pro život takzvaných digitálních 

nomádů – lidí, kteří svou práci spojují  

s cestováním. Ajťáci si na nich vyměňují 

tipy na místa s pracovními příležitostmi 

po celém světě, informují se o bezpeč-

nosti měst nebo o kvalitě internetového 

připojení. Někdy se i neznámí lidé navzá-

jem domluví, společně si najmou dům  

v nějaké zajímavé destinaci.

„I v Česku je pro IT pracovníky 
spousta zajímavých příležitostí v po-
době start-upů, které se dostaly nebo 
snaží dostat mezi globální hráče svého 
oboru,“ uvádí Tomáš Surka. Příkladem 

mohou být antivirové softwarové spo-

lečnosti nebo vyhledávače levných le-

tenek.

Firmy musí počítat s vysokým pla-

tovým ohodnocením IT odborníků  

a také s požadavky na nejrůznější bene-

fity. Mladá generace očekává příjemné  

a moderní pracovní prostředí spojené 

například se sportovním vyžitím, při kte-

rém se mohou od práce odreagovat. 

Častý je požadavek na práci z domova, 

horské chalupy nebo z jiného oblíbené-

ho místa.

„IT pracovníci se dopředu zajímají,  
s jakými technologiemi přijdou na hle-
dané pozici do styku. Ty mnohdy před-
stavují největší lákadlo, kvůli kterému 
neváhají vyměnit klid a jistotu nebo  
i vyšší příjem ve velké korporaci za pů-
sobení v technicky zajímavě nastarto-
vaném start-upu,“ míní Tomáš Surka, 

výkonný ředitel personálně-poraden-

ské společnosti McROY pro střední  

a východní Evropu.

Celý článek si přečtete zde  

Nedostatkoví pracovníci s vysokou 
mzdou, pracující z domova: ajťáci 
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Node.js developer, Applifting, 
Praha

PHP Programátor, FreshFlow, 
Praha

Front-end vývojář / kodér, 
Cognito, 
Brno

PHP vývojář, InternetInfo, 
Praha

PHP programátor Junior, Bib-
loo, 
Praha

Webdesigner se znalostí HTML 
a CSS, Web4all, 
Praha

Nette programátor, Giant, 
Praha

Esports Trader, RTSmunity, 
Praha

Unity Game Developer,  
GameArter, 
Praha, Brno, Ostrava, Olomouc

HTML5/Javascript Developer, 
Gamee,
Praha

Analytik , Etnetera, 
Praha

SQL lover, Anywhere, 
Praha

Developer webových aplikací, 
ClickAgency, 
Praha

Kdo se posunul kam
Radko Svrdlin
Generální ředitel 
Schneider Electric 

Do funkce nového 

generálního ředi-

tele společnosti 

Schneider Electric 

nastoupil Radko 
Svrdlin.

„Mým cílem je 
posílit naši pozici 
na trhu. Naše řešení pomáhají snižovat 
energetické náklady, posilovat konku-
renceschopnost, procházet certifikační-
mi procesy i vstupovat na nové zahranič-
ní trhy,“ shrnuje Radko Svrdlin (43).

Do společnosti nastoupil před více 

než čtyřmi lety a v předchozím období 

působil na pozici obchodního ředite-

le divize Building. Jeho profesionální 

dráha je spojena s elektrotechnikou,  

zastával obchodní a manažerské pozice, 

absolvoval také řadu profesních kurzů 

doma i v zahraničí. Je ženatý, má dvě 

dcery. Rád relaxuje v rodinném kruhu, 

mezi jeho koníčky patří motocyklový 

sport a běh.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Lucie Fedorová 
Account Managerka
AMI Communications má novou
 
Novou Account 

Managerkou PR 

agentury AMI Com-

munications se sta-

la Lucie Fedorová. 

V agentuře působí 

šest let a na starosti 

bude mít tým s ICT 

klienty, interní a externí komunikaci AMI.

Lucie Fedorová se po svém nástupu  

v roce 2011 věnovala klientům ze zdra-

votnictví a ICT. Doposud pracovala pro 

klienty, mezi které patří Vodafone, Letuš-

ka.cz, AV MEDIA, CompuGroup Medical, 

Coolpad nebo HTC. Lucie vystudovala 

obor Management a HR a v oblasti PR  

a marketingu se pohybuje sedm let.

Z týmu Lucie Fedorové byla zároveň 

povýšena Lucie Vaněčková na pozi-

ci Account Executive. Před nástupem 

do AMI Communications v roce 2015 pra-

covala jako redaktorka České informační 

agentury. V AMI získala zkušenosti u kli-

entů HP a Letuška.cz. 

 Více na www.ict-nn.com/jobs

Daniela Trojanová 
Marketingová a PR manažerka
Copy General 

Tiskařská společ-

nost Copy Gene-

ral posílila o novou 

marke t i ngovou  

a PR manažerku. 

Je jí Daniela Tro-
janová, která dří-

ve pracovala pro 

PR agenturu Cook Communications.  

V Copy General se bude podílet 

na tvorbě marketingových kampaní  

v oblasti retailu a pro B2B segment.

Daniela Trojanová bude mít v Copy 

General dvojí agendu – marketing a PR. 

Mimo to se bude věnovat také HR mar-

ketingu a interním kampaním dovnitř 

firmy. 

Ve volném čase Lucie  ráda běhá  

a tančí, v zimě jezdí na snowboardu  

a lyžích. Mezi její další záliby patří foce-

ní, malířství a věnuje se i interiérovému 

designu. Zajímá se také o oblast vzdě-

lávání a využívání nových a neotřelých 

způsobů komunikace. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více článků z rubriky  
JOBS IN ICT  

můžete přečíst na  
ict-nn.com/cs/jobs

Front-end dev – Angular,  
Traffika, 
Praha

Nedostatek ajťáků řeší u nás firmy různý-
mi způsoby. Foto: Pixabay 
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http://ict-nn.com/cs/jobs/2786-schneider-electric-ma-noveho-generalniho-reditele
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Více než polovina klientů poskytovatele 

elektrické energie je spokojena s vyúč-

továním služeb i se způsobem, jakým 

jim je doručováno. Slabinou dodavate-

lů jsou nedostatečné informace o mož-

nostech využití úsporných programů  

a špatná osobní komunikace při výpad-

cích proudu a jejich obnově.

Takové informace by zákazníci chtěli 

dostávat formou SMS zpráv, což se nyní 

neděje. Uvítali by i větší praktičnost, 

pokud jde o vracení přeplatků či zasí-

lání veškerých informací elektronickou 

cestou. Vyplývá to z průzkumu Deloitte 

Digital, který se zaměřil na spokojenost 

zákazníků při komunikaci s dodavateli 

elektrické energie.

„Z odpovědí je patrné, že uživatelé 
energie dávají přednost elektronické 
komunikaci, pokud jde o platby i vy-
účtování. Zajímavé je, že i relativně 
mladší kategorie, tedy lidé ve věku 
od 36 let, kromě bezhotovostní platby 
za služby využívají i poštovní poukáz-
ku či inkaso,“ říká Petr Viktora, partner  

v Deloitte Digital. „Překvapilo nás, že 
v dnešní moderní době společnosti 
stále zanedbávají možnost informovat 
o výpadcích proudu přes SMS zprávy. 
Respondenti v průzkumu uváděli, že 

taková oznámení se k nim často dostá-
vají jen ve formě vývěsek na obecních 
nástěnkách či domech. Ne každý pak 
takovou zásadní informaci získá včas.“

Hlavní závěry:
Společnosti své zákazníky nedosta-

tečně informují, pokud jde o obnovení 

dodávek proudu (33 % to považuje 

za „velmi neuspokojivý“ stav) či upo-

zornění o přerušení (22 %). Bezmála 

čtvrtina respondentů (22 %) by v takové 

situaci uvítala od dodavatele elektrické 

energie osobnější komunikaci.

 Většina klientů chce sledovat spotře-

bu elektrické energie přes webové 

stránky (21,3 %) nebo mobilní aplika-

ci (20,4 %).

 Bezmála 30 % respondentů by chtělo 

platit faktury bankovním převodem, 

dále pak přes platební portály, jako 

jsou PayU, PayPal nebo Paysec. 

Bez ohledu na věk se přitom všich-

ni respondenti shodli, že nejefektiv-

nější platební metodou je bankovní 

převod. Platbu poštovní poukázkou 

nebo v rámci inkasa preferují lidé 

ve věku 36+ a 65+.

 Zákazníci, kteří jsou klienty dodava-

tele elektrické energie méně než rok, 

v průzkumu uváděli spokojenost s in-

stalací vybavení, nespokojenost pak 

s nabídkou úsporných programů, 

což potvrdili i ti, jež služby čerpají  

v horizontu 6 až 10 let. Kdo je u do-

davatele více než 10 let, zase nejlé-

pe ohodnotil doručování vyúčtování  

i platby za faktury.

 Nejdůležitějšími kritérii, jež rozhodují 

o setrvání u současného dodavatele 

elektrické energie, jsou ceny za služ-

by i kvalita poskytovaných služeb.

O Zákaznickém průzkumu Česká 
energetika
Společnost Deloitte Digital provedla ce-

lorepublikový průzkum mezi odběrateli 

elektrické energie, do nějž se zapojilo 

více než 100 klientů deseti dodavatelů 

z ČR. Nejčastějšími respondenty byly 

domácnosti s jedním odběrným mís-

tem, které využívají služby od jednoho 

poskytovatele déle než deset let. 

Tabletové (iPadové) rameno neboli 
tzv. iPad shoulder je novodobý ter-
mín, který se v posledních letech 
často používá v souvislosti s bolestí 
ramen ve spojení s dlouhodobým po-
užíváním tabletů, elektronických knih 
anebo dnes už i velkých smartphonů. 

Primářka MUDr. Michala Tomanová 

radí, jak používat chytrá digitální zaří-

zení, abychom předešli nepříjemným 

bolestem pohybového aparátu: „Tab-
let běžně používáme tak, že ho máme 
položený na nohou, v klíně nebo ho 
držíme v rukách. V této poloze dochází  
k velkému předklonu a předsunutí krč-
ní páteře a hlavy. To způsobuje napětí  
a přetížení jak krčních, tak i ramenních 
svalů a vzniká bolest. V důsledku toho 
se mohou postupně rozvíjet i degenera-
tivní změny na páteři. Máme i pacienty 
ve věku okolo 20 let, kteří mají například 
počínající změny na ploténkách.“

Pokud s mobilem nebo tabletem 

musíme pracovat, je důležité tuto čin-

nost omezit pouze na dobu, která je 

nezbytně nutná. Při práci je výhodné se 

opírat celou délkou zad o opěradlo žid-

le, eventuálně použít relaxační polohu  

a opřít i hlavu. „Abychom nepřetěžovali 
ramena a paže při držení zařízení, je dů-
ležité opřít si ruce například o trup nebo 
stůl. Pokud pracujeme s tabletem, mů-
žeme využít stojánek a zařízení v ru-
kách vůbec nedržet. Doma nebo jinde, 
kde se můžeme volně relaxačně polo-
žit třeba na sedačku, se pak snažíme, 
abychom měli tablet položený na no-
hou nebo polštáři. Je třeba mít povo-
lené svaly trupu a těla včetně horních 
končetin a jen používat 
ruce,“ vysvětluje MUDr. 

Michaela Tomanová.

Nedávné výkyvy na mezinárodní 
politické scéně nedokázaly ovlivnit 
hlavní priority CEO a generálních 
ředitelů v letošním roce. Růst tak zů-
stává hlavní prioritou pro 58 % z nich, 
naznačuje aktuální celosvětový prů-
zkum společnosti Gartner mezi 388 
CEO. V minulém roce byl růst hlavní 
prioritou pro 42 % CEO.

Zlepšování produktů a technologie jsou 

v letošním roce mezi nejrychleji rostou-

cími prioritami generálních ředitelů (viz 

tabulka). „Priority související s IT uvádí 
31 procent CEO, tak vysoké číslo jsme 
zatím nikdy nezaznamenali,“ říká vi-

ceprezident společnosti Gartner Mark 

Raskino. „Téměř dvojnásobný počet 
CEO přitom plánuje stavět na interních 
technologiích a vlastních digitálních 
schopnostech ve srovnání s těmi, kdo 
je chtějí outsourcovat (57 procent opro-

ti 29 procentům). Označujeme tento 
trend jako re-internalizaci IT – navracení 
schopností IT zpět do podniků s ohle-
dem na znovu potvrzení jejich významu 

pro konkurenční výhodu. Jde o výstav-
bu technologických znalostí a doved-
ností nové generace.“

Zatímco ještě před několika lety byla 

myšlenka posunu směrem k digitálním 

obchodním modelům (digitálnímu byz-

nysu) pro většinu CEO spíše spekulací, 

dnes je pro řadu z nich realitou. Bez-

mála polovina z nich (47 %) čelí poža-

davkům představenstva, aby dosáhla  

v oblasti digitálního byznysu pokroku,  

a 56 % uvádí, že jejich digitální aktivity 

se již odrazily ve zvýšení zisku. Přestože 

má více CEO digitální ambice, průzkum 

naznačil, že téměř polovině z nich chybí 

metriky pro hodnocení úspěšnosti digi-

tální transformace. 
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Celý článek si přečtete zde  

Průzkum: Skoro polovina CEO  
již začala s digitální transformací 

Zákazníci požadují od dodavatelů energie 
více informací o úsporných programech 

Hrozí tabletové 
rameno 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/pruzkumy05/2017

Primářka MUDr. Michaela Tomanová, 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. 
Foto: Archiv

Hlavní byznysové priority CEO pro roky 
2017 a 2018 (pořadí podle počtu zmínek 
mezi prvními třemi prioritami – procento 
respondentů)
Růst 58 %
Související s IT 31 %
Korporátní 23 %
Zákazníci 21 %
Produktové 20 %
Finanční 16 %
Pracovní síla 16 %
Řízení nákladů 11 %
Marketing 8 %
Zvýšení kvality 7 %
GRC (governance, risk 
man., compliance) 7 %

Prodej 6 %
Pozn.: CEO odpovídali na otázku: Uveďte prosím 
pět hlavních strategických byznysových priorit pro 
následující dva roky (2017/2018) – otevřená odpo-
věď, varianty nebyly předem dány.
N=388 CEO (generálních/výkonných ředitelů)  
a členů nevyšší exekutivy
Zdroj: Gartner

http://ict-nn.com/cs/marketing/3069-skoro-polovina-ceo-jiz-zacalo-s-digitalni-transformaci
http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/3261-zakaznici-pozaduji-od-dodavatelu-energie-pruznejsi-komunikaci-i-vice-informaci-o-uspornych-programech
http://ict-nn.com/cs/zdravotnictvi/3109-pri-castem-pouzivan-i-tabletu-hrozi-tabletove-rameno


Dne 15. května 2017 odstartovala  
v Praze třídenní největší IT konferen-
ce v České republice TechEd-Dev-
Con 2017, které se zúčastnilo přes 
550 odborníků z České republiky i ze 
zahraničí. Tato konference se konala 
už v únoru tohoto roku poprvé za vel-
kého zájmu v Brně, Praha hostí tuto 
akci letos už po patnácté.

Experti z různých oblastí IT se hned  

v úvodu shodli, že v současné době 

je pro firmy stěžejní naučit se využí-

vat velké objemy dat, které mají k dis-

pozici. Tedy efektivně využít big data  

a business inteligence nástroje. Velký 

vliv na změnu IT prostředí ve firmách 

mají cloudová řešení a aplikace – tato 

oblast roste několikrát rychleji než IT 

jako celek. Zúčastnění experti ale va-

rují, že při zavádění těchto systémů by 

se neměla zopakovat obvyklá chyba 

minulých let – upřednostnění technolo-

gických hledisek, protože o úspěšnosti 

technologií rozhoduje především jejich 

přijetí koncovými uživateli. Téměř třeti-

na IT projektů končí neúspěchem.

Jaká témata konferenci TechEd-

-DevCon 2017 dominovala? Cloud, 

big data, business inteligence a správa  

a zpracování velkých bází dat. Je to 

proto, že stále více využíváme cloudové 

a mobilní aplikace, nakupujeme, baví-

me se, podnikáme a pracujeme „po in-

ternetu“. Firmy chtějí pomocí nejnověj-

ších technologií maximálně zefektivnit 

komunikaci, správně nastavit procesy, 

ale také umět využít data, která mají  

k dispozici – například k vylepšení své 

nabídky a její personalizaci pro jednot-

livé uživatele. Další významnou oblastí 

je internet věcí a nástup robotizace. 

Velkým tématem letošního ročníku 

konference je ale lidský faktor a to, že 

sebelepší technologie neuspěje, pokud 

nebude kladně vnímána uživateli. 
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Gopas
Teched-Devcon
15. – 18. 5. 2017

Tate
Information Security Summit
24. – 25. 5. 2017

Microsoft
Webinář: Plnění požadavků 
GDPR s podporou poskytovate-
le cloudových služeb
25. 5. 2017

Mascotte
Konference bezpečná škola 
2017
25. 5. 2017

BusinessIT
FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉ-
MY 2017
25. 5. 2017

Esuba
Game4Good 2017
27. – 28. 5. 2017

Omron
Průmyslové roboty budoucnos-
ti: Omron Adept
30. 5. 2017 

Altron
Altron Data Center & Business 
World 2017
30. 5. 2017

ReliantGroup
SpeedCHAIN Slovakia
1. – 2. 6. 2017

ADMEZ / DARK SIDE /ZASILKOVNA
E-commerce forum
1. – 2. 6. 2017

Acomware
Performance 2020
6. 6. 2017

Seminaria
GDPR – ochrana osobních úda-
jů – nové nařízení EU
6. 6. 2017

TOP EVENTS

Celou konferenci otevřel ředitel Počíta-
čové školy GOPAS, Jan Dvořák. 

Ministr obrany Martin Stropnický při 
svém vystoupení. 

TechEd-DevCon 2017: Opět nacpáno až po střechu 

Celý článek si přečtete zde  

ICT Network News se jako mediální 
partner účastnila mimořádné kon-
ference vývojářů her Game Access 
2017. Druhý ročník konference pro-
běhl ve dnech 3.–6. 5. 2017 v prosto-
rách moderního SONO Centra v Brně 
pod záštitou primátora města Brna 
Petra Vokřála a s podporou města 
Brna.

Několik stovek herních nadšenců  

z různých koutů světa testovalo nové 

hry v Indie Expu, kde měli možnost 

si vyzkoušet hry přímo na vlastní oči  

a paže, navázat nové kontakty a také 

získat zaměstnání, protože většina fi-

rem měla zájem najít nové zaměstnan-

ce. Na několika stáncích byla prezento-

vána virtuální realita. Vývojáři sledovali 

reakce návštěvníků, pilně si zapisovali 

zpětnou vazbu a návštěvníci také volili 

nejlepší hru. Vítěz získal krom prestiže 

také hodnotné ceny.

Vítězové jednotlivých kategorií jsou 
tito:

 People‘s Choice: Mashinky

 Best Graphics: Vaporum

 Best Gameplay: Mashinky

V hlavním sále proběhlo mnoho 

přednášek, které návštěvníky vtáhly 

do hry. Každý den konference se kona-

ly party, které byly stmelovacím prvkem 

akce.

Na Expu to bylo o hodně zajímavější. 

Bylo tam spousta malých i větších firem 

a vývojářů, kteří představovali a testo-

vali svoje prototypy her nebo nové hry. 

Vše bylo velmi interaktivní, s účastníky 

vystavující diskutovali a brali si zpětnou 

vazbu. Akci navštívilo velké množství 

cizinců, kteří navíc ve světě her něco 

znamenají. 

Game Access ´17 

Celý článek si přečtete zde  

V rámci cyklu 14 odborných debat 
a diskuzí s veřejností v jednotlivých 
krajích České republiky na téma za-
jištění obrany a bezpečnosti České 
republiky, schopnosti země čelit kri-
zovým situacím a možnosti efektivní 
ochrany obyvatelstva zavítala tato 
debata 10. května 2017 do Prahy 
na Slovanský ostrov, do Paláce Žofín.

Na úvod prvního bloku přivítal všech-

ny účastníky Bc. Libor Hadrava, radní 

hlavního města Prahy pro oblast bez-

pečnosti a prevenci kriminality. Hned 

po něm pak vystoupil s projevem mini-

str obrany České repubilky, MgA. Mar-

tin Stropnický. Poté vystoupil náčelník 

Generálního štábu AČR, generál Josef 

Bečvář. Charakterizoval právě proběh-

lé období jako čas novelizace strategie 

a legislativy a navyšování příjmů. Jako 

pozitivum přitom generál Bečvář vidí 

to, že se loni podařilo do AČR získat 

na 1300 vojáků, což představuje reálný 

stav včetně odchodů do záloh u star-

ších ročníků.

Druhá část fóra se pak věnovala 

otázkám souvisejícím s problematikou 

chytrých měst, s čímž souvisí třeba  

i efektivní využívání zdrojů, a roli průmy-

slu ve vztahu k bezpečnosti regionu. 

Road Show je – podle našeho ná-

zoru – určitě velmi účinným a silným 

prostředkem ke komunikaci s občany  

a silným státotvorným prvkem. 

Road Show 2017: My a naše bezpečnost 

Celý článek si přečtete zde  

STECH
Současnost a budoucnost in-
ternetu věcí
7. 6. 2017

G2 server
Cloudcamp 2017
7. 6. 2017

IQRF Alliance
IQRF Summit 2017
7. – 8. 6. 2017

Czechinno
Festival Exportu 2017
14. – 15. 6. 2017
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Dvoudenní summit dotýkající se 
všech stěžejních oblastí Internetu 
věcí (IoT): chytrá města, chytré bu-
dovy a domácnosti, průmysl, bezpeč-
nost, doprava.

Akce proběhne ve dnech 7.–8. černa 

2017 v pražském hotelu Clarion Con-

gress Hotel. Na akci budou demon-

strovány příklady z praxe a více než  

50 nových IoT produktů. Proběhne zde 

na 30 zajímavých, interaktivních prezen-

tací a těšit se můžete i na mnoho prak-

tických workshopů. Očekává se účast 

více než 300 odborníků, techniků, vývo-

jářů, zastupitelů měst a krajů.

Konference se zaměří na ekosystém 

IQRF, který je nápomocen rychlému vý-

voji, výrobě i prosazení libovolného IoT 

projektu. Na konferenci je možné se ne-

jen inspirovat již existujícími nebo vzni-

kajícími projekty, ale i objevit tu nové ob-

chodní příležitosti, technické možnosti, 

diskutovat s profesionály a seznámit se 

přímo se skutečnými projekty a řešeními 

ve Smart světě.

IQRF je platforma pro mesh sítě s níz-

kou spotřebou a je určena pro přenos 

malých objemů dat v IoT projektech.

Její hlavní charakteristiky jsou: pracu-

je v pásmech 433/868/916 MHz s dosa-

hem několik set metrů, extrémně nízká 

spotřeba, přenosová rychlost zhruba  

20 kb/s, až 240 přeskoků v síti na paket; 

jde o bezpečnou mesh síť.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/events
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Celý článek si přečtete zde  

GDPR – ochrana osobních údajů  
– nové nařízení EU 
ICT NETWORK NEWS je mediálním 
partnerem celostátní konference 
na téma GDPR – ochrana osobních 
údajů – nové nařízení EU, kterou po-
řádá společnost Seminaria v úterý,  
6. 6. 2017 v Praze.

Konference seznámí účastníky s obsa-

hem nového evropského nařízení a na-

bídne i kvalifikovaný pohled na to, jaká 

opatření a v jakých oblastech je nutné 

již dnes začít realizovat. Na konferenci 

mimo jiné vystoupí Eva Škorničková, 

členka pracovní skupiny Úřadu vlády 

ČR k problematice GDPR, nebo Mi-

chal Nulíček, partner AK Rowan Legal 

a expert na právo na ochranu soukromí  

a osobních údajů.

GDPR přináší zatím největší změnu  

v ochraně osobních údajů. Jejím cílem 

je chránit práva občanů proti neopráv-

něnému zacházení s jejich osobními 

údaji. Nařízení vejde v platnost 25. květ-

na 2018, ale s přípravou by již nyní měli 

začít všechny firmy, instituce, ale i jed-

notlivci, kteří zpracovávají osobní data.

Hlavním cílem konference GDPR – 

ochrana osobních údajů, je poskytnout 

aktuální informace o aplikaci nového 

evropského nařízení a objasnit základní 

principy nové úpravy. Zároveň budou 

popsány nutné kroky, které je potřeba 

začít podnikat už nyní, včetně nezbyt-

ných změn v interních pravidlech orga-

nizací. 

Celý článek si přečtete zde  

Pátý ročník akce Festival Exportu:  
nabídne vystavovatelům velké výhody 
Stejně jako v minulém roce, kdy ji 
navštívilo více než 800 účastníků ze  
45 zemí celého světa, i letos organi-
zátoři akce očekávají vysokou účast. 
Festivalu se zúčastní nejen oficiální 
vládní delegace, ale i podnikatelské 
mise.

Obě hlavní části (přednáškovou a expo-

ziční) budou doprovázeny organizova-

nou sérií obchodních meetingů – B2B 

Eventem, v jehož rámci návštěvníci mo-

hou realizovat krátké obchodní schůzky 

se svými protějšky z několika desítek 

evropských i mimoevropských zemí.

Zejména pro vystavovatele je připra-

veno mnoho výhod. Všichni vystavova-

telé na této akci získají benefity jako je 

účast na společenském večeru Festi-

valu s účastí VIP hostů, kompletní se-

znam účastníků Festivalu pro obchodní 

využití, možnost prezentace produk-

tů a služeb před účastníky z více než 

30 zemí světa či možnost rozhovoru  

s přítomnými médii. Kompletní nabídka 

plnění pro vystavovatele je součástí při-

ložené prezentace. „Pro čtenáře ICT-nn.
com poskytneme 40% slevu na vystavo-
vatelský poplatek. Stačí napsat do po-
známky ICT. Pouze jako vystavovatel  
s informačním místem si vytvoříte uni-
kátní obchodní vazby,“ dodává Krato-

chvíl.

Doprovodný program festivalu bu-

dou reprezentovat expozice českých 

i zahraničních firem a institucí nabí-

zejících své produkty a služby včetně 

oblíbených ochutnávek cizokrajných 

pokrmů a nápojů. 

E-commerce forum:  
Podesáté a s řečníky z pěti zemí 
S podtitulem Inovace v e-commerce 

se tato konference zaměří nejen na ak-

tuální trendy v oblasti, ale zaměří se  

i na situaci e-commerce trhu ve vybra-

ných zemích, na možnosti expanze  

e-shopů do zahraničí nebo na cesty, jak 

vybudovat online obchod jako silnou  

a sebevědomou značku.

Stejně jako v loňském roce přivítá 

konference své hosty na Moravě –  

v příjemném prostředí Hotelu Sla-

dovna v Černé Hoře, necelých 20 km 

od Brna. Termín konání je 1. až 2. červ-

na 2017. Letošní dvoudenní konference 

je rozdělena na společnou část a pro-

gram, ze kterého si účastníci mohou 

vybrat „á la carte“. První konferenční 

den, CEE Summit, tvoří přednášky  

a diskuzní panely se zahraničními hos-

ty ze Slovenska, Německa, Rumunska 

nebo Maďarska. Večerní program pak 

obstará tradiční networkingová party 

s jídlem, pitím a živou hudbou. Druhý 

konferenční den nazvaný „E-commerce 

praxe“ bude probíhat ve třech paralel-

ních programových liniích a jeho náplní 

budou workshopy a panelové diskuze.

„Rozdělení konference na společ-
ný blok přednášek a následné série 
workshopů, ze kterých si účastníci mo-
hou sami vybrat, se nám osvědčilo už 
v minulých letech. Letošní novinkou je 

tzv. CEE Summit, v rámci kterého před-
staví novinky na e-commerce trzích 
řečníci hned z pěti zemí,“ říká Tomáš 

Hájek, výkonný ředitel pořádající asoci-

ace ADMEZ.

Pořadatelem letošního ročníku kon-

ference je spolu s asociací ADMEZ  

a agenturou DARK SIDE také Zásilkov-

na, jedna z nejrychleji se rozvíjejících 

společností v české e-commerce.

Celý článek si přečtete zde  

V loňském roce si získal Festival hodně 
zájemců. 

I o tom bude IQRF Summit.

I letos proběhne finálové kolo IQRF 
Wireless Challenge.

05/2017

Celý článek si přečtete zde  
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Všichni asi víte jak po pár měsících 
vypadá Lightning kabel, který musíte 
používat denně. Můžete si několikrát 
za rok koupit originál nebo levnější 
noname a riskovat s ním zničení za-
řízení. Nebo si trochu připlatit a mít 
za to certifikovaný kabel od Belkinu 
s doživotní zárukou, který díky kevla-
rovému jádru a opletu s novými kon-
covkami i po pár měsících testování 
vypadá stále jako nový.

Speciální kabel se vyrábí v několika ba-

revných provedeních (černá, stříbrná, 

zlatá a růžová zlatá) a jeho délka je 1,2 

metru. Víceprvkové stínění kabelu mini-

malizuje rušení při přenosu dat.

Belkin  pravidelně 

testuje a proto zaru-

čuje, že tento kabel 

můžete ohnout na po-

loměr ohybu 18 mm 

více než pět tisíckrát. 

Tak máte jistotu, že se 

nemůže poškodit při 

připojení přenosného 

zařízení k nabíječce 

nebo notebooku.

Aby tohle fungova-

lo, je provedení kabe-

lu věda. Základem každé žíly je kevlaro-

vé vlákno, které slouží k vedení svazku 

jednotlivých žil každého vodiče. Pak 

následuje ochrana celého vodiče po-

mocí speciálního izolačního obalu. Pět 

takto upravených samostatných vodičů 

pak obklopuje opět kevlarový prut, kte-

rý prostupuje středem celého kabelu  

a slouží jako mechanická ochrana jed-

notlivých vodičů před jejich zlomením. 

Nad vodiči je pak opět izolace a oplete-

ní, sloužící jako stínění svazku vodičů. 

Pod vrchní nylonovou vrstvou, odolnou 

proti abrazi se nachází termoplastický 

elastomer (TPE), chránící zmíněné stí-

něné opletení. Zvláštní péči výrobce 

rovněž věnoval samotným konektorům, 

které jsou vyrobeny ze speciální umělé 

hmoty dělené laserem, kontakty jsou 

dimenzovány na přenos výkonu 12 W 

(dobíjecí proud  2,4 A), což je optimální 

příkon zařízení Applu při nabíjení. Pouz-

dro konektoru je vyrobeno z hliníkové 

slitiny pro zachování tvaru i při zvýše-

ném namáhání. 

Televizory Loewe představují absolutní 
špičku. Foto: Loewe 

Elegantní telefon Honor 8. 
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Od května je u nás k dostání praktic-
ký telefon Honor 8 Pro. Značka, která 
je proslulá skvělým poměrem ceny  
a výkonu u všech svých produktů, 
opět nezklamala. Telefon s přehled-
ným 5,7palcovým QHD displejem má 
perfektní duální fotoaparát, blesku-
rychlou čtečku otisků prstů a videa 
natáčí až do rozlišení 4K. Vysoký 
výkon zaručuje nadstandardní 6GB 
operační paměť, kterou doplňuje 
64GB interní paměť.

Honor 8 Pro má celokovové tělo brou-

šené pískováním a leštěné silným prou-

dem vzduchu. Díky speciální povrcho-

vé úpravě je telefon příjemný na omak, 

má 5,7palcový Quad HD displej s roz-

lišením 2560 x 1440 px a 2.5D zakřive-

ním. Díky QHD displeji si majitelé tele-

fonu užijí fotky i videa ve skvělé kvalitě. 

Přehledný displej zaručuje pohodlné 

brouzdání po internetu, prohlížení fotek 

i videí (včetně sledování filmů s čitel-

nými titulky) nebo čtení elektronických 

knih. Velký displej ocení také hráči mo-

bilních her. Po připojení sluchátek si na-

víc každý užije zvuk ve standardu DTS.

Vývojáři kladli důraz na vysoký kon-

trast a věrné zobrazení barev. Displej je 

čitelný i na slunci. Pro komfortní čtení 

za tmy je tu eye-care mode 2.0, který 

filtruje modrou barvu a redukuje jas dis-

pleje.

Zadní stranu telefonu zdobí duální 

fotoaparát. Jedná o kombinaci dvou 

12MPx snímačů, jeden fotí barevně, 

druhý černobíle. 

K docílení ještě lepších a zajímavěj-

ších výsledků lze využít množství foto-

grafických funkcí. Patří mezi ně malo-

vání světlem, food mode, režim krásy 

nebo ultra noční režim. Při zvolení ma-

nuálního módu lze všechny parametry 

focení nastavit ručně. Hlavní dvojici fo-

toaparátů doplňuje přední 8MPx selfie 

kamera s širokoúhlým záběrem. 

Milovníky natáčení videí potěší infor-

mace, že zadní kamera telefonu natáčí 

až do kvality 4K. Kromě toho má telefon 

vestavěný editor videí.

Co se vybavení týče, je Honor 8 Pro 

model zaměřený především na výkon. 

Má silný a kvalitní procesor, kterému 

sekunduje 6 GB operační paměti. Spo-

lečně tak zaručují vysoký výkon, který 

se projeví zejména během složitých 

operací nebo hraní technicky nároč-

ných mobilních her. Všechny, které kdy 

lákalo vyzkoušet si virtuální realitu, do-

stane dárek, jež Honor zahrnul do ba-

lení telefonu. Jsou to VR brýle a pře-

dinstalovaná aplikace Jaunt VR. Díky 

nim se uživatelé odpoutají od reality  

a budou si bezpečně užívat mimo ni.

Společnost Loewe představuje zcela 
novou řadu televizorů s označením 
bild 3. Jedná se o přístroje s luxus-
ním designem, LCD displeji s vyso-
kým rozlišením, vestavěným soun-
dbarem a nabízejí vynikající užitné 
vlastnosti a konektivitu.

Televizory Loewe bild 3 vynikají pro 

značku Loewe tradičně luxusním de-

signem, který demonstruje moderní 

minimalistické provedení. Tomu odpoví-

dá také možnost volby barvy televizoru 

i akustické tkaniny soundbaru a také 

řada instalačních možností, zahrnující 

několik volitelných stolních či podla-

hových podstavců nebo možnost in-

stalace televizoru do volného prostoru 

na otočnou tyč.

Ruku v ruce s exkluzivním provede-

ním televizorů Loewe bild 3 jdou jejich 

vynikající vlastnosti. Nabídka zahrnuje 

obrazovky s velikostí úhlopříčky 40“ 

(102 cm), 48“ (122 cm) a 55“ (140 cm), 

přičemž všechny využívají podsvícení 

Edge LED a jsou dostupné ve vysokém 

rozlišení Ultra HD s tím, že u nejmenšího 

modelu mají zákazníci možnost zvolit 

také rozlišení Full HD. Všechna prove-

dení disponují čtyřmi HDMI UHD vstu-

py, pomocí kterých lze připojit všechna 

potřebná zařízení. Přehrávání obsahu 

v rozlišení Ultra HD je podporováno  

z domácí sítě, z USB disku, přes HDMI, 

nebo také prostřednictvím DVB tuneru. 

Televizory jsou vybaveny duálními tu-

nery pro kabelové, digitální terestriální 

(DVB-T2) a satelitní vysílání. K dispozici 

je také možnost odloženého časového 

záznamu, která umožňuje spustit nahrá-

vání na připojený disk až po definova-

ném čase.

Pokud rozšíří uživatel televizor disk 

Loewe s kapacitou 1 TB, který lze uložit 

přímo do útrob televizoru, přidá přístroji 

další vlastnosti, jako například rozhraní 

Bluetooth pro bezdrátové přehrávání 

hudby ze smartphonu, tabletu či počí-

tače, diskrétní poslech pomocí Blueto-

oth sluchátek či pro připojení bezdrá-

tové klávesnice. Tento modul přidává 

také funkci Mobile Recording, pomocí 

které můžete spustit nahrávání na disk 

vzdáleně pomocí aplikace v chytrém 

telefonu a také Multi Recording, který 

umožňuje při sledování jednoho kanálu 

nahrávat současně další dva vysílané 

programy.

Technologie Loewe Image+ Active 

vyhlazuje obraz v rychle se pohybu-

jících scénách, průběžně zlepšuje  

a optimalizuje ostrost, kontrast, sytost  

i hodnoty rovnoměrnosti v podání čer-

né barvy obrazu. Nový operační systém 

Loewe OS nabízí moderní, intuitivní  

ovládání všech funkcí.

Nová řada exkluzivních televizorů 

Elegantní a výkonný smartphone 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Nezničitelný kabel 
pro Apple Lightning 

Celý článek si přečtete zde  
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/lifestyle 05/2017

Kabel Belkin 
Mixit Dura-
Tek Light-
ning to USB. 
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