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Jak jsme na tom
u nás se SOC
Vzhledem k tomu, že v rámci zákona
o kybernetické bezpečnosti (ZoKB)
je zvýšený zájem o komplexní služby
v oblasti kybernetické bezpečnosti,
hovoříme o službách takzvaných
SOC tedy Security Operation Center.
Jak si SOC stojí v rámci České republiky?
Pokoušeli jsme se to zjistit pomocí
vyhledávače Google a ten nám našel
odkazy na následující firmy, které
provozují SOC (v abecedním pořadí):
Anect, AutoCont CZ, Axenta, Cesnet,
Corpus Solution, Caleum, Ness, NGSS.
Myslíme si, že jich ale je mnohem více
a že jde jen o zaspání marketingových
oddělení takových firem.
V každém případě naše redakce nespí a pilně sbírá všechna data o všech
možných službách a SOC v České
republice i ve Slovenské republice.
Jejich úplný seznam vám představíme
v dalším dvojčísle (červen–
–červenec 2018) našeho časoVÍCE
pisu ICT Network News.
na str. 2
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Prahu 1 střeží nové dohledové
středisko Městské policie

Strážníci v Praze 1 získali nejmodernější techniku do dohledového a zároveň operačního střediska v Opletalově ulici. Městská část Praha 1 nechala celé multifunkční pracoviště kompletně zrekonstruovat a zároveň
ho vybavila špičkovým monitorovacím systémem, novými technologiemi a technickým vybavením, za což
zaplatila zhruba šest milionů korun.
Operační středisko disponuje
nejmodernější monitorovací technikou v Praze i dalším
vybavením, které městským
strážníkům umožní vidět více
než dosud. Ze čtyř multifunkčních pracovišť nyní mohou být
strážníci napojeni na městský
kamerový systém.
Dominantou služebny v Opletalově ulici je centrální zobrazovací stěna složená z LCD obrazovek a nové účelové ergonomické
stoly, na kterých jsou umístěné
ještě další monitory. Díky této
technice budou mít
strážníci mnohem
VÍCE
lepší přehled o dění
na str. 3
v centru města.

Okem právníka: 9 kroků k GDPR
Ve článku můžete zjistit doporučený postup, jehož provedení při
znalosti problematiky může vést
k zajištění souladu s právní úpravou na ochranu osobních údajů
(GDPR).
Materiál se věnuje případům podléhajícím právní úpravě na ochranu
osobních údajů, a zaměřuje se na
soukromé osoby nevykonávající
veřejnou moc. Stranou nechává
nakládání s osobními údaji pro
osobní potřebu, které je mimo působnost této právní úpravy, stejně
jako související občanskoprávní
konotace související s ochranou
osobnosti.

Vzhledem k tomu, že platný
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, dosud nebyl odpovídajícím způsobem novelizován,
nezbývá než odkazovat přímo na
nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
/ES (dále jen „obecné nařízení“).
1. Mapování
Výchozím krokem k zajištění souladu s GDPR, pokud prozatím tato
problematika nebyla řešena, je zmapování nakládání s osobními údaji.

V rámci tohoto mapování je třeba se
zaměřit zejména na zjištění:
a. s osobními údaji jakých osob je
nakládáno;
b. s jakými osobními údaji dotyčných osob je nakládáno;
c. v jaké formě, resp. na jakých
nosičích jsou údaje vedeny;
d. jaké operace se s údaji provádějí;
e. jaké osoby a kdy s údaji pracují.
2. Účel
Každé nakládání s osobními údaji
musí mít svůj legitimní a legální
účel. Účel zpracování osobních
údajů je cíl, kterého má
VÍCE
být s osobními údaji
na str. 3
dosaženo.
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Správce nebo zpracovatel
osobních údajů?
GDPR vneslo do ochrany osobních údajů nové aspekty a pojmy.
Důležité je, abyste věděli, zda jste
správce nebo zpracovatel osobních údajů.

ážené čtenářky
a čtenáři!

Květen je letos
velmi důležitý
měsíc, protože
v něm vstupuje
v platnost Nařízení
EU o ochraně osobních údajů, známé
jako GDPR. I když mnozí z vás si ho
spojují především s represivní složkou,
můj názor je ten, že si konečně můžeme
udělat pořádek ve svých datech, jak je
uchovávat a jak s nimi pracovat. Tak,
aby se citlivé údaje nedostaly do nepovolaných rukou.
Z toho důvodu přinášíme opět několik
zajímavých tematických článků,
které se GDPR zabývají. Snad vám
pomohou, když ne v přípravách, tak
alespoň v realizaci firemních nastavení.
To proto, abychom nemuseli vnímat jen
represivní složku, ale brali GDPR jako
návod, jak správně s daty nakládat. Některé průzkumy a názory odborníků na
GDPR prezentují, že v měsíci, kdy má
GDPR vstoupit v platnost, stále není
připraveno na splnění jeho požadavků
přes 80 % firem u nás. To je číslo, které
je skutečně na pováženou.
Neberte tedy GDPR jako strašáka, ale
jako pomocníka, který má napomoci
k tomu, aby se s daty, která obsahují
citlivé údaje, začalo pracovat tak, jak si
tato data zaslouží.
Nejslabším článkem tohoto úsilí je
vždy zcela jistě lidský faktor, zbrklost,
nevědomost, neuvědomění si možných
následků práce s daty. Proto bude třeba
pečlivě a trpělivě školit a seznamovat
vaše zaměstnance s tím, jak data opatrovat, tak, aby nebyla nikde a nikdy
připravena rovnou ke zneužití. Nástrojů k tomu, aby tohle mohlo být splněno,
je mnoho. Pár návodů a tipů přináší
i toto číslo, které držíte ve svých rukou
nebo jej čtete na obrazovce monitoru.
Přeji vám příjemné čtení
Petr Smolník, šéfredaktor

Obecné nařízení na ochranu
osobních údajů (GDPR) začalo být
účinné 25. května 2018. Pro řadu
organizací a firem to znamenalo
nutnost úpravy dokumentů, interních směrnic, postupů a procesů,
jak s osobními údaji nakládat.
Abyste zajistili soulad s GDPR,
je nutné vědět, zda spadáte do
kategorie správce nebo zpracovatele osobních údajů. Je v tom totiž
rozdíl. Co je uvedeno na papíře,
musí odpovídat realitě, to je jedna
ze zásad GDPR. Ve většině případů
proto nebude stačit vydat jednotný
„dotazník zpracovatele osobních
údajů“ organizacím, kterým jste
v posledních třech letech fakturovali. Ve skutečnosti to může být

i kontraproduktivní, zvlášť pokud
se nejedná o vztah správce/zpracovatel.
Definice správce osobních údajů
a zpracovatele osobních údajů se
nijak zásadně od původní legislativy neliší, ačkoli GDPR je definuje
konkrétněji.
Z definic vyplývá, že vztah
správce/zpracovatele není dán
tím, kdo komu platí, ale na jaké
straně stojí osoba, jež má pravomoc
rozhodovat o zpracování osobních
údajů. Je důležité zjistit, kdo je ve
vztahu správce a kdo zpracovatel.
A zdokumentovat to. Odpovědnost
za zajištění výkonu práv subjektů
údajů a právní odpovědnost totiž
nese vždy nakonec správce.
Tři typické vztahy
Uvádíme tři typické vztahy, které
mezi dvěma organizacemi zpracovávajícími osobní údaje mohou
vzniknout.

• Správce osobních údajů versus
zpracovatel osobních údajů
• Společní správci osobních údajů
• Oddělení správců údajů
Pozor na domněnky
Vyhněte se některým chybám a domněnkám, které by později mohly
způsobit potíže nebo rozpory.
Mgr. Eva Škorničková, GDPR.cz

Jak jsme na tom se SOC
Dokončení

ze
str. 1

Na pár otázek jsme se
zeptali Lukáše Přibyla ze
společnosti AXENTA a.s.

Jak si vybrat SOC?
Odpověď není jednoduchá, protože parametrů je více a všechny
jsou důležité. Začněme tím, co je
to SOC. SOC je soubor technologie k automatizovanému vyhodnocování stavu bezpečnosti nad
datovými aktivy a tým špičkových
lidí, kteří jsou schopni rychle
a správně reagovat na události,
které tento systém nachází.
Tedy doporučuji vybírat SOC
podle toho, kdo z nabízejících má
dlouholeté zkušenosti v oblasti
implementací, provozu a servisu
bezpečnostních technologií jako
jsou log management, monitoring
datových toků, monitoring a řízení
privilegovaných uživatelů a v neposlední řadě SIEM – Security
Information and Event Management. A stejně důležitou roli hraje
tým, který je zákazníkům poskytován jako služba. Bez zkušených,
vycvičených lidí se tato služba
prostě neobejde. Dále je potřeba
si dát pozor na SOC od poskytovatelů na trhu, kteří vlastně jen
přeprodávají know-how světových
vendorů. To bych ani nenazval

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

SOC, ale přeprodej služby. V kostce lze říci, že nikdo si nepřeje, aby
požár jeho domu řešili hasiči, kteří
do práce nastoupili včera a přijeli
s půjčenou stříkačkou…
Je rozdíl mezi službami SOC
v zahraničí a u nás?
V zásadě není a ani nemůže být
– z principu věci. Je to jako srovnat Passat a Mondeo. Nemohou
se moc lišit, když mají mít stejný
účel. Rozdíl je jen ve zkušenostech, protože na západ od našich
hranic začali dříve. Speciálním
případem je USA, což je kolébka
produktu SIEM, který jsem zmiňoval v předchozí odpovědi. Dnes
už přední výrobci této technologie
začínají počítat s tím, že vyškolených lidí do týmu SOC je málo
a lepší to nebude. A pod tíhou této
myšlenky začali dodávat na trh
speciální nástroje, které umožní
i málo školeným operátorům SOC
hledat události podobně rychle
a intuitivně jaké je např. hledání
na serveru Google. Také zde existují nápovědy, klíčová slova apod.
Rychlost a přesnost hledání se
zlepšuje a to řádově. Ovšem tyto
technologie jsou dostupné i u nás
a v našem SOC je samozřejmě
máme také.

Jsou některé SOC propojeny?
Nevím o tom. SOC má sledovat
bezpečnost dat klientů a ani jednotliví klienti nesmějí vidět svoje
data navzájem. Takže propojení
konkurenčních SOC už vůbec
nepřipadá v úvahu z byznysových důvodů. A propojení SOC
v jednotlivých organizacích také
není, protože když už se nachází
více SOC v jedné organizaci,
tak provozovatel ví, proč a není
žádoucí je propojit. V úvahu
přichází propojení SOC v rámci
služby poskytované provozovatelem pro zákazníky. Příklad může
být takto: zákazníci v ČR využívají SOC v ČR, zákazníci stejné
firmy ze SR využívají SOC v SR.
Oba SOC jsou propojeny v rámci
sdílení HW a v případě výpadku SOC služby v ČR, zaskakuje
SOC provozovaný v SR a zákazník netrpí výpadkem služby.
Samozřejmě data jsou šifrována,
komunikace je zabezpečena atd.
A toto je zrovna příklad fungování našeho SOC.
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Okem právníka: 9 kroků k GDPR

3. Právní podklad
Každé zpracování osobních údajů
musí být v plném rozsahu, tedy
z hlediska zejména (a) dotčených
lidí (subjektů údajů), jejichž osobní
údaje jsou zpracovávány, (b) osobních údajů, které se zpracovávají, (c)
doby, po kterou se zpracovávají a (d)
jednotlivých operací s údaji, pokryto
některým z šesti právních titulů pro
zpracování; musí být pokryta každá
osoba, každý údaj, každá operace
a vždy po celou dobu.
Po určení účelu je třeba identifikovat právní titul zpracování.
4. Nezbytnost
V návaznosti na účel a právní
podklad nakládání (zpracování)
s osobními údaji je třeba určit, jaké
osobní údaje jsou nebytné; legálně
lze nakládat pouze s údaji, bez nichž
není možné dosáhnout účelu, a které
jsou kryty právním podkladem
zpracování.
5. Přesnost
Osobní údaje musejí být z hlediska
účelu zpracování přesné. Přesností

se v tomto případě míní i komplexnost údajů, pokud je například
rozsah určen právním předpisem.
S nepřesnými údaji není možné
dosáhnout sledovaného účelu.
6. Bezpečnost
Na základě úvahy o možných rizicích v jednotlivých fázích nakládání
s údaji je třeba ke každému jednomu
účelu a zpracování určit a pak
provést odpovídající bezpečnostní
opatření tak, aby byla rizika minimalizována a aby se – pokud možno
– předešlo nepříznivým důsledkům.
Bezpečnostní opatření musejí být
přiměřená charakteru údajů, které
jsou zpracovávány, rizikům a jejich
pravděpodobnosti, možným negativním důsledkům, ale i možnostem
dotyčného správce.
Součástí bezpečnostních opatření je i pravidelné školení osob,
které přichází do kontaktu s údaji
a informacemi o bezpečnostních
pravidlech a ověřování jejich
znalostí. Bezpečnostní opatření,
jejich efektivita a spolehlivost, by
měla být pravidelně prověřována
a bezpečnostní opatření by případně
měla být upravována, obnovována
a doplňována dle potřeby.
7. Informace
Vyjma případů, kdy je zjevné, že člověk, s jehož údaji je nakládáno (subjektu údajů), již tyto informace má,
je třeba mu poskytnout informace
v rozsahu čl. 13 obecného nařízení;
uvedené platí obdobně pro případ,

kdy nebyly údaje získány přímo od
subjektu údajů (viz čl. 14 obecného
nařízení). Informace obsahuje krom
jiného i poučení o právech, které mu
v souvislosti se zpracováním vůči
správci náleží a o způsobu, jak se
tato práva uplatňují.
8. Práva
Subjektu údajů vůči správci v souvislosti se zpracováním osobních
údajů náleží řada práv. V návaznosti
na povahu jednotlivých zpracování může být rozsah práv různý.
K žádosti (uplatnění práva) musí
správce reagovat v zákonné lhůtě.
Uplatňování práv je bezplatné. Jen
v předepsaných případech je možné
žádost odmítnout či vyřízení žádosti
zpoplatnit.
9. Úřad pro ochranu osobních
údajů – komunikace
Správce musí být schopen po celou
dobu zpracování osobních údajů
prokázat (v případě kontroly), že
řádně plní jednotlivé povinnosti
plynoucí z právní úpravy (zásada
odpovědnosti), jak jsou popsány
v bodech 1 až 8 shora. Vyžaduje-li to
struktura a složitost organizace, lze
doporučit vést si dokumentaci k jednotlivým zpracováním, jak budou
rozděleny podle účelů (viz bod 2).

Prahu 1 střeží nové dohledové
středisko Městské policie
„Soustředili jsme se
především, po vzoru
ze
dohledových center
str. 1
letišť, nádraží nebo
vládních budov, na ergonomii
celého prostoru tak, aby nad všemi
monitory i velkoplošnou stěnou
byl trvalý dohled, což je klíčové
z hlediska bezpečnosti monitorovaného prostoru. Pracovníkům
dohledového centra jsme k tomu
chtěli zajistit ideální podmínky
včetně speciálních židlí a nastavovacích stolů umožňujících pohled
z různých úhlů jak na zobrazovací
stěnu, tak i na samostatné monitory,“ popisuje situaci Richard
Bureš (ODS), místostarosta
Prahy 1.
Dokončení

Květen 2018

„Oproti jiným pražským
městským částem nabízí záznam
z těchto kamer vynikající obraz
s vysokým rozlišením, což mnohdy
zásadně pomůže při dopadení
pachatele či pachatelů trestného činu,“ vysvětluje Ivan Solil
(ČSSD), radní MČ Praha 1 pro
oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.
Praha 1 si dlouhodobě stěžuje na
nedostatek strážníků, jejichž počet
neodpovídá potřebám městské
části. V současné době zde pracuje
zhruba 240 strážníků, podle údajů
Městské policie by jich však mělo
být minimálně o stovku více.
Radnice Prahy 1 se snaží přispět ke
zvýšení jejich stavu nejen například
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Chvályhodný cíl,
pro firmy však
neúnosná zátěž
Evropským parlamentem schválené
konečné znění legislativy týkající
se vysílání pracovníků do jiných
členských států EU má za cíl zvýšit
ochranu vysílaných pracovníků
a zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž pro podniky na
vnitřním trhu unie.
Podle odborníků na oblast pracovního trhu však nová směrnice
přináší i úskalí, kterým budou muset
zaměstnavatelé čelit. Půjde nejen
o vyšší náklady, ale i o značnou
administrativní zátěž.
Nová pravidla budou totiž po firmách požadovat, aby svým zaměstnancům v cizině vyplácely odměnu,
která bude v sobě zahrnovat všechny
složky předepsané v dané zemi, a to
včetně benefitů. To může českým
zaměstnavatelům nejen přinést znač-

nou zátěž související se studiem
všech místních podmínek a specifik, ale především zvýšit náklady
až o desítky procent, což může být
zejména pro menší zaměstnavatele
ekonomicky nerealizovatelné. „Snaha Evropské unie o dosažení rovnosti
podmínek a odměňování zaměstnanců v rámci jednotlivých 28 členských
zemí je pochopitelná a žádoucí.
Členské státy z východu Evropy, včetně České republiky, však na to nejsou
připravené. Dosud totiž profitovaly
z nižších nákladů promítnutých do
cen služeb, díky čemuž mohly konkurovat v západnějších zemích Evropy,“
konstatuje Martin Ježek, obchodní
ředitel personální agentury Grafton
Recruitment, a dodává: „Pro zaměstnavatele bude toto opatření znamenat
nejen růst nákladů, ale i administrativy. Dá se očekávat, že každá firma,
která v současnosti vysílá zaměstnance do jiných zemí EU, si bude muset
najmout dobrou právnickou kancelář,
aby ji ochránila před neznámými
riziky v cílových
státech.“

Foto: Pixabay

Může se jednat
o splnění právní
ze
str. 1
povinnost nebo jen
o obecně deklarovaný
cíl (například ochrana majetku –
tento účel je obvyklý u kamerových
systémů). Nemá-li vedení určitého
údaje ke konkrétní osobě žádný
účel, jde o protiprávní nakládání
s osobními údaji dotyčného člověka.
Dokončení

Hlavní téma

poskytováním služebních bytů
strážníkům či pravidelnými odměnami, ale i zlepšováním podmínek
jejich práce včetně poskytování
nejmodernějšího technického
vybavení.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Advanced Command Centrum firmy
Nokia pro linky 112 a 911

Společnost MOKATE Czech,
výrobce kávy a pochutin na
českém trhu, implementovala
a úspěšně zprovoznila Acronis
Backup 12.5, řešení podnikového zálohování s aktivní
ochranou proti ransomwaru.
Řešení zvýšilo úroveň zabezpečení podnikových dat a umožňuje chránit společnost před
ransomwarovými útoky. Předtím
společnost zálohovala pouze data
v rámci lokální sítě, s příchodem
řešení Acronis zálohuje podle
schématu tzv. geografické zálohy
a pravidla 3-2-1, tedy tři kopie
dat alespoň na dvou různých
typech médií a s jednou kopií
fyzicky mimo firmu. V MOKATE po testování
došlo k ostrému
nasazení v únoru
2018.

Foto: Nokia

Acronis
Backup 12.5
chrání MOKATE

Společnost Nokia rozšiřuje své
portfolio Command Center pro
agentury veřejné bezpečnosti
uvedením Advanced Command
Center. Řešení je krokem
směřujícím k normám nové generace bezpečnostních linek 911
a 112, umožňující přijímat multimediální volání, 360° situační
povědomí prostřednictvím
videa a internetu, a rozšířenou
spolupráci mezi agenturami
prostřednictvím virtuálních
center pro reakci na mimořádné
události.
Pokročilé řídicí centrum je
navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám agentur veřejné
bezpečnosti, které čelí rostoucím
odpovědnostem a přechodu od
reakce na hromadnou hlasovou
poštu. Multimediální tísňová
volání využívá možnosti videa,
které pomáhají veřejným bezpečnostním agenturám získat vizuální
znalosti o kritických situacích
při přijetí nouzového volání na
linky 911/112. V rámci portfolia
společnosti Nokia ViTrust kombi-

nuje Advanced Command Center
novou generaci nouzových služeb
(NEXES), pokročilé multimediální funkce pro tísňová volání
a odesílání pomocí Integrovaného
operačního centra společnosti
Nokia pro inteligentní a bezpečné
řízení města.
Pokročilé Command Center
také integruje nové funkce a systémy. Například video sledování
v kombinaci s nástrojem Nokia
Scene Analytics pomáhá rozpoznávat anomálie v streamu videa
v reálném čase a řešení Nokia
Sensing as Service integruje

senzory IoT do prostředí inteligentního města, aby poskytovalo
akustické podpisy a sledovalo
změny v životním prostředí, mezi
jinými. Konsolidované údaje jsou
analyzovány tak, aby identifikovaly a aktivně zmírňovaly případné
mimořádné události. Komplexní
situační uvědomění pomáhá
rychlému, faktickému řízení incidentů a rozhodování ve složitých
případech.

GDPR: Lidé ignorují flash disky

Dvě zařízení v jednom. Tak by se
daly stručně shrnout hlavní benefity powerbanky Esonic MQ-L500.
Zatímco první funkce produktu
– zajistit dodatečný zdroj energie
pro nabití mobilního zařízení – je
zřejmá na první pohled, druhá
funkce je důmyslně ukryta tak, aby
nevzbudila žádné podezření.

Proč lidé nevyužívají šifrování?
Zpravidla jej nepovažují za důležité, nebo nevědí, jak s takovým
nástrojem pracovat.

Powerbanka Esonic MQ-L500
v atraktivním moderním designu
poskytuje kapacitu 3000 mAh.
Navíc obsahuje kamuflovaný
mikrofon, který umožňuje skrytě
pořizovat zvukové záznamy. Vestavěná paměť má kapacitu 16 GB
a uchová až 570 hodin nahrávek.

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

Na 95 procent Čechů alespoň
jednou za čas používá nějaké
paměťové zařízení. Nejčastěji,
celkem v 81 procentech případů,
se jedná o USB flash disky. Z těch,
co používají flash disky pro přenos
citlivých pracovních dat, je šifruje
pouze 28 procent.
„I s ohledem GDPR bychom
měli svá data důsledněji chránit.
Zejména pokud používáme oblíbené
flash disky pro pracovní data, měli
bychom nějakou formu ochrany
zvolit,“ říká Miroslav Dvořák,
technický ředitel české pobočky
společnosti ESET. „Pokud by
například zaměstnanec flash disk
s citlivými pracovními daty ztratil
nebo mu byl odcizen, a ta data by
byla zneužita, vystavuje nejen sebe,
ale i svého zaměstnavatele riziku
postihu dozorčích orgánů.“
A proč Češi flash disky nešifrují? Průzkum společností ESET
a Seznam.cz odhalil dva hlavní

důvody: uživatelé buď nevědí,
jak se to dělá, nebo jsou přesvědčeni, že to nepotřebují. Tyto dva
důvody uvedlo 77 procent z těch,
co šifrování nepoužívají. Přímou
nebo zprostředkovanou zkušenost se ztrátou flash disku přitom

Foto: Pixabay

Soubory jsou ukládány ve formátu
MP3 a mohou být tedy přehrávány
ihned, bez nutnosti dalších úprav.
Pro nahrávání je možné zvolit dva
režimy, jeden je nepřetržitý, při druhém režimu se automaticky spouští
nahrávání při detekci zvuku v okolí.
Kapacita baterie spolehlivě zajistí
nepřetržité nahrávání po dobu až
čtrnácti dní a až
sto padesát dní
v režimu spouštění
při detekci zvuku.
Pořízený zvukový
záznam je označen
přesným datem
a hodinou, což
umožňuje chronologické utřídění
velkého množství
získaného materiálu, a navíc zvyšuje
věrohodnost důkazu. Rekordér
zvuku disponuje citlivým mikrofonem, který zajistí velmi dobrou
kvalitu nahrávek.
Zvuk je kódovaný ve
standardu 64 Kbps.

Foto: redakce

Powerbanka s nahráváním

uvedlo osm, respektive 21 procent
dotázaných. Přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s krádeží
má jedno, respektive sedm procent
dotázaných.
Online průzkum probíhal v dubnu na portálu Seznam.cz s celkem
946 respondenty.

Květen 2018
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Kybernetičtí zločinci přesouvají svoji pozornost
na dodavatelské řetězce, ve kterých vidí nový
prostředek pro získání a zneužití firemních dat.

věcí s sebou nesou i obrovské množství nových bezpečnostních rizik,
a to pro organizace jakéhokoliv
typu,“ řekl Nick Bannister, ředitel
Arrow ECS pro oblast networ-

Společnost Tenable
v roce 2017 uvedla
na trh bezpečnostní
platformu pro odhalování zranitelností
Tenable.io, která
poskytuje přehled
o veškerých digitálních aktivech
na jakýchkoliv IT
platformách včetně
prostředí veřejného
cloudu, a speciální
aplikace pro monitorování zranitelností,
bezpečnost kontejnerů a skenování
webových aplikací.
Jako tvůrce produktu Nessus,
všeobecně používaného řešení
pro vyhodnocení zranitelností,
pomohla společnost Tenable definovat trh správy zranitelností.
„Nové propojené architektury
a technologie pro cloud a internet

kingu a bezpečnosti v regionu
EMEA a dodal: „Tenable je jedním
z vynikajících příkladů nových
hráčů v segmentu bezpečnosti,
který dokázal reagovat na výzvy
nově propojeného světa a přichází
s inovativními sofistikovanými

přístupy založenými na dokonalém
přehledu a pochopení souvislostí.“
„Digitální transformace přivedla
do moderních výpočetních prostředí nové technologie cloud, internet
věcí, kontejnerové
a webové aplikace
– které zvyšují efektivitu a agilitu IT.
Ale tyto technologie
současně rozšiřují
pole působnosti
pro kybernetické
útoky, které denně
generují nová digitální rizika,“ řekl
David Cummins,
vicepresident Tenable pro obchod
v regionu EMEA.
„Díky partnerství
s Arrow budeme
schopni dodávat
inovativní řešení
pro odhalování zranitelností našim
společným zákazníkům v celém
regionu EMEA, a tím
jim umožníme snižovat
kybernetická rizika.“

Zdroj: Tenable

Společnost Arrow Electronics
uzavřela smlouvu s dodavatelem
řešení pro odhalování digitálních zranitelností, společností
Tenable.

Foto: Mascotte

a profesionální služby v rámci dodavatelského řetězce. Nicméně hlavním cílem kybernetických zločinců
i nadále zůstává finanční sektor – počítačoví piráti
zde neustále vyhledávají potenciálně zneužitelné
problémy na úrovni infrastruktury i aplikací.
Druhé místo s 19 procenty patřilo v roce 2017
technologickým odvětvím. Zajímavým zjištěním je,
že zastoupení útoků na vládní organizace pokleslo na pět procent – z devíti
procent v roce 2016.

Zdroj: Dimension Data

Již počtvrté budeme mít možnost
24. května 2018 v NTK v Praze 6
hovořit s lidmi, které obdivujeme,
poslechneme si jejich příběhy,
filozofii a sledovat, jak inspirují
ostatní.

Arrow ECS distributorem Tenable

Květen 2018
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Konference
Bezpečná škola
Prevence je základ
bezpečnosti

Ransomware cílí na dodavatelské řetězce
V roce 2017 došlo ke znepokojivému nárůstu
ransomwaru i dalších typů kybernetických útoků
cílených na dodavatelské řetězce. Významné zvýšení
počtu těchto útoků se týkalo zejména sektoru
obchodních a profesionálních služeb, obzvláště pak
v regionu Evropy, Středního východu a Afriky, do
kterého v rámci těchto odvětví směřovala celá pětina
všech útoků. Toto a další zajímavá zjištění vyplývají z nejnovější zprávy NTT Security 2018 Global
Threat Intelligence Report, provedeném společností
Dimension Data.
Na poskytovatele obchodních a profesionálních
služeb cílila v roce 2017 desetina všech útoků ransomwaru a tomuto segmentu tak patří třetí příčka
hned za finančními a technologickými odvětvími
(v roce 2016 skončily obchodní a profesionální
služby na šestém místě). V regionu Evropy, Středního východu a Afriky patří sektoru obchodních
a profesionálních služeb první místo s 20 procenty,
v Americe pak třetí s devíti procenty.
Zastoupení ransomwarových útoků vůči finančním institucím pokleslo loni na pět procent, z 22
procent v roce 2016. Primárním odvětvím pro
krádeže obchodních tajemství nebo duševního
vlastnictví – a tedy i pro potenciální zneužití dat
zákazníků a partnerů – se tak stávají právě obchodní

Bezpečnost ICT

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

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

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com
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Recenze: Router se skvělým výkonem

Státní korporace Číny (SGCC)
vytváří a provozuje energetické
sítě poskytující energii více než
1,1 miliardě lidí v 26 provinciích, autonomních regionech
a obcích, které pokrývají 88 %
Číny. S cílem posílit bezpečnější,
čistší, hospodárnější a udržitelnější dodávku energie SGCC
zlepšuje svůj výrobní a řídicí
proces. Zlepšená
optická přenosová
síť je tak klíčovým
krokem.

To je i případ dvoupásmového
Wi-Fi routeru Netgear R6800.
Jeho předchůdce (R6400) se
umístil na pátém místě ve velkém srovnávacím testu routerů
standardu 802.11ac. Navíc za
bezkonkurenční cenu, kdy další
levnější byl až na 37. místě. Nabízí
vysokorychlostní připojení dosahující až 1,9 Gb/s pro více než 20
zařízení současně. To znamená,
že se hodí nejen do domovů, kde
obslouží notebooky, počítače,
tablety, smartphony, televizory, ale
také může být vhodnou volbou do
malých kanceláří, a to také díky
své vestavěné výbavě. Nabízí totiž
širokou řadou funkcí umožňujících snadnou správu a sdílení
obsahu.
Tělo routeru R6800 je vyrobené
z plastu, ale působí elegantním
dojmem, což bylo dosaženo úhlo-

Bezdrátový AC router pro ISP

Díky AC technologii umožňuje
router Archer C5 připojit počítač
nebo notebook 3x
rychleji než s bezdrátovým standardem
N. Pásmo 2,4 GHz
poskytuje rychlost
300 Mb/s a volnější
pásmo 5 GHz
až 867 Mb/s,
takže Archer
C5 je předurčen
pro bezproblémové
streamování filmů v HD
rozlišení, hraní online her a další
aplikace náročné na šířku pásma
(rychlost přenosu dat).
Čtyři antény s vhodně směrovaným vyzařováním se starají, aby
všechna připojení byla výkonnější
a stabilní. Vyspělá technologie
antén zvyšuje citlivost příjmu
a rozšiřuje pokrytí Wi-Fi signálu

v domě, bytě či malé kanceláři.Podpora vytváření vícenásobných SSID
pomáhá vytvářet oddělené virtuální
WLAN sítě pro různé druhy použití, jako je IPTV, internet, atd. Tím
lze oddělit jednotlivé služby a zajistit jejich nerušenou komunikaci.
Podpora funkce
Agile Config
Tato funkce umožňuje poskytovatelům
bezdrátového internetového připojení
(WISP) upravovat
výchozí konfiguraci podle jejich
požadavků. Lze
tak řešit problémy,
které poskytovatelé
mají ve chvíli, kdy koncoví
uživatelé zařízení resetují. Díky
uvedené funkci se router nedostane do továrního nastavení, ale do
stavu, které si definoval internetový
poskytovatel, což
eliminuje potřebu
výjezdu technika.

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

vými liniemi v kombinaci s matnou černou povrchovou úpravou.
Zařízení vypadá jako něco, co by
se s trochou nadsázky dalo pilotovat. Jeho tři silné antény dodávají
agresivní vzhled, který naznačuje,
že Netgear v tomto případě nedělá
kompromisy a chce zajistit co
možná nejlepší příjem signálu. Pokud by ale antény přece jen vadily,
lze je snadno odejmout a připojit
externí. R6800 váží 709 gramů
a jeho rozměry jsou 183 x 285 x 62
mm. Vybaven je čtyřmi gigabitovými ethernetovými LAN porty
a dvěma USB porty (1x USB 3.0,
1x USB 2.0), jež umožňují kabe-

k routeru širokou řadu multimediálních zařízení. Vychytávkou
jsou stmívatelné LED diody, takže
v potemnělé místnosti svým blikáním nemusí rušit.
Router je vybaven Wi-Fi
standardem AC1900 a technologií
Beamforming+ nabízející bezdrátové připojení dosahující kombinované teoretické propustnosti až
1,9 Gb/s, tj. 600 Mb/s v 2,5GHz
pásmu a 1300
Mb/s v 5GHz
pásmu.

Kam oko nedohlédne, tam strčíme
Wi-Fi kameru
Inspekční kamera (boroskop)
Coantec M3-P představuje absolutní špičku ve své kategorii.
Je určena pro zkoumání obtížně
přístupných míst a je vybavena
jako jedna z prvních na trhu
i nočním viděním.

Foto: TP-Link

Router Archer C5 je bezdrátový
Wi-Fi router s duálním pásmem
AC1200, který ovšem díky funkci
Agile Config bude optimálním
nástrojem i pro poskytovatele
internetu (ISP).

Zdroj: Netgear

Čínská dceřiná společnost Nokia, Nokia Shanghai Bell (NSB),
získala projekt optické přenosové sítě (OTN) společnosti China
Grid Corporation of China
(SGCC). Ta bude pokrývat
SGCC Beijing a Tianjin a pomůže SGCC vyvíjet přenosovou
síť od 10 Gb/s až po 100 Gb/s,
založenou na inovativních čipsetech PSE společnosti Nokia.

lem
připojit

Tato profesionální
inspekční kamera
je určena především pro složky
záchranného
integrovaného systému,
speciální
jednotky
a silové složky.
Obraz je možné
přenášet přes
Wi-Fi připojení až na
čtyři zařízení současně.
Sonda kamery s vysoce odolnou safírovou čočkou má průměr
šest milimetrů a je umístěna na
pohyblivém kloubu, který umožňuje pohyb v rozsahu 360° při
maximálním ohybu 150°. Sonda
je zakončena výkonným LED re-

flektorem pro osvětlení zkoumaného prostoru. Ovládá se pomocí
mini joysticku. Samotný kabel
sondy je vyroben ze čtyřvrstvého
vysoce odolného materiálu.
Přenášený obraz se zobrazuje
na 3,5“ HD TFT displeji a dále se
přenáší prostřednictvím vestavěného Wi-Fi modulu současně
až na čtyři připojená vzdálená
zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky nebo tablety.
Obraz lze zvětšit až dvakrát,
uložený záznam pak až čtyřikrát.
Záznam (fotografie i video) se
ukládá na paměťovou kartu s kapacitou do 8 GB. Coantec M3-P
je jedna z prvních inspekčních
kamer
na trhu,
která je
vybavena i funkcí nočního vidění,
a umožňuje tak skryté sledování
skrz malé otvory
i v noci i v tmavých zákoutích.

Květen 2018

Foto: SpyShop24.cz

Nokia upgraduje
optiku v Číně

Routery při jejich instalaci již
není nutné schovávat. Na trhu
existují modely, které jsou nejen
výkonné, cenově dostupné,
dvoupásmové, ale navíc elegantní, a tak rozhodně nenaruší svým
vzhledem design domovů či
kanceláří.

Výběr novinek z komunitního webu NETGURU NETWORK NEWS
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CPR – Evropské nařízení již rok v platnosti

Telekomunikační
olympiáda

Podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR)
musí být mimo jiné i všechny
kabely, které mají být trvale instalovány v budovách, označeny
a testovány v souladu s novými
předpisy.

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

Evropské nařízení o stavebních
výrobcích (CPR) si klade za cíl
zajistit spolehlivé informace
o vlastnostech výrobků používaných v budovách, jako jsou
podlahy, stropy a obklady. Toho
se dosahuje harmonizováním
pravidel pro zkoušení a klasifikaci
stavebních výrobků. Každý, kdo
chce uvést na trh stavební výrobek, musí tento výrobek testovat,
klasifikovat a označit štítkem
podle pravidel EU obsažených
v CPR. Toto nařízení týká i všech
kabelů.
Povinné značení CE
Výrobci, kteří chtějí označit své
výrobky CE, musí vypracovat
Prohlášení o vlastnostech (DoP).
Vypracováním DoP výrobce
garantuje, že výrobek plní požadavky uvedené v normě. Výrobce
musí vytvořit DoP pro každý
stavební výrobek.

Nové požární třídy pro kabely dle nařízení EU.

Prohlášení o vlastnostech
(DoP)
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
uvádí nejdůležitější vlastnosti výrobku. Vlastnosti jsou hodnoceny
a popsány jednotným, evropským způsobem. Výrobky tak lze
porovnávat bez ohledu na to, kde
byly vyrobeny.
DoP také obsahuje informace
o použití výrobku, o výrobci
a o případném zapojení třetí strany do kontroly výroby. Výrobek je
proto schválený pro označení CE
jen tehdy, když byl testován a má
platné DoP.
Nové požární třídy pro kabely
Dřívější požární třídy pro kabely
jsou nahrazeny novými klasifikacemi podle normy EN 50575.
EN 50575 spojuje normy pro
zkoušení několika parametrů, což

znamená, že kabely budou zkoušeny na energetický obsah, šíření
ohně, kouřivost, kyselost, sálání
tepla a tvorbu kapiček (hořících
kapiček z plastů, které šíří oheň).
Existuje sedm nových tříd: Aca,
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

Soutěžit se bude v následujících
oborech:
• Optika – optické spojky a rozvaděče, FTTH boxy a zásuvky,
optické kabely a příslušenství.
• Metalika – zářezová technika,
teplem smrštitelné produkty,
mechanické spojky.
• Zafukování – zafukovací zařízení
optických kabelů, mikrokabelů
a mikrotrubiček.
• Mobilní sítě – koaxiální kabely,
jumpery.
• ODTR – měření optických vláken.

Koho se tato nová norma
týká?
Nové nařízení se týká výrobců
kabelů, architektů a projektantů,
velkoobchodníků a montážních
firem.
Jiří Procházka, Sales Manager,
Raycom s.r.o.

Na trh přichází čtveřice nových
firemních PoE+ přepínačů řady
Smart Managed Pro. Novinky
jsou vybaveny 24 a 48 gigabitovými PoE+ porty, čtyřmi SFP fiber porty pro uplink, robustním
PoE budgetem a širokou řadou
pokročilých funkcí, poskytujících komplexní přepínací řešení
pro všechny malé a střední firmy.
Malé a střední firmy čím dál častěji ve svém podnikání využívají
nejrůznější IoT zařízení a zvyšují
tak nároky na firemní síťovou
infrastrukturu v oblasti PoE.
Přepínače Netgear GS728TPv2,
GS728TPPv2, GS752TPv2
a GS752TPP takovým firmám nabízejí 24 a 48 gigabitových ethernetových PoE+ portů doplněných
o čtveřici gigabitových SFP fiber
portů pro uplink a PoE budget
o velikosti nepřekonatelných 760
Wattů, díky čemuž jsou schopny
všechny takové nároky flexibilně
pokrývat.
Květen 2018

• GS728TPv2: 24
gigabitových
ethernetových PoE+
portů; 4 gigabitové
SFP fiber porty,
PoE+ budget 190 W,
• GS728TPPv2:
24 gigabitových
ethernetových PoE+
portů; 4 gigabitové
SFP fiber porty, PoE+ budget
380 W,
• GS752TPv2: 48 gigabitových
ethernetových PoE+ portů; 4 gigabitové SFP fiber porty, PoE+
budget 380 W,
• GS752TPP: 48 gigabitových
ethernetových PoE+ portů; 4 gigabitové SFP fiber porty, PoE+
budget 760 W.
Přepínače Smart Managed Pro
jsou vybaveny řadou pokročilých
přepínacích funkcí, mezi něž patří
zejména statické routování ve
vrstvě L3 (IPv4 a IPv6), pokročilé
VLAN a podpora soukromého

VLAN, pokročilé QoS, IGMP
Snooping a Querier, MVR, rate
limiting, priority queuing či
zrcadlení portů. Součástí výbavy
přepínačů je také časový plán
PoE a pokročilá kontrola každého
z PoE+ portů.
Kvalitní zabezpečení zařízení
zajišťuje celá řada bezpečnostních funkcí, jako je DHCP Snooping, dynamické ARP, L2/L3/
/L4 ACL, seznam prověřených
MAC adres, IPv4 a IPv6
ACL či DoS.

Foto: Netgear

Čtyři nové firemní PoE+ přepínače
řady Smart Managed Pro

Do soutěže se může zapojit tým,
který se skládá ze dvou až čtyřech
členů – zástupců stejné firmy.
Výherní tým získá zajímavé ceny.
Během celého soutěžního dne na
jednotlivých stanovištích bude
představeno mnoho novinek ze
sortimentu společnosti TelcoVNT,
například optické rozvaděče, spojky,
boxy a mnoho dalšího.
Občerstvení bude připraveno
formou studeného a teplého bufetu
po čas celého dne.
V podvečer je připraveno pro
účastníky tradiční grilování, živá
kapela a samozřejmě i mnoho
zábavy.
Letos můžete využít i zrekonstruovaný venkovní bazén, takže se
hodí vzít si s sebou plavky!
Přihlášky na Olympiádu včetně
rezervace ubytování jsou přijímány pouze písemně – emailem na
adresu olympiada@telco-vnt.cz.
Přihláška je závazná. V rámci jedné
přihlášky je možné přihlásit i více
lidí najednou.
Podrobné informace o akci najdete ve článku, na který vás navede
QR kód.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru-nn.com
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Síla umělé inteligence doplňuje
a posiluje lidský potenciál

Acronis zakládá
Acronis Foundation

Nová kniha odborníků na AI ze společnosti
Accenture ukazuje, že budoucnost byznysu bude
definována „inteligencí zaměřenou na spolupráci“
mezi lidmi a stroji. Kniha „Lidé versus stroje“ je
příručkou pro úspěšný vstup do éry umělé inteligence.

Nadace staví na přesvědčení
společnosti Acronis o prospěšnosti znalostí a nutnosti jejich
ochrany.

Podle nové knihy, kterou napsali dva odborníci
na AI ze společnosti Accenture, spočívá skutečná
síla umělé inteligence v tom, že umožňuje lídrům
přetvářet a transformovat jejich organizace pomocí
spolupráce člověka a stroje, což bude od základu
měnit obchod a průmyslová odvětví.
Kniha Lidé versus stroje: zcela nová koncepce práce v éře AI (Human + Machine: Reimagining Work
in the Age of AI) popisuje, jak umělá inteligence
dává byznysu sílu přetvářet a transformovat procesy
– ať už to souvisí s převratnými inovacemi, s každodenním zákaznickým servisem nebo s osobními
zvyklostmi, které mají vliv na produktivitu. Kniha
přibližuje, jak firmy pomocí nové koncepce obchodních procesů využívají AI a mohou tak být o krok
vpřed v inovacích a ziskovosti.
Autory knihy jsou Paul Daugherty, ředitel pro
technologie a inovace společnosti Accenture a Jim
Wilson, výkonný ředitel pro informační technologie
a obchodní výzkum Accenture Research. Na základě
zkušeností autorů a kvantitativního a kvalitativního
výzkumu v 1500 organizacích kniha Lidé versus

Acronis u příležitosti 15 let
existence firmy oznámil založení
nadace Acronis Foundation.
Hlavní činností nadace bude
podpora nejrůznějších iniciativ
vedoucích k odstranění překážek
při získávání a ochraně znalostí,
jež je zcela v souladu s pohledem
společnosti na nebezpečí vyplývající z nedostatku znalostí. Prvním
projektem bude Acronis School
Initiative, příspěvek určený pro
výstavbu 15 nových škol v ohrožených regionech
po celém světě
v příštích třech
letech.

Foto: Accenture
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stroje vyvrací rozšířenou mylnou představu, že
systémy AI budou postupně ve všech odvětvích
nahrazovat lidi. Autoři vysvětlují, že i když to zřejmě
bude platit pro některá pracovní místa, kde se AI
použije pro automatizaci určitých činností, pravá
síla technologie spočívá v doplňování a posilování
lidských schopností.
Spolupráce člověka a stroje je „třetí vlnou“ transformace podnikání (první vlna, kterou poprvé zmínil Henry Ford, zahrnovala standardizované procesy, druhá
vlna se skládala z automatizovaných procesů a vrcholila restrukturalizací obchodních procesů). Třetí vlna
vytvořila dynamický a pestrý prostor,
ve kterém lidé a stroje spolupracují,
a mohou tak dosáhnout výrazného
zlepšení výkonnosti.

Pět situací, kde se už setkáte s AI

Práce ve stoje je jedna z variant,
jak změnit polohu těla při dlouhodobé práci u počítače. Především je důležité nezapomínat na
správné držení těla, abychom při
práci nenamáhali naší krční páteř.
Primářka MUDr. Michaela Tomanová představí hlavní bonusy
a rizika práce u počítače ve stoje.

Umělá inteligence jako pojem
pomalu, ale jistě přesahuje komunitu vývojářů a počítačových
nadšenců. Stále častěji totiž
v podobě konkrétních aplikací proniká do každodenního
života.

Foto: Archiv

Pracujete u počítače ve stoje?

Ve stoje nemáme u normálního
stolu počítač či laptop tak vysoko,
abychom nasimulovali sed. Hlava je
tak v hlubokém předklonu, a to je
obrovská zátěž pro krční a hrudní
páteř a také pro horní končetiny.
Navíc při dlouhodobém stání,

stejně jako při sezení, dochází ke
zvýšenému zatížení některých
svalových partií, například šíjových
svalů. Výrazně je přetížena i bederní páteř.
Správná výška stolu je závislá na
výšce osoby, proto by bylo vhodné
mít pracovní desku nastavitelnou.
Její výška by poté měla odpovídat
pokrčeným loktům s úhlem 90°
s pažemi podél těla. Monitor by se
měl nacházet v úrovni očí.
Stání u počítače je fyzicky
náročnější než sezení. Dochází
k zapojování většího množství
svalových skupin, a tím i k výraznější spotřebě energie. Člověk se
tak může dříve vyčerpat. Proto je
vhodné jednotlivé polohy raději
střídat. Je také důležité mít správnou obuv umožňující pohyb nohy
včetně prstů. Výhodné je stát na
speciálních izolačních podložkách
bez bot. Určitě je podstatné nestát
v jedné strnulé pozici dlouhodobě,
ale využívat volnost, kterou práce
ve stoje nabízí.

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

A tak, i když o tom možná
nevíme, přicházíme do kontaktu
s umělou inteligencí už několik let. Proto přinášíme pět na
první pohled všedních situací, ve
kterých jste se s touto „chytrou“
technologií s největší pravděpodobností setkali.
1. Online nákupy
Ne každý nákup je plánovaný. Ke
spontánním rozhodnutím zákazníků přispívají třeba doporučení
na stránkách e-shopu, která jsou
ve své nejvyšší verzi řízena umělou inteligencí (AI).
2. Chytré telefony
Umělá inteligence, která byla zabudována do mobilního telefonu,
se překvapivě zrodila už v roce
2017.

3. Mobilní fotografie
Společnost Huawei šla ale dál,
když postavila umělou inteligenci
do role profesionálního fotografa,
a tak způsobila malou revoluci ve
focení mobilním telefonem.
4. Spamový filtr v e-mailové
schránce
Google v květnu minulého
roku oznámil, že schránky jeho
e-mailové služby Gmail dokážou
odfiltrovat 99,9 % spamových
zpráv.
5. Virtuální asistenti
Kontakt s umělou inteligencí je nejviditelnější u digitálních asistentů.
Jejich úkolem je rozpoznat příkazy
v mluveném či psaném dialogu
a reagovat na ně. V praxi můžete
mluvit s robotem od roku 2011.
Předchůdci současné technologie
sice pochází ještě z minulého století, ale první skutečně interaktivní
chatbot si musel
na svůj zrod
počkat 50 let.
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Foto: Epson

Zařízení jsou určena pro malé pracovní skupiny, které vyžadují tisk
ve formátech A3 i A4. Modely WFC8690, WF-C8610 a WF-C8190
nabízí vylepšený výkon při tisku
formátu A3 v daném segmentu,
zatímco modely WF-M5799DWF,
WF-M5299DW a WF-M5298DW
poskytují rychlý černobílý tisk ve
formátu A4 s nízkými celkovými
náklady na vlastnictví (TCO)
a s vysokou výtěžností.
Pro firemní zákazníky hledající
možnost tisku formátu A3, kteří
však nepožadují velmi vysokou
výtěžnost tisku běžnou u zařízení
Enterprise nebo RIPS společnosti
Epson, je řada WF-C8000 ideální.
Nejen, že rychle tiskne běžné
dokumenty A4, s výstupem první
strany (FPOT) za 5,5 sekundy,
ale také umožňuje široké využití
dokumentů formátu A3, jako jsou
interní letáky, návrhy brožur ke

korektuře, tabulky aplikace Excel,
stavební plány, pracovní listy pro
třídy, brožury a mnoho dalšího.
Řada WF-M5000 splňuje požadavky firem vyžadujících výkonné

řešení pro černobílý tisk s konkurenceschopnými náklady na celkové vlastnictví pro použití v malých
pracovních skupinách s vysokým
objemem tisku. Výtěžnost inkoustu
je ohromujících 40 000 stran –
nejvíce v tomto segmentu. Tato
řada pomáhá dosáhnout nízkých
nákladů na celkové vlastnictví
a současně je nenáročná na údrž-

bu. Tisk bez zahřívání a kontaktu
navíc umožňuje velkou flexibilitu
při volbě média.
Produkty této řady využívají
minimálně o 90 % méně energie
oproti obdobným
laserovým modelům,
pomáhají redukovat
dopad na životní prostředí a snižovat náklady uživatele na energii.
A přitom stále tisknou
první stranu za 4,8
sekundy, což je méně
než u srovnatelných
laserových modelů.
Protože jsou tiskárny
navrženy pro firmy, obě
řady nabízejí software
a nástroje pro plnění
potřeb uživatelů. Nástroje a software, jako
Print Admin, Document Capture
Pro a Správce zařízení, přidávají
funkce, které se neomezují jen
na tisk a skenování. Epson Open
Platform a spolupráce s dodavateli
softwaru přinášejí
řešení, jako je správa
tisku PaperCut.

Společnost GFI Software nabízí
podnikům IT nástroje k rychlému
zajištění požadavků GDPR s využitím nedávno ohlášeného licenčního
modelu GFI Unlimited. Nařízení
GDPR k posílení ochrany osobních
údajů občanů Evropské unie je
platné od 25. května 2018. Jednotné
předplatné s přístupem k dvanácti
řešením GFI pomůže SMB firmám
vyřešit zbývající požadavky v oblasti
zpracování a ochrany osobních dat.

Přenosný USB-C monitor

Novinka nese označení AOC
I1601FWUX a má 15,6palcový
(39,6 cm) IPS displej s Full-HD
rozlišením (1920 x 1080 bodů).
Dodávaný smart cover udělá z běžného krytu chytrý podstavec pro
horizontální i vertikální polohu
monitoru. Tloušťka pouze 8,5 mm
a váha 800 g zaručí, že moni-
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tor pohodlně vezmete do tašky
a nezabere příliš mnoho místa. Je
to elegantní a stylové řešení pro
rozšíření pracovní plochy. Model
I1601FWUX bude dostupný v průběhu května
2018.
Model
I1601FWUX
využívá
USB-C
konektor
na přenos
signálu
a napájení
zároveň, vše
pomocí jediného
kabelu. Úhlopříčka o velikosti 15,6 palce nabízí
dostatek pracovní plochy a výška
stojanu umožňuje nastavit stejnou
úroveň pohledu jako na displeji
notebooku.
Díky svým kompaktním rozměrům se I1601FWUX vejde téměř
do každé notebookové brašny. Na
stole pak na uživatele a diváky zapůsobí svým elegantním designem
a IPS panelem s širokými pozorovacími úhly 160/160°. Monitor

je vybaven AOC Low Blue Ligh
módem, který snižuje úroveň potenciálně nebezpečného modrého
světla a snižuje riziko únavy očí.
Jas monitoru 220 cd/m² umožňuje pohodlné používání ve dne
i v noci.

Odezva modelu
I1601FWUX je 5 ms GtG,
takže je vhodný i pro sledování
filmů a základní hraní. Dodávaný smart cover chrání monitor
před poškrábáním při transportu
a snadno se změní na stojan pro
vertikální i horizontální používání. Změna orientace monitoru
je jednoduchá díky automatické
funkci Pivot, kterou
lze aktivovat v AOC
i-Menu software.

Foto: AOC

Novinkou na trhu je přenosný
monitor s USB-C připojením.
Pokud jste stále na cestách
a potřebujete více prostoru, než
nabízí obrazovka notebooku, je
ideálním řešením právě tento
monitor.
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GFI Unlimited
ke splnění GDPR

Nová řada firemních inkoustových tiskáren
Multifunkční zařízení a tiskárny
WorkForce Pro společnosti Epson
pro vytížené kanceláře přináší
speciální inkoustovou technologii
s nízkým dopadem na životní
prostředí, nenáročnou údržbou
a vysokou produktivitou.

Hardware & Software

Nový licenční model nabízí podnikům za jednotné předplatné, které je
dostupné většině SMB společností,
přístup ke kompletnímu softwarovému
portfoliu v rámci GFI Unlimited. To
aktuálně zahrnuje dvanáct softwarových řešení v plné verzi pro zajištění
ochrany podnikových sítí a podnikové
komunikace. Předplatné umožní českým a slovenským organizacím okamžitý přístup ke všem softwarovým
nástrojům, které budou potřebovat
k zabezpečení dat v souladu s nařízení
GDPR a k zajištění dalších potřeb.
Oblast ochrany dat v souladu s požadavky GDPR zajišťuje řešení GFI
LanGuard doplněné o GFI EventsManager. GFI LanGuard funguje
s využitím nástrojů typu síťového
skeneru, hodnocení zranitelností či
patch managementu jako prevence
proti bezpečnostním incidentům. GFI
EventsManager umožňuje prostřednictvím analýzy uživatelského chování,
aktivního monitoringu a archivace
logů událostí sledovat aktivity v podnikové sítí v reálném čase a promptně
reportovat v případě jakéhokoliv
incidentu.
Řešení pokrývají požadavky
v oblastech zpracování a ochrany
dat. V oblasti zpracování dat nabízí
kombinaci řešení Kerio Connect
a GFI Archiver. Propojením zabezpečeného poštovního serveru Kerio
Connect s archivačním řešení GFI
Archiver získají organizace plnou
kontrolu nad podnikovými e-maily,
přílohami, soubory, konverzacemi
atd. s možností jejich archivování,
rychlého vyhledávání a synchronizace
s poštovními schránkami. Pro potřeby
GDPR požadavků poskytuje rychlý
a granulární přístup k autentickým
datům a možnost auditování v případě
detekce úniku dat.

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

Internet věcí - IoT

Výběr novinek z komunitního webu IOT & SMART CITY NETWORK NEWS

Nové evropské konsorcium pro
zlepšení bezpečnosti IoT
Nové evropské konsorcium má
začít pracovat na Brain-IoT, což
je rámec pro zlepšení interoperability a bezpečnosti zařízení
Internet of Things (IoT).

Metro Online 2018
Od 11. do 15. června 2018 otevře
pod záštitou Prešovského samosprávného kraje své brány mezinárodní technologická konference
Metro ON Line 2018, která bude
prezentací současných technologií
a řešení budoucnosti.
Během pěti dnů budou moci
účastníci sledovat přednášky
a zapojit se do diskusí týkajících
se nejnovějších trendů a inovací
v oblasti telekomunikací, Smart
Cities, IT bezpečnosti a blockchain technologií.
Svou účast potvrdili přední
dodavatelé a poskytovatelé telco
řešení, jakož i zástupci samospráv a státních institucí, experti
v oblasti IT bezpečnosti včetně
zástupců start-up scény v oblasti
inteligentních
měst a telekomunikací.

Konsorcium zahrnuje dvanáct
průmyslových a akademických
partnerů z Francie, Německa,
Itálie, Španělska a Velké Británie,
včetně společností Airbus CyberSecurity, Siemens AG a robotické společnosti Robotnik.
Konsorcium je vedeno společností Istituto Superiore Mario

Boella (ISMB) v Itálii a spolufinancováno z programu Evropské
unie Horizont 2020 s rozpočtem
pět milionů eur.
Brain-IoT má za cíl
vytvořit rámec a metodiku, která podporuje platformy IoT,
a nabídne modelové
nástroje, které pomohou rozvoji inovativních, integrovaných
řešení pro interoperabilitu a počítačovou
bezpečnost.
Zaměřuje se také
na začlenění prvků
kontroly bezpečnosti

a většího povědomí o bezpečnosti do systémů internetu věcí,
zejména ve scénářích, jako je
řízení kritické infrastruktury.
Vývoj modulárních systémů
AI, které mohou být nasazeny
napříč sítěmi standardizovaných
zařízení IoT, bude opravdovým
a hlavním cílem projektu.
Společnost Airbus vysvětlila,
že výsledná řešení se budou
vztahovat na jednoduchá zařízení, jako jsou senzory, i složitější zařízení,
jako například
smartphony.

Lídr nové energetiky dostal trhlinu

Výzkumný tým Cisco Talos zveřejnil
zprávu o gigantickém IoT botnetu,
tj. internetovém robotu využívajícím
chytrá zařízení, s názvem VPNFilter,
kterému se podařilo infikovat více
než půl miliónů zařízení po celém
světě. Většina z nich jsou přitom běžné zákaznické routery známých značek a nákaza se ovšem ale nevyhnula
ani některým síťovým úložištím.

Německo, které hodlá do roku
2021 odpojit ze sítě všechny jaderné elektrárny, je vnímáno jako
země, jež významně pokročila ve
využívání obnovitelných zdrojů
energie a je světovým lídrem
v historické transformaci celé
energetiky.

Mechanismu útoku i dalšímu
vhodnému postupu se věnuje článek
„VPNFilter – is a malware timebomb
lurking on your router?“, který na
svém blogu Naked Security publikovala společnost Sophos, člen skupiny
Cyber Threat Alliance (CTA). Bezpečnostní expert Paul Ducklin v tomto

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

Nyní se ale ukazuje,
že skutečnost zdaleka
neodpovídá pečlivě
budované image.
Německo je na tom
s přeměnou své
energetiky totiž hůř
než četné jiné země.
Vyplývá to ze zprávy,
kterou vytvořila uznávaná poradenská firma
McKinsey & Company
pro Světové ekonomické fórum
(WEF), mezinárodní organizaci
sídlící ve švýcarské Ženevě.
Autoři zprávy zevrubně analyzovali energetické systémy 114 zemí,
které hodnotili podle 40 ukazatelů
(několik z nich vždy tvoří určitou
kategorii) a z výsledků sestavili Globální index transformace energeti-

ky. Německý list Die Welt komentuje výsledný řebříček slovy: „Pro
někoho je možná bolestné zjištění,
že Německo se nedostalo do první
globální desítky.“ Skončilo totiž až
na šestnáctém místě. Především
v Evropě si z ekologického pohledu

Foto: McKinsey & Company

příspěvku důrazně doporučuje,
aby majitelé routerů provedli jejich
okamžitou kontrolu. A to je třeba
provést i v tom případě, pokud se
jejich majitelé domnívají, že zařízení
už mají aktuální verzi svého systému
(firmwaru) a neměla by tím pádem
být nakažená.
„V současnosti představují oblíbený
cíl pro počítačové zločince domácí zařízení jako jsou právě routery,“ říká Paul Ducklin.
„Nicméně správa těchto
zařízení je z pohledu
kybernetické bezpečnosti
často zanedbávána. Je
přitom vhodné začít od
základu, a ještě dnes se
podívat, zda výrobce
vašeho routeru nenabízí novou aktualizaci
firmware. Zvolte si také
nové, dostatečně silné heslo, podvodníci
totiž moc dobře znají všechna defaultní
hesla každého vyrobeného zařízení –
tak proč jim jejich
nekalé aktivity
usnadňovat?“

Foto: Pixabay

VPNFilter infikuje routery pro IoT

Foto: Redakce
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lépe vede celá řada zemí: všechny
skandinávské, ale také Švýcarsko,
Rakousko, Británie a Francie.
Nelichotivé pořadí zhoršuje závislost Německa
na uhelných
elektrárnách.

Květen 2018

Výběr novinek z komunitního webu IOT & SMART CITY NETWORK NEWS

EcoStruxure je otevřená systémová architektura, která je
využitelná jak u obřích elektrárenských a jiných průmyslových
projektů, tak v chytrých řešeních
pro běžné domácnosti. „Řešení
sjednocuje monitorování, vytváření reportů i řízení energetické

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

představenou novinkou v oblasti
energetického managementu je
produkt Prologic ION9000 Meter
and Easergy P3 Protection Relay,
které dva předchozí systémy
propojuje.
Budovy se systémem EcoStruxure těží z nových uživatelských
aplikací EcoStruxure Building
Advisor, nového softwarového
nástroje, který obsahuje ovládací
rozhraní, EcoStruxure Building
Operation 2.0 a ze zcela nových
produktů, s nimiž je systém kompatibilní – SmartX IP Controller
MPx a SmartX Room Sensors.
Jednotný řídicí systém založený
na architektuře EcoStruxure
přispěje ke snížení energetické
náročnosti budovy při zachování
plné funkčnosti
a komfortu pro její
uživatele.

Foto: Redakce

účinnosti a je plně kompatibilní
se systémy třetích stran. Přínosy
integrace tkví zejména ve znatelné
úspoře provozních nákladů budov,
přehlednosti a efektivitě. Důležitá
je rovněž kompatibilita s trendy,
které přináší internet věcí (IoT)
a digitalizace,“ shrnuje Jakub
Jiříček ze společnosti Schneider
Electric, specialista na energetický
management budov.
Schneider Electric představil
zcela novou platformu v oblasti
internetu věcí a distribuce energie,
která pomáhá
firmám zlepšovat hospodaření
s energiemi
a dosahovat co
nejúspornějšího
provozu a finančních úspor. S tím
souvisí nová
uživatelská aplikace EcoStruxure
Power Advisor,
která optimalizuje spotřebu energie, výkon připojených zařízení
i spolehlivost napájení.
K inovacím patří také software
EcoStruxure Power Monitoring
Expert 9.0 a Power Scada Operation 9.0, který slouží ke kontrole
uživatelského rozhraní. Poslední

IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu
jsou postavena právě na této technologii. Ta je významným reprezentantem bezdrátových mesh sítí fungujících v ISM pásmu určených pro
přenos malých dat ze zařízení nebo
k jejich ovládání.

Květen 2018

Intenzita je regulována elektronicky přes Wi-Fi, kdy mezi jedenáctou hodinou večer a půl šestou
ráno klesne na 20 % a naplno se

světlo rozsvítí pomocí fotobuňky
pouze v okamžiku, kdy po ulici
někdo přechází. Další nespornou
výhodou chytrých lamp je i odolnost proti nepříznivým podmínkám a výrazně nižší
spotřeba elektrické
energie.

Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF
Summitu možnost si prakticky
vyzkoušet práci s připravenými interoperabilními produkty. K tomu bude
připraven workshop, který povedou
odborníci z jednotlivých firem, které
buď dodávají koncové produkty nebo
se zabývají poskytováním a nastavením potřebných služeb.

Foto: Redakce

Ta mu dodala společnost Drawbridge ve spolupráci se společností
Foxconn LED osvětlení. Chytré
pouliční osvětlení snižuje díky
filtrům intenzitu modrého světla,
které není v noci přirozené a narušuje biorytmus lidí, zvířat i rostlin,
a místo něj vydává přirozenější
žluté světlo. Zároveň v nočních
hodinách svítí pouze na 20 %
a naplno se rozsvěcuje pouze na fotobuňku, takže Jesenice uspoří i na
jeho provozu. Oficiální spuštění
proběhlo ve středu 16. května a nechyběl u něj ani ministr životního
prostředí Richard Brabec.
„Chytré osvětlení je jednou z ukázek našich inovativních řešení pro
města, jejichž vývojem se Foxconn
intenzivně zabývá i v České republice. Jsme rádi, že se Jesenice rozhodla

vyjít vstříc svým občanům i přírodě
a využít při tom našich produktů.
Věříme, že se v šetrném přístupu
stane příkladem a budou ji následovat i další obce,“ řekl Pavel
Tuček, manažer komunikace
a PR společnosti Foxconn.
Výzkumy prokázaly, že
negativní dopad má v noci
na přírodu jak intenzita,
tak i barva světla. Většina
osídlených oblastí se potýká se
světelným smogem a problémem začaly být i rozšířené
LED diody vyzařující modře
zbarvené světlo. Nové jesenické lampy vyráběné v Číně
společností Foxconn LED osvětlení
řeší obojí. Jejich součástí je speciální filtr modrého světla vyvinutý
dalším partnerem Foxconnu, americkou společností C&W Energy
Solutions, který potlačuje modré
světelné odstíny, a například
u první instalace v Jesenici dosáhla
modrá složka světla při měření
dokonce nulové hodnoty.

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

huje nejen seznam zařízení a popisné
údaje k nim. Obsahuje především
drivery a balíčky aktualizací. Tento
přístup přináší výrazné zjednodušení
v komunikaci s produkty.

Jesenice v boji se světelným smogem
Město Jesenice si připsalo evropské prvenství. Na svou novou cyklostezku si nechalo nainstalovat
speciální, k přírodě šetrné lampy
s filtrem modrého světla.
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IQRF Summit 2018
Konference o IoT

EcoStruxure pro IoT v průmyslu i domácnosti
Produktové novinky určené pro
digitální ekonomiku a internet
věcí v průmyslu i domácnostech
byly představeny na technologickém summitu v Paříži.
Vlajkovou lodí bylo inovované
řešení EcoStruxure, otevřená
systémová architektura pro řízení budov, která slouží jako chytrý integrátor kritických oblastí
energetického managementu.
Aktuálně pracuje ve více než 1,5
milionu zařízení po celém světě
včetně České republiky.

Smart Cities

Networking
Součástí summitu bude i společenská
akce neformálního setkání účastníků.
Zkušenosti ukazují, jak prospěšný
tento formát akce je a jak pomáhá
v navázání nových partnerství.

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

Výběr novinek z komunitního webu DATA CENTER NETWORK NEWS

Dell Technologies rozšiřuje
portfolio hyperkonvergované
infrastruktury a zjednodušuje
cestu ke cloudu.
Společnost Dell Technologies
rozšiřuje hyperkonvergovanou
infrastrukturu (HCI) o nová
vylepšení, která zákazníkům dále
usnadňují transformaci IT díky
výkonnějším systémům. Zařízení
Dell EMC VxRail a systémy
VxRack SDDC nyní využívají
ještě pokročilejší technologie
a poslední inovace společností
Dell EMC a VMware. Díky
tomu mohou zákazníci urychlit
přechod k moderním prostředím s více cloudy. Mezi inovace
patří například
možnost využití
diskových mezipamětí NVMe.

V dnešním digitálním světě
mají podniky přístup k větším datům z více zdrojů než
kdykoli předtím. To zahrnuje
data z vnitřních obchodních
procesů i externích zdrojů,
jako jsou senzory IoT, sociální
média a tak podobně. Jelikož
se podniky snaží podstoupit
vlastní digitální transformaci,
hledají využití všech těchto dat,
aby zlepšily rozhodování, zlepšily procesy a optimalizovaly
produktivitu a ziskovost.
Exploze velkého množství údajů
v kombinaci se skutečností, že
většina těchto údajů je nestrukturovaná, činí
rozhodování založené na datech
velmi obtížným
úkolem pro organizace, které se
zabývají digitální
transformací.
Není jednoduché
ručně vymazávat
data a syntetizo-

Foto: Lenovo

Rozšíření
hyperkonvergované
infrastruktury

Hluboké učení zachraňuje digitální
transformace
Dr. Bhushan Desam

Datová centra

AI Global Business Leader, Lenovo Data Center Group
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vat informace smysluplným způsobem. V tom případě, jak řídit
iniciativy digitální transformace,
aby měly smysluplný a měřitelný
dopad? Odpověď spočívá v hlubokém učení.
Při řešení velkého
množství dat
v různých formátech umožňuje
hluboké učení
dvě základní
funkce, které jsou
nezbytné pro
řízení digitálních
transformačních

iniciativ: prediktivní analytika
– schopnost předpovědět, co
se stane na základě toho, co se
nachází v datovém souboru –,
a normativní analytika – schopnost zpracovávat konkrétní soubor akcí založených na předpovědi. Bez těchto dvou klíčových
schopností většina digitálních
transformačních iniciativ nikdy
plně nerealizuje svůj potenciál.

Rozvodné jednotky do racků datacenter
Na českém trhu se představují nové rozvodné jednotky CyberPower řady PDU4100x
a PDU8100x pro široké spektrum aplikací od jednotlivých zařízení až po datová
centra.

Foto: CyberPower

Nová řada rozvodných jednotek (PDU) určených pro připojení až osmi zařízení, jako jsou
servery, NAS, aktivní síťové prvky, systémy
kamerového dohledu, pokladní systémy
apod. je uváděna společností CyberPower

pod označením PDU41004, PDU41005
a PDU81005. Ty umožňují dálkově ovládat
jednotlivé výstupy včetně nastavení posloupnosti zapínání či vypínání připojených
zařízení.
Více článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

Uvedené modely jsou osazené osmi
zásuvkami typu IEC C14 x 1 na předním
panelu a uživatelsky nastavitelným barevným LCD displejem, který může zobrazovat
údaje o vstupním napětí, frekvenci a proudu,
aktuálním příkonu a stavu připojení k síti
LAN a o teplotě a vlhkosti prostředí, dále
verzi hardwaru a softwaru a sériové číslo.
Model PDU81005 umožňuje navíc měření
údajů (např. spotřeby) na úrovni jednotlivých
zásuvek. PDU lze spojovat a přidávat další
do řetězců podle toho, jak
se zvětšuje síť u uživatele
a zvyšují se tak nároky na
rozvoj sítě a větší počet
přípojných zásuvek.
Jednotky PDU lze
ovládat prostřednictvím
řídicího a informačního
softwaru PowerPanel nebo
webového rozhraní, které
poskytuje neustálý přehled
o aktuálních hodnotách
na jednotlivých výstupech.
Záznam událostí prostřednictvím internetového
prohlížeče nebo síťového připojení umožňuje
uživatelům zpětně kontrolovat historii provozu. Při specifikovaných událostech dokáže
software posílat automatická upozornění
prostřednictvím e mailu, SMS zprávy nebo

SNMP nastaveným uživatelům, aby mohli
okamžitě podniknut příslušné kroky. Zařízení
je vybavené také portem typu RJ45 k připojení samostatně dodávaného čidla, které
průběžně měří teplotu a vlhkost okolního
prostředí.
Zařízení jsou plně kompatibilní s Cisco
EnergyWise, což umožňuje dosáhnout maximální energetickou účinnost v datacentrech.
Klíčové vlastnosti PDU CyberPower:
• Lokální i vzdálené sledování a přepínání
stavu v reálném čase
• Měření spotřeby jednotlivých zásuvek
(pouze model PDU81005)
• Samostatně ovladatelné zásuvky s možností
nastavení pořadí zapínání a vypínání
• Vestavěný ethernetový port RJ45 pro vzdálenou správu a monitoring v reálném čase
v prostředí software PowerPanel
• Port RJ45 pro sériovou komunikaci
• Vstupní a výstupní porty RJ45 pro zapojení
do řetězce
• Uživatelsky nastavitelný barevný LCD
displej
• Uživatelsky snadná aktualizace firmwaru
přes USB
• Software pro správu
PowerPanel.

Květen 2018

Výběr novinek z komunitního webu CLOUD & BACKUP NETWORK NEWS

Virtuální cloudová síť
jako síťové řešení pro digitální éru

Taktik, dodavatel produktů
Nutanix, Lenovo a Exagrid,
podepsal partnerskou smlouvu se společností Cohesity
a stala se tak prvním dodavatelem řešení Cohesity na českém
a slovenském trhu.

Květen 2018

využití (zpracování webhooků,
transformace dat, chatovací boti
atd.), ke konkrétnějším otázkám
ohledně zavádění tohoto přístupu
do praxe, například jak optimalizovat a převést bezserverový
přístup do nativně cloudového
prostředí společně s existujícími technologiemi jako jsou
kontejnery. Na pořadu dne jsou
i bezpečnostní otázky. Průzkum
uvádí, že pro 51 % dotázaných
organizací je zabezpečení jednou z nejzásadnějších oblastí.

Foto: Red Hat

Bezserverový computing je nově vznikající kategorií, která představuje posun ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů. Oddělením aplikační
infrastruktury od kódu lze výrazně zjednodušit
proces vývoje softwaru a zároveň docílit dalších
výhod v oblasti nákladů a efektivity.
čilou technologii s živým
a rostoucím
ekosystémem.
Přestože se jedná o poměrně novou technologii, již řada
organizací využívá jejích výhod.
Ukazuje to i průzkum Red Hatu,
provedený firmou TechValidate
v období únor–březen 2018,
v rámci kterého 36 % organizací uvedlo, že již bezserverové
aplikace využívá nebo s nimi
interně experimentuje. Dalších
28 % organizací jejich nasazení
aktuálně plánuje.
Za poslední dva roky se i debaty s analytiky a tiskem přesunuly
z roviny základního vnímání
bezserverového přístupu – co to
je, výhody, případy užitečného

Cohesity je předním dodavatelem platformy pro řešení hyperkonvergovaného sekundárního
úložiště. Přináší tak zákazníkům
unikátní řešení, které výrazně zjednoduší potřebnou IT
infrastrukturu. S Cohesity je
možné využít zálohovaná data
v cloudu pro testování a vývoj,
a přitom si zachovat možnost
plné kontroly nad firemními
daty v případě on-premise
řešení. Cohesity také umožní
výrazně vylepšit strategii pro

Foto: Pixabay

Microsoft Azure.
• Podpory NSX Data Center
pro kontejnerizované nativně
cloudové aplikace a aplikace
pro fyzické servery.
• Optimalizace výkonu v telekomunikačních a NFV prostředích pro distribuované pracovní zátěže
v NSX Data Center.

Zdroj: VMware

inovací tuto vizi společnosti
VMware a portfoliu NSX vyjádřili
svou podporu.
Společnost VMware investuje
do vývoje portfolia řešení NSX,
aby nabízelo stále nové funkce,
a to včetně následujících:
• Integrace VMware NSX SD-WAN s VMware NSX Data
Center a VMware NSX Cloud.
• Podpory NSX Cloud pro aplikace provozované v prostředí

Bezserverový přístup jako další fáze
vývoje nativních cloudových aplikací

Lze očekávat, že bezserverový
computing a přístup Function-as-a-Service budou hrát zásadní
roli při definici nové éry firemních
informačních technologií společně
s nativními cloudovými službami
a hybridním cloudem.
Za poslední dva roky se
v bezserverové oblasti objevila
řada nových přístupů a komunit
kolem nich. Rostoucí zájem o tyto
projekty a jejich potenciál do
budoucnosti se odrazil i v rozhodnutí o podpoře projektu Apache
OpenWhisk, které oznámil Red
Hat v loňském roce. Projekt
OpenWhisk původně vyvinula
firma IBM a nyní je součástí organizace Apache Software Foundation s podporou dalších organizací,
a lze jej označit za projekt s pokro-
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Taktik
partnerem
Cohesity

Virtuální cloudová síť, která
poskytuje komplexní softwarově
definovanou síťovou architekturu pro všechny typy podnikových prostředí, získává širokou
podporu v celém odvětví.
Vizi budoucnosti počítačových
sítí a koncept virtuální cloudové sítě představila společnost
VMware. Prezentovaná virtuální
cloudová síť podnikům umožní
velmi snadno vytvořit digitální
předivo pro propojení a zabezpečení aplikací, dat a uživatelů, a to
v celém distribuovaném síťovém
prostředí.
Tuto vizi společnost naplňuje
portfoliem síťových a bezpečnostních řešení, nazývanými VMware
NSX, která poskytují konzistentní
všeobecnou konektivitu a zabezpečení aplikací, dat a uživatelů v softwarově definovaném
datovém centru, pobočkové síti,
cloudu a rovněž i v telekomunikačních prostředích. Přední
světové firmy v oblasti digitální
transformace a technologických

Cloud & Backup

případ havárie pomocí replikace
a díky cloudové integraci řešení
provozovat jak v privátním, tak
ve veřejném cloudu. Zjednodušeně řečeno Cohesity přináší
web-scale technologie přímo do
datacentra.
„Cohesity je rychle rostoucí
společnost a náš přístup k jednoduchému web-scale řešení pro
sekundární data vyžaduje partnery velmi zkušené v nasazování
nových technologií a také s rozsáhlou znalostní lokálních trhů,“
říká Johannes Kunz, EMEA
Senior Director Channel Sales
a dodává: „Společnost Taktik
díky svému zaměření, zkušenému týmu a znalostem plně
splňuje naše očekávání a těšíme
se na skvělou spolupráci.“
„Řešení Cohesity plně zapadá
do portfolia naší společnosti
a spolu s produkty Nutanix
a Exagrid ideálně doplňuje
nabídku komplexního řešení
této oblasti pro naše zákazníky,“
říká Petr Belatka,
CEO společnosti
Taktik.

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

Právo a finance

Výběr novinek z rozcestníku ICT NETWORK NEWS

Finance na
V&V nejsou
využívány
efektivně
Drtivá většina strojírenských firem
si myslí, že finanční prostředky
státu na výzkum a vývoj nejsou
užívány efektivně. Zlepšení situace
by zajistilo především zpřehlednění
legislativy, zjednodušení administrativy a propojení výsledků
výzkumu s praxí.
Ředitelé se také vyslovují pro sloučení
státních agentur ČEB a EGAP. Devět
z deseti strojírenských společností si
letos klade za cíl zlepšit produktivitu
práce, která by se měla ve výsledku
zvýšit v průměru o deset procent.
I letos se ve strojírenském sektoru plánuje zvyšování mezd, a to v průměru
o šest procent. Vyplývá to ze Studie
českého strojírenského průmyslu 2018
zpracované analytickou společností
CEEC Research.
Devět z deseti (91 %) ředitelů strojírenských společností zastává názor, že
finanční prostředky státu a evropských
fondů na výzkum a vývoj nejsou využívány efektivně. Z kroků vedoucích ke
zlepšení této situace by firmy nejvíce
ocenily zpřehlednění příslušné legislativy (9,1 bodu na stupnici 0 až 10)
a zjednodušení administrativy čerpání
dotací (9,0 bodu). Za velmi důležité
považují také větší propojení výsledků
výzkumu a vývoje s praxí, přičemž
financovány by měly být především
konkrétní projekty firem za spolupráce
vědy, které budou
mít praktický užitek
(8,9 bodu).

Procesy je zkrátka nutné
optimalizovat…

„Vždy tomu tak bylo a bude tomu tak i nadále,“ říká Barbora Kolaříková, MCS Product Manager společnosti Konica Minolta Business
Solutions Czech s vysvětlením, že historicky se vždy v souladu s pokrokem a rozšířením nových technologií upravovaly postupy ve všech
oborech lidské činnosti.

Foto: Konica Minolta
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„Aktuálně, díky nabídce moderních
softwarových služeb, zažíváme období transformace administrativního prostředí, které se zkrátka musí
přizpůsobit dnešním požadavkům
a možnostem. Všeobecným cílem je
administrativní, respektive firemní
procesy co možná nejvíce digitalizovat a automatizovat,“ dodává
Barbora Kolaříková.
Optimalizace firemních
procesů totiž dokáže výrazně
omezit zbytečné úkony a přitom obrovsky zvýšit efektivitu
činností s přidanou hodnotou.
Podle zkušeností Konica Minolta
se například pouhým zavedením
řízeného procesu zpracování
příchozích faktur včetně jeho
digitalizace a automatizace ve
středně velké firmě mohou
úspory počítat v řádech stovek
tisíc korun.

V současnosti jsou nástroje pro
digitalizaci a automatizaci procesů
často součástí vnitrofiremních
systémů jako jsou DMS či ERP,
mohou však mít i podobu samostatných, a mnohem komplexnějších, aplikací.

Letošní inovací je rozšíření o třetí pilíř, kterým
je zavedení členství v závislosti na počtu plateb
kartou u všech obchodníků, včetně e-shopů,
tedy nejen u partnerů programu.
Oblíbený cashback za platby kartami Mastercard a Maestro u vybraných obchodníků
nadále pokračuje. „Nově se dá odměna ale získat
i za každou transakci platební kartou, každá

GDPR neochrání údaje
o DNA
GDPR se dotýká tisícovek firem a institucí a promítne se rovněž do soudní praxe.

Foto: Mastercard

transakce se nyní počítá,“
uvedl generální ředitel
Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav
Lukeš. V závislosti na počtu
plateb kartou se účastník
programu posouvá v úrovni
výše a tím získává přístup
k exkluzivním voucherům
a slevám.
Základní úrovní členství
je bronzové (0–20 transakcí), na něj navazuje
stříbrné (21–50 transakcí) a zlaté (51–100
transakcí). Nejvyšší úrovní je platinové členství,
které lze získat při 101 a více transakcích. Každá transakce je platná
po dobu dvanácti měsíců.

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

Například aplikace K2 Five, coby
případ univerzálního, tedy na
platformě nezávislého řešení,
má plně grafický designer, který
umožňuje modelovat procesy
i formuláře velmi intuitivně.

V univerzálnosti je krása
Hlavní výhodou těchto aplikací
je jejich široká použitelnost –
obsahují nástroje pro vytváření

Věrnostní program rozdává radost už tři roky
Věrnostní program Priceless
Specials společnosti Mastercard oslavil tři úspěšné roky.
Za tu dobu registrovaní držitelé platebních karet Mastercard
a Maestro uskutečnili přes 2,2
miliónu obchodů a na odměnách získali u partnerských
obchodníků formou cashbacku
téměř 32 milionů korun.

formulářů i modelování procesů
a zpravidla také bývají vybaveny
reportingovými nástroji, které
pomáhají procesy měřit, vyhodnocovat a hledat v nich úzká
místa. Jejich uživatelské prostředí
mnohdy ani nevyžaduje znalosti
programování.
Tyto aplikace mohou fungovat
pouze ve spojení s konkrétní
platformou (např. SharePoint
či SalesForce), mohou však
být i zcela platformě nezávislé.
U těch pak platí, že rozhodnete-li se v budoucnu vyměnit
kterýkoli z vnitropodnikových
systémů vstupujících do procesu
za jiný, pouze změníte napojení.

„Pod osobní údaje podléhající ochraně spadá zjednodušeně řečeno všechno, co vede k přímému určení konkrétní osoby. Může to být rodné číslo, fotografie, podle které
konkrétního člověka identifikujeme. Ochrana se týká
i pravomocně odsouzených delikventů,“ vysvětluje Petra
Gříbková, právnička a analytička Atlas Consulting.
Speciálnější kategorií dat, ke které se dostávají
policisté, soudy, advokáti, jsou citlivé osobní údaje.
Například o rasovém původu, politických názorech,
náboženském vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu nebo sexuální orientaci.
Kategorie citlivých údajů GDPR
zahrnuje také genetické a biometrické údaje.
Květen 2018

Výběr novinek z komunitního webu CRYPTO WORLD NETWORK NEWS

Iniciativa Accelerate
na pomoc fintech firmám

Foto: Mastercard

Nová iniciativa Accelerate je určená k podpoře
růstu začínajících firem v rychle se rozvíjejícím
oboru fintech.

Touto inciativou chce
společnost Mastercard
podporovat ambice
fintech firem pomocí
šitou na míru včetně
zpřístupnění znalostí,
nástrojů, technologií

a investic zaměřených na
inovace. Platforma Accelerate bude fungovat
souběžně s úspěšným
programem Start Path
a povede k rozšíření
a prohloubení vzájem-

né spolupráce mezi
společností Mastercard
a fintechovými firmami,
včetně budoucí generace
digitálních bank.
Pomoc ze strany společnosti Mastercard zahrnuje přístup k licenčním
specialistům na podporu
rozšiřování trhu, přístup
k odborným znalostem
správy účtů k urychlení
růstu nebo jedinečnou
možnost napojení na
komplexní prostředky
zpracování transakcí.
Poskytované zdroje
zahrnují poradenství
ze strany Mastercard
Advisors k podpoře

Jen jedno procento CIO již nějakým způsobem nasadilo v podniku
blockchain a pouhých osm procent
CIO s ním experimentuje nebo má
v této oblasti krátkodobé záměry
– tak hovoří data z Gartner 2018
CIO Survey. Více než tři čtvrtiny
(77 %) CIO pak uvádí, že se o tuto
technologii nezajímají a/nebo ji
nijak neplánují využít.
„Letošní průzkum Gartner mezi
CIO dokazuje, že reálné využívání

blockchain technologií je v současné době výrazně nadhodnoceno,“
konstatuje viceprezident Gartner
David Furlonger. „Je proto důležité
rozlišovat mezi tím, co je blockchain dnes a k čemu jej lze využít,
a mezi tím, jak v budoucnu promění
podniky, odvětví a celou společnost.“
Podle Furlongera může vést snaha
o rychlé nasazení blockchainu
v organizacích k vážným problémům v podobě inovačních selhání,
plýtvání prostředky, uspěchaných
rozhodnutí a případně i odmítnutí
revoluční technologie.
Ze 293 CIO, kteří v průzkumu
uvedli, že již do blockchainu investovali nebo to mají v krátkodobém

Seminář Ministerstva zahraničních věcí s podtextem The
security is out there se odehraje dopoledne 30. května 2018
v Černínském paláci, aby se pak
jednání přesunulo do Martinického paláce, který po dva dny bude
hostit bezpečnostní specialisty
z celého světa.

in-market transakcí,
rozbory dat i analytickou
podporu. Program také
zahrnuje tržní zdroje
dostupné pro související
strategické investice
a splnění požadavků
na zajištění v rané fázi
rozvoje.
Společnost Mastercard
se spolupráci s oborem
fintech usilovně věnuje
již řadu let a vytvořila
partnerství s průkopníky, z nichž se mezitím
staly celosvětové značky.

plánu, uvádí bezmála čtvrtina
(23 %), že nasazení této technologie
vyžaduje doposud největší množství nových znalostí a dovedností.
18 % respondentů zároveň uvádí, že
znalosti (specialisty) na blockchain
je na pracovním trhu vůbec nejtěžší
nalézt, a dalších 14 % uvádí, že
blockchain vyžaduje největší změnu kultury v IT oddělení, přičemž
13 % je přesvědčeno, že pro nasazení technologie je nezbytná změna
struktury IT oddělení.

Společnost z oblasti životního prostředí Vertidium Labs
spolupracuje s firmou IBM na
využití blockchainu, aby pomohla
společnostem kompenzovat
jejich environmentální stopy
a omezit globální oteplování.
Cílem je pomoci transformovat
uhlíkové kredity na zastupitelná
(vyměnitelná nebo zaměnitelná)
digitální aktiva, která mohou být
vykoupena nebo obchodována na
Květen 2018

Stellaru, decentralizované finanční síti pro nástroje digitálního
bankovnictví.
V tomto vztahu Stellar působí
jako podkladová kniha, IBM jako
manažer tokenů nebo makléř
a společnost Veridium poskytuje
odborné znalosti a strukturu
v oblasti životního prostředí. Vý-

sledná „digitální environmentální
aktiva“ jsou navržena tak, aby
pomohla společnostem a institucionálním investorům nakupovat a využívat uhlíkové kredity.
Veridium říká, že koncepce
tokenů uhlíkových kreditů bude
zahrnovat „celý proces účtování
uhlíkových stop a kompenzace“.
Mnoho společností nakupuje
uhlíkové kredity třetích stran.
Avšak proces měření emisí v rámci
komplexního dodavatelského řetězce může
být matoucí a nákladný.

Foto: Pixabay

Uhlíkové kredity na blockchainu
IBM, Veridium, Stellar spustí
blockchain pro obchodování
s uhlíkovými kredity (v ČR známe jako emisní povolenky).
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IS2 2018:
The security is out
there

Reálné využívání blockchainu je zatím vzácné
Technologii doposud nasadilo jen
1 % organizací. Blockchainu se
nejčastěji věnují pojišťovny, banky
a nově též doprava, logistika a utility nebo veřejná sféra.

Crypto World

Hlavních témat
této konference bude hned
několik. A protože program bude
nabitý prakticky k prasknutí, bylo
třeba jej rozdělit do několika sekcí,
které se budou konat souběžně.
Zajímavá témata budou zaměřena
především na bezpečnost, GDPR
a jeho praktické nasazení, setkáme se zde ale i s problematikou
blockchainu a tokenizace v sekci
kybernetických trendů. Zajímavé
jistě budou poznatky ze zavádění
DevOps, v dalším tracku proběhne
posouzení nežádoucích aplikací
a nástin rizik, která jsou spojená
s běžně používaným hardwarem.
Celý program bude v jednotlivých
blocích prošpikován i panelovými
minidiskuzemi, aby bylo možné
zodpovědět dotazy z fóra.
Dále tu bude téma cloud a umělá inteligence, GDPR pět dní poté.
Na závěr proběhne hodnocení
bezpečnostních chyb v procesorech Intel, tedy Metldown
a Spectre, a rozbor toho, co tyto
chyby mohou přinést nebo jak
se dotýkají bezpečnosti a ochrany dat. Na pořadu dne bude
i IoT a ePrivacy versus Průmysl
4.0 a nejnovější trendy a vývoj
zločinnosti z pohledu Europolu.
Trestně-právními aspekty robotiky
aneb první mrtvola se nepočítá je
vskutku velmi zajímavé téma, které rozeberou odborníci z MVŠO
a Advokátní kanceláře Brož &
& Sokol & Novák.
Karty jsou rozdány, zcela určitě
bude o čem hovořit a co poslouchat – a zcela určitě akce bude velkým přínosem. Už z toho pohledu,
že se zde na otázku bezpečnosti
i na trendy dnešní doby budeme
moci podívat z mnoha vzájemně
odlišných stran.

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

16

Marketing a sociální sítě

Výběr novinek z komunitního webu SOCIAL MEDIA NETWORK NEWS

Falešné FB stránky generují 60 % phishing útoků
dělá z uživatelů Facebooku velmi
ziskový cíl phishingových útoků.
Tuto situaci ještě posiluje
skutečnost, že osobní údaje jsou

také v kategorii phishingu na
sociálních sítích, následovaný VK
– ruskou online sociální sítí a LinkedIn. Důvodem tohoto prvenství
je s největší pravděpodobností jeho
2,13 miliardy uživatelů Facebooku
aktivních každý měsíc, včetně těch,
kteří se přihlásí do neznámých
aplikací pomocí svých přihlašovacích údajů na Facebooku, čímž
umožní přístup ke svým účtům. To

ve světě informačních technologií
cenné stejně pro oprávněné organizace i útočníky.
Kyberzločinci neustále hledají
nové metody, jak zasáhnout
uživatele. Ti by proto měli mít
o těchto podvodných technikách
povědomí. Například nejnovějším
trendem jsou nevyžádané e-maily
vztahující se k GDPR. Příklady zahrnují nabídky placených

Zdroj: Kaspersky Lab

Phishing na sociálních sítích je
formou kyberkriminality, při
které jsou z účtů odcizeny osobní
údaje obětí. Podvodníci vytvoří
kopii webové stránky sociální sítě,
pokusí se na ni nalákat nic netušící
oběti a donutit je, aby použili své
osobní údaje – například jméno,
heslo, číslo platební karty, PIN
kód, a další.
Na začátku roku byl Facebook
nejoblíbenější sociální sítí podvodníků, a stránky Facebooku byly
opakovaně padělané kyberzločinci,
kteří se pokoušeli odcizit osobní
údaje uživatelů pomocí phishingových útoků. Jde o součást dlouhodobého trendu: v 1. čtvrtletí roku
2017 se Facebook stal jedním z tří

nejčastějších cílů phishingu s 8 %,
následoval Microsoft Corporation
(6 %) a PayPal (5 %). V prvním
čtvrtletí roku 2018 vedl Facebook

Jaromír Průša

HR a sociální sítě 2018
Jeden z nejucelenějších průzkumů pro ČR o HR na sociálních sítích vytvořila organizace
české pobočky Grant Thornton.
Výsledky tohoto průzkumu
s malými odchylkami potvrzují
světové trendy firem ve využívání sociálních sítích. Jeden
závěr je však pro mě alarmující
a děsivý.
Sběr dat probíhal podle Grant
Thornton v září 2017 formou
online dotazníku, který byl šířen
především prostřednictvím
sociálních sítí. Průzkumu se
zúčastnilo 218 HR profesionálů
z firem napříč různými odvětvími a velikostmi z celé České
republiky.
Pro mě asi nejzajímavější a nejvíce překvapivé údaje z tohoto
průzkumu:
1. 78 % HR profesionálů používá
k náborovým aktivitám Facebook (90 % LinkedIn).
2. LinkedIn využívá 90 % firem
bez ohledu na svou velikost.
3. Mezi „netradičními sítěmi“
pro HR kraluje i Glasdoors,
MeeetUp nebo GitHub.

webových seminářů s cílem
objasnit novou legislativu, nebo
možnost instalace speciálního
softwaru umožňujícího přístup
k online zdrojům, který zajistí
dodržování souladu s novými
pravidly.
„Neustálý nárůst phishingových
útoků, zaměřených jak na sociální
sítě, tak na finanční organizace,
nám ukazuje, že uživatelé musí
věnovat větší pozornost svým
online aktivitám. Navzdory
nedávným globálním skandálům
lidé stále klikají na nebezpečné
odkazy a umožňují tak neznámým aplikacím přístup k jejich
osobním údajům. Kvůli tomuto
nedostatku bdělosti uživatelů se
ztrácejí údaje z obrovského počtu
účtů. To může vést k destruktivním útokům a pro kyberzločince
znamenat nevysychající zdroj
finančních prostředků,“ uvedla
Nadežda Demidová, vedoucí analýz webového obsahu společnosti
Kaspersky Lab.

Jak psát svůj blog?
Obliba sociálních sítí kontinuálně roste a uživatelů přibývá.
Velký vliv na to má dostupnost
mobilního připojení.
Lidé násobně více důvěřují
informacím, které se k nim dostanou od jejich přátel a známých
než těm, které sdílí firemní profily.
Firemní profil má tedy na sociální
sítí smysl, pokud jeho obsah šíří
sami zaměstnanci.
V 9 z 10 firem jsou zaměstnanci
aktivní alespoň příležitostně. Sdílí
a lajkují firemní obsah, pracovní
nabídky a sami publikují fotky
z kanceláří, pouze přibližně v 10 %
firem je to velmi časté. Velmi
malé číslo. Děje se tak tedy pouze
náhodně, a příležitostně. Jinak si
tento fakt neumím interpretovat.
Firmy stále neví, jak uceleně,
systémově uchopit zapojení zaměstnanců do firemní komunikace. S lidmi můžete přeci mluvit
pouze tam, kde opravdu tráví čas.
Téměř 80 procent zaměstnanců
je denně na sociálních sítích a firmy toho neumí
využít.

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

Filip Hrstka

V prvním čtvrtletí roku 2018
zabránily anti-phishingové
technologie více než 3,6 milionu pokusů navštívit podvodné
stránky sociálních sítí, z nichž
60 % představovaly falešné
stránky Facebooku. Kyberzločinci stále využívají všechny možné
prostředky k tomu, aby se dostali
k osobním údajům uživatelů.

Jelikož píšu svůj vlastní blog,
tak by možná bylo užitečné
napsat o tom, „jak psát takový blog“.

Už jsem se setkal s lidmi, kteří
chtěli psát, sdílet svůj obsah,
ale mysleli si, že nemají, co by
tam psali. I když bylo vidět,
že by je to naplňovalo
a dělalo jim radost, že se
mohou o něco podělit, tak přeci jen se do
toho nakonec nepustili.
Zpátky nás drží strach.
A klasicky strach z toho,
co si o tom budou ostatní lidi myslet, protože
najednou bychom udělali něco, co
by od nás asi nikdo nečekal.
Ale víte co? Starejte se o svůj
vlastní názor, který je pro vás
nejdůležitější, a ani náhodou se nenechte držet zpátky tím, co si myslí
ostatní. Ok?!
Taková banální otázka, na
kterou byste si měli sami odpovědět: „O čem budu psát?“ Každý
z nás má své vášně, strachy, své
zkušenosti, no prostě každý z nás
má originální příběh, který stojí za
to sdílet.

I když se nacházíte v nějaké podle vás nezajímavé situaci, věřte, že se
najde několik dalších lidí, kteří budou tuto situaci řešit taky, a vy pro
ně můžete být zdroj inspirace nebo
jim jen ukážete jiný pohled na věc.
Každý z nás se k životu staví úplně
jiným způsobem, takže jednoduše
proto můžete někomu otevřít oči.

A jak by měl vypadat váš profil?
Jednoduše! Protože v každém případě byste to měli být VY. Na nikoho
si nehrajte, nic nepředstírejte, buďte
autentičtí. Je pravda, že vaše autentičnost nemusí být líbivá, ale o to tu
nejde. Je to o tom, sdílet obsah, ke
kterému máte blízko a na který se
díváte z vašeho pohledu, a je jedno,
o čem píšete.
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Kdo se posunul kam
Helena Maršíková
GFI Software
v prestižním žebříčku

Jaromír Štěpán
Channel Account
Manager v Zebra
Technologies

Novým vedoucím Komunikace produktu
a techniky a Komunikace motosportu automobilky Škoda Auto se od
června stane Hermann Prax. Ve své
nové funkci bude zodpovědný za
celosvětovou komunikaci produktů
značky Škoda. Přímo podřízen bude
Jensi Katemannovi, vedoucímu
oddělení Komunikace společnosti,
který k jeho nástupu dodává: „Naším společným cílem je komunikaci
společnosti Škoda Auto dále rozvinout. Zaměříme se přitom zejména
na digitální kanály a formáty.“
Hermann Prax vystudoval
komunikaci v Salcburku a v koncernu Volkswagen pracuje od roku
2013. V uplynulých dvou letech
byl tiskovým mluvčím za oblast
Komunikace podniku v koncernové
komunikaci ve Wolfsburgu. V letech
2013 až 2016 byl Prax zodpovědný
za komunikační agendu koncernu
Volkswagen v Indii a zároveň závodu
Volkswagen v indickém Pune.

Ocenění za práci
v partnerském prodeji letos získala Helena Maršíková,
Channel Marketing Director v GFI
Software, Ta dosáhla významného
ocenění časopisem CRN, když byla
zařazena do prestižního globálního
žebříčku Women of the Channel
2018. Ocenění, které je udělováno za
výjimečné schopnosti vedení, inovace a podpory růstu partnerského
prodeje, získala již potřetí v řadě.
Jako marketingová ředitelka GFI
Software řídí Helena Maršíková z kalifornského San Jose marketingové
aktivity v regionu Severní a Jižní
Ameriky a rovněž na českém, slovenském trhu. Helena přišla do GFI
Software v roce 2017 ze společnosti
Kerio Technologies, jejíž řešení jsou
nyní součástí portfolia GFI. Rodačka
z Plzně v minulém a letošním roce
zásadní měrou přispěla ke konsolidaci a dalšímu rozvoji partnerských
kanálů, programů a procesů po
akvizicích řešení Kerio a Exinda.

Do společnosti
Zebra Technologies
na místo channel account managera
nastoupil Jaromír Štěpán, který se
bude věnovat stávajícím obchodním
partnerům a rozvíjet s nimi prodejní
aktivity. Bude také zodpovědný za
rozvoj partnerského kanálu, a to jak
v České republice, tak na Slovensku.
Jaromír Štěpán přichází do Zebry
ze společnosti Samsung Electronics
Czech and Slovak, kde zastával
funkci produktového a key account
managera orientovaného na segment
tiskáren a tiskových řešení. V rámci
tiskařského průmyslu má více než
15leté zkušenosti.
„Práce pro společnost Zebra Technologies je pro mě další zajímavou
výzvou a kariérním posunem, protože
si rozšířím své znalosti. Těším se také
na novou firemní kulturu a práci se
zajímavými zákazníky,“ říká Jaromír
Štěpán.
Jaromír vystudoval ČVUT v Praze, obor elektronické počítače.

Trh práce: Vyšší nástupní platy
a více míst pro středoškoláky

Květen 2018

Pracovník technické
podpory GFI
ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Náplní práce je poskytování technické
podpory prodejcům a koncovým
zákazníkům značek GFI, Kerio
a Exinda.

Jaké znalosti a dovednosti se
očekávají?

Ochota komunikovat se zákazníky
a řešit jejich problémy, min. SŠ
vzdělání, komunikační schopnosti,
schopnost učit se, samostatnost,
iniciativní přístup k práci, vysoké
pracovní nasazení, znalost
problematiky sítí, komunikační
znalost AJ, schopnost řešit problémy
s centrální podporou v angličtině,
časová flexibilita, čistý trestní rejstřík
(výpis ne starší jednoho měsíce)
a řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou bude, pokud budete
znát:

Operační systémy Microsoft, znalost
Mac OsX V, dobře se orientovat
v oblasti bezpečnosti a komunikace
a znát produkty GFI a Kerio.

Co vám můžeme nabídnout?

Práci v dynamickém kolektivu,
mobilní telefon, stravenky, sick days
a fixní základ a odměny za řešení
úkolů a hospodářské výsledky.

Jsou současní absolventi skutečně jiní? Mladí lidé
se od předcházejících generací příliš neliší, jen je
formují jiné podmínky: dovolují jim více akcentovat
soukromý život a seberealizaci a neřeší hned při nástupu do práce existenční problémy. Novým trendem
trhu je, že roste počet pracovních míst pro absolventy – středoškoláky.

Místo pracoviště:
Hradec Králové

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek na dobu určitou
s pracovní smlouvou

Benefity:

Bonusy/prémie, provize z prodeje,
mobilní telefon, notebook, flexibilní
začátek/konec pracovní doby,
stravenky/příspěvek na stravování,
občerstvení na pracovišti, zdravotní
volno/sickday, individuální rozpočet
na osobnostní růst.

pracovník jen necelých 20 000 Kč.
Absolventi středoškoláci jsou
nejlépe finančně ohodnocení v IT
a energetice, nejnižší nástupní
mzdy se nabízejí v gastro službách
a cestovním ruchu, maloobchodě,
dopravě a spedici. Zde jako krajní
limity uvádíme programátora
PHP s průměrnou mzdou
těsně nad 30 000 Kč
a číšníka s 16 250 Kč.

Foto: Profesia.cz

ší absolventi
mohou dovolit
hledat takovou
práci, která je
bude bavit a za
podmínek,
které jim budou
vyhovovat.
Podle portálu Platy.cz jsou
v současné době nástupní platy
absolventů v průměru necelých 28 000 Kč, ale liší se podle
oborů. Nikoho asi nepřekvapí,
že nejvyšší jsou u vysokoškoláků
v bankovnictví a IT, nejnižší ve
zdravotnictví a sociální péči.
Zatímco čerstvý interní auditor si může měsíčně vydělat
v průměru 50 000 Kč, softwarový inženýr 43 350 Kč, sociální
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Hermann Prax
Komunikace
produktu ve Škoda
Auto

V současné době nastupuje do
pracovního procesu generace,
kterou nejčastěji označujeme jako
Z. Přisuzují se jí určité společné rysy: příliš vysoká finanční
očekávání, touha po větší volnosti,
preference kreativní práce, častější
selhávání v zátěžových situacích,
ale také přirozené přijímání
nových technologií, pozitivní
idealismus a větší kreativita. Toto
hodnocení je stejně jako každá
generalizace zavádějící, ale je jisté,
že se tito mladí lidé od generace
svých rodičů liší: i když dobré
finanční ohodnocení práce je pro
ně motivací, při hledání zaměstnání akcentují i jiné faktory než
mzdu. Atmosféra pracovního trhu
se totiž změnila, takže si nyněj-

HR & JOBS

Kontaktní osoba:
ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Zdeněk Bínek,
Opavská 6230/29a,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel.: +420 596 912 961

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

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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TOP EVENTS
FOR INDUSTRY 2018
ABF
15.–18. 5. 2018
CFO Congress 2018
Blueevents
16. 5. 2018
Bezpečná škola 2018
Mascotte
24. 5. 2018
Communication Summit 2018
Blueevents
30. 5. 2018
INFORMATION SECURITY
SUMMIT
Tate International
30.–31. 5. 2018

QuBit Conference
2018: Bezpečnostní
špičky v Praze
Dvoudenní konference byla nabitá zajímavými příspěvky, takže
přednášková část byla během obou
dnů rozdělena na dvě části, Track
A a Track B. Oba tracky se spojily
pouze na úvodní slovo a oběd,
jednání v panelových diskuzích
a následující přednášky pak opět
probíhaly po oba dva dny odděleně.
Na prvním tracku prvního dne bylo
možné vyslechnout příspěvky kolem
kognitivní analýzy použité při řešení
hrozeb reálného světa, umělé inteligence a její úlohy při řešení kybernetických útoků z pohledu roku 2020.
Track B z prvního dne se zaměřil
především na otázku kryptoměn a kybernetické bezpečnosti v byznysu. Na
řadu přišly i otázky z oblasti IoT a Průmyslu 4.0. Hutný byl i druhý den…

4. česká konference o stresu
a vyhoření
Stres a syndrom vyhoření
2. 6. 2018
DIGIMEDIA 2018
AČRA MK
6. 6. 2018
Management Live 2018
Inform Slovakia
6. 6. 2018
CACIO FÓRUM
CACIO
6. 6. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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Konference ČIMIB:
Kyberbezpečnost
v energetice a kde na
to vzít lidi
Konference na velmi zajímavé téma
proběhla 15. května 2018. V jejím
průběhu bylo možné jako doplňkový program sledovat i práce studentů participujících středních škol
i prohlédnout si stánky firem, které
se na přednáškách podílely.
Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Aleš Špidla
přivítal účastníky. Velmi zajímavá
a pro přítomné podnětná byla přednáška Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT
Unie. Téma systém řízení bezpečnosti
a jeho úskalí ve skupině ČEZ byla
součástí přednášky Pavla Hejduka
z ČEZu. Karol Kniewald (Cisco)
seznámil přítomné s aktivitami Cisco
Akademie u nás. Popis zátěžového
testu města na blackout pak přednesl
Jaroslav Pejčoch z T-Softu. Kdo přišel,
ten nelitoval.

Konference TechEd-DevCon 2018:
Opět úspěšná
Již 16. ročník vývojářské konference TechEd-DevCon 2018 právě probíhá v Praze v multikině Premiere Cinemas v areálu VIVO! Hostivař. A –
jak jinak – opět za obrovského zájmu. Na letošním ročníku konference
se sešlo na 550 příznivců technologií společnosti Microsoft.
A hned v úvodu se trojice vítajících,
kterými byli ředitel společnosti Gopas
Počítačová škola Jan Dvořák, Darina
Vodrážková ze společnosti Daquas
a Dalibor Kačmář ze společnosti
Microsoft věnovala největšímu problému, který trápí většinu společností,
totiž že s rostoucím rozvojem digitalizace bude o úspěšnosti firem rozhodovat to, zda jsou jejich zaměstnanci
schopní zvládnout nové technologie.
Cloudové aplikace, chytré využití dat,
zavádění AI, technologie IoT – to jsou
prostředky, díky kterým bude možné
úspěšně bojovat s konkurencí. Navíc
roste význam IT bezpečnosti, jejíž
narušení má často přímé ekonomické
dopady. Sami IT odborníci tak varují,
že nedostatek kvalitních lidí v jejich
oboru může do budoucna ohrozit
konkurenceschopnost firem i jejich
samotné fungování.
Na druhou stranu bylo demonstrováno, že velkou výzvou současnosti
už pro blízkou budoucnost jsou obory

CFO Congress 2018:
Nejsou lidi…
V publiku CFO Congressu 2018 se
opět sešel vrcholový management
firem, a to v prvé řadě finanční
ředitelé a ředitelky. Účastníci
konference reprezentovali pestré
spektrum oborů od průmyslové
výroby, přes dopravu, energetiku,
telekomunikace, IT až po finanční
sektor.
Chybí nám kvalitní pracovní síla,
a to zejména v IT. Na tom se shodli
finanční ředitelé firem z různých odvětví od bank přes energetiku až po
potravinářství. Prognózy hospodářského růstu se sice již zpomalují, stále ale odhadují letošní růst HDP na
2,5 procent. Zároveň rostou mzdy,
a to má negativní dopad na ziskové
marže a konkurenceschopnost. Aby
firma získala ty správné zaměstnance, musí se dnes i CFO sám zapojit
do jejich shánění. Vedle CFO by měl
ve firmách působit i CKO, neboli
Chief Knowledge Officer.

jako třeba kvantové počítače, jež
mohou akcelerovat výpočetní výkon
o několik úrovní výše, nebo simulace
těchto kvantových počítačů, které
nám umožní lépe a rychleji dojít k výsledkům, které ještě nedávno nebylo
možné vůbec spočítat nebo by jejich
výpočet trval několik desetiletí či let.
Uvítací blok zakončil Dalibor
Kačmář slovy šéfa Microsoftu, Satyi
Nadely: „Lidi začnou používat technologie tehdy, když jim budou věřit.“
Tohle je otázka, nad kterou stojí se
zamyslet.

For Industry a For
Jobs: Technologické
novinky v průmyslových oborech
Již 17. ročník průmyslového veletrhu For Industry proběhl ve dnech
15.–18. května 2018 v prostorách
PVA Expo Praha. Na výstavní ploše
6000 m2 se představilo 172 vystavovatelů a řada technologických
novinek.
Zcela určitě pro mnoho návštěvníků byl tahákem 3D tisk jako
umělecký nástroj i pomůcka pro
chirurgy při záchraně života. V této
sekci byly prezentovány nejen
možnosti 3D tisku, ale i postupy při
aditivní výrobě. Nedostatek pracovníků v průmyslu pak pomáhala řešit
novinka, přehlídka pracovních příležitostí nejen pro absolventy – For
Jobs. Součástí výstavy byly i nové
modely elektromobilů, užitkové
vozy i technologie rychlodobíjení
a velkokapacitní baterie.
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Black Swan Security
Congress:
Snižme IT rizika

F5 Forum 2018:
Cloud a bezpečnost

Etičtí hackeři a experti na IT security se sejdou na dvou večerech a jednom dni plném přednášek a diskusí
pro hluboký technický pohled do
bezpečnostních problémů, které stojí
mimo pozornost středního proudu,
ale znamenají o to větší reálné riziko.
GDPR, NIS, zákon o kybernetické
bezpečnosti a mnoho dalších norem
a předpisů se snaží o (centrálně)
řízené snižování IT rizik. Ovšem
pouze těch známých, snadno uchopitelných a těch, na které se velké
IT korporace specializují ve své
prodejní strategii. Veškerá pozornost se soustředí na řešení známých
a popsaných problémů s jasně
zadefinovatelnou pravděpodobností
a dopadem.

Jedná se o příležitost setkat se se
zkušenými odborníky v oboru,
dozvědět se o nejnovějších řešeních
a jejich praktických nasazeních a navázat spolupráci či diskusi s dalšími
více než 200 účastníky akce.
Na akci se budete moci seznámit
s výsledky zákaznického průzkumu
o trendech v Application Delivery
„F5 SOAD ’18“. Průzkum „State Of
the Application Delivery“ organizuje
F5 každým rokem a v tomto ročníku
se jej zúčastnilo na 3500 zákazníků
F5. Report ukazuje trendy v IT, nyní
zejména spojenými s přechodem do
cloudu a automatizací. Zároveň bude
představena on-line webová aplikace
imaginární firmy Twelvebox, která
spojuje spotřebitele na jedné straně
a provozovatele občerstvení na straně druhé (obdoba damejidlo.cz). Jde
o testovací portál postavený vývojáři
F5, na které je demonstrována zranitelnosti webových aplikací. Digitální
transformace a přechod do multi-

Black Swan Security Congress se
bude konat ve dnech 18.–19. května 2018 v Paralelní Polis v Praze.

Tato akce se uskuteční 29. května 2018 v Kongresovém centru v Praze. F5 Forum v Praze je pokračováním série globálních konferencí F5
zaměřených na aktuální hrozby a řešení v oblasti digitální bezpečnosti
a používání cloudu.
-cloudu bude dalším tématem, které
se bude seminář týkat.
Multi-Cloud architektura přináší
změnu v nasazování, licencování,
doručování, flexibilitě, otevřenosti
a dostupnosti aplikací.
Vyslechnete si například i to, jak
se F5 přizpůsobuje těmto novým
trendům s cílem zajistit flexibilní
nasazování aplikací a konzistentní
pravidla bezpečnosti napříč Multi-Cloud prostředími.
Následovat bude – mimo jiné
– například i názorná demonstrace toho, jak zajistit dostupnost on-line aplikace Twelvebox
z Multi-Cloud prostředí s důrazem
na orchestraci a jednoduchost
implementace.

Reklama Polygraf
Fujitsu Day 2018
DIGIMEDIA 2018
Přehlídka technologií Kongresové centrum Praha dne 31. Nastal čas na 5G
Ve dnech 29. až 31. května 2018 se
odehraje veletrh Reklama Polygraf
v PVA Expo.

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

května 2018 přivítá další ročník
semináře Fujitsu Day 2018.

Fujitsu Day je po roce opět tady.
Letos uvidíte nejinovativnější technologie z japonských i evropských
laboratoří Fujitsu. V roce 2018 je
hlavním mottem Co-creation for
Sucess, spoluvytváření úspěchu.
Co to přesně znamená? Bude to
hodně o předvedení, jak společnost
Fujitsu pracuje se svými partnery a zákazníky na projektech, jež
jim umožňují překonat nástrahy
digitální transformace a vytvořit
udržitelný byznys pro 21. století.
Připravena je spousta zajímavých
přednášek, ve kterých se dozvíte
detaily například o migraci systémů
zákazníka Fujitsu, společnosti
Zentiva Group, řešení archivace pro
firmu Zutom, nebo o zcela novém
systému flexibilního poskytování
kapacity a výkonu jako služby. Vše
rozvedou odpolední workshopy.

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

Event World
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Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem
Vážení čtenáři,
pro ty čtenáře, kteří si chtějí
v klidu přečíst tištěnou verzi
časopisu ICT NETWORK
NEWS jsme připravili předplatné. To si můžete objednat,
jak ve formátu ročního předplatného, tak půlročního, nebo
kvartálního. Roční předplatné
si můžete objednávat i ve
formátu voucheru, který pro
vás rádi připravíme (stačí nám
napsat email).
Předplatné časopisu ICT
NETWORK NEWS, které vychází v jedenácti opakováních
(letní dvojčíslo) je stanoveno
na 550 Kč. Touto cenou se
rozumí jedenáct po sobě jdoucích čísel, počínaje nejbližším
číslem, které vyjde po odeslání a zaplacení objednávky
předplatného ICT NETWORK
NEWS. Pokud tedy objednáte
roční předplatné nyní, první
číslo, které vám přijde, bude
červnové vydání. Předplatné
pak skončí květnovým číslem
následujícího roku.
Pro objednávku našeho časopisu si můžete napsat na adresu
events@averia.cz. Do e-mailu
uveďte, prosíme, svoje jméno
a doručovací adresu, na kterou
chcete časopis posílat, kontaktní e-mail a svou adresu, pokud
se liší od adresy doručovací.
Pokud byste chtěli dostávat
více výtisků, které vám máme
rovnou z tiskárny nechat doručovat, celková cena předplatného se pak stanoví jako počet
výtisků vynásobený cenou
základního předplatného.
K zadání předplatného ale
máte možnost využít i níže
umístěného QR kódu. Ten vás
zavede na webové rozhraní,
kde pouze vyplníte potřebné
údaje do předpřipravených
políček.
Přejeme všem zájemcům příjemné čtení ICT NETWORK
NEWS!
Petr Smolník,
šéfredaktor
Objednejte si
předplatné
našeho časopisu
ICT NETWORK NEWS
ještě dnes

Květen 2018

Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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Poslouchat, a přitom nerušit ostatní
Některé lidi hudba stimuluje při práci. Ale jak to skloubit s tím,
když ti ostatní – zejména v kancelářích open space – chtějí mít
při práci klid?
Některá moderní sluchátka
dokážou díky funkce potlačení okolního ruchu kromě
reprodukce hudby ztišit hlučné
pozadí – prostředí kanceláře.
Průkopníkem tohoto řešení je
společnost Bose, jejíž sluchátka s touto technologií používají
například i piloti velkých leta-

Bezdrátová sluchátka s potlačením okolního hluku Bose QuietComfort 35 II.

Alternativou jsou límcová sluchátka jako například Bose SoundWear Companion.

del. Faktem je, že řada uživatelů
používá právě tuto funkci k zajištění pohody a klidu v open space
kancelářích. A to přesto, že cenová
hranice těchto řešení atakuje
zpravidla desetitisícovou hranici.
Výhodou takových sluchátek je i to,
že není třeba se zašmodrchávat do
připojovacích kabelů, protože do
nich je zvuk například z telefonu
nebo počítače či laptopu přenášen
bezdrátově, pomocí Bluetooth.
Novým prostředkem pro poslech
hudby je zvukový límec. Jedná se
o zařízení, které se řadí mezi reproduktory a sluchátka. Přesně řečeno,
jsou to reproduktory, které nosí
uživatel na krku. Jsou úzce směro-

vány nahoru k uším posluchače.
Díky tomu si jen on vychutná zvuk
opravdu kvalitně, okolí je „zasaženo“ jen okrajově a uživatel kromě
poslechu vnímá všechny zvuky
z okolí, jako pracovní poznámky
kolegů, zvonění telefonů či další
dění v kanceláři. Nutno podotknout, že límec není řešením pro
ty, kteří jsou závislí na hlasitém
poslechu ve sluchátkách. Stejně
jako většina sluchátek, je i límec
vybaven mikrofonem a poslouží
tak dobře i jako
handsfree při
telefonování.

Foto: Bose

Nejpopulárnějším prostředkem
k poslechu hudby při práci jsou
sluchátka. Ta mají své nesporné
výhody, ale mají také své limity.
Zásadní nevýhodou v některých
provozech totiž může být eliminace
vnímání okolí. To může ovlivnit
pozornost a v krajním případě
může znamenat i zranění uživatele.

Nabíječka pro iPhone a Watch

Bezdrátový chytrý alarm s Wi-Fi

Nabíjejte a zobrazujte Apple Watch a iPhone současně s nabíjecí dokovací
stanicí PowerHouse 2 v 1 pro Apple Watch + iPhone.

Bezdrátový domácí bezpečnostní
systém je určen pro každodenní
použití, který respektuje zvyky
obyvatel domácnosti, pro které je
prioritně určen, a jejich potřeby.
Doplňkové příslušenství pak
dokáže vytvořit z domova základ
chytré domácnosti.

Foto: Belkin

konektoru zasunut, a přitom v docku
pevně držel. Díky tomu je dock použitelný pro všechny mobilní telefony
Apple iPhone vybavené zmíněným
konektorem.
Zařízení je navržené pro současné
nabíjení obou zařízení za co nejkratší dobu, dokovací stanice ale také
umožňuje vidět na displeje obou
zařízení. Výrobek je připraven pro
tato zařízení: iPhone 7, iPhone 7
plus, iPhone SE, iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone
6, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5,
Apple Watch, Apple Watch Sport,
Apple Watch Edition.
Díky tomuto zařízení můžete
nabíječku dodávanou spolu
s Apple Watch používat jako
záložní například v práci či autě
nebo kdekoli jinde, kde je to zapotřebí. Cena je bezmála 100 dolarů
na obchodě společnosti Belkin.

účelem najdete na zadní straně docku
otočné kolečko, kterým si vysunujete
nebo zasunujete konektor VersaCase
Lightning tak, by telefon byl do tohoto
Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Bezpečnostní
systém LAMAX
Shield – v souladu
s moderními trendy
– lze ovládat pomocí
aplikace pro chytré
telefony. Aplikace
přehledně ukáže aktuální stav, je možné
nastavit různá upozornění, vypnout
či zapnout alarm nebo ovládat IP
kameru a domácí spotřebiče připojené přes Wi-Fi chytrou zásuvku.
Základními stavebními kameny
domácího bezpečnostního systému
jsou pohybová a magnetická čidla.
Nicméně ne jedinými. Shield nabízí
i mnoho dalšího doplňkového příslušenství jako jsou infra senzory,
detektory vjezdových vrat nebo
detektory pohybu na solární pohon.
Ty dokážou obyvatele upozornit

Foto: LAMAX

S bezdrátovým magnetickým nabíjecím modulem pro Apple Watch vestavěným do docku, vaše hodinky Apple
Watch začne nabíjet okamžitě. Dock je
na levé straně, kam se umisťuje telefon
iPhone, vybaven přizpůsobitelným
konektorem VersaCase Lightning
pro nabíjení vašeho iPhonu, tak, aby
seděl téměř u každého modelu. Za tím

na vetřelce, který se pohybuje na
pozemku nebo se snaží o vniknutí
do domu, případně do něj již vnikl.
Detektory kouře, unikajícího plynu
nebo tekoucí vody zase zabrání hrozící katastrofě.
Velkou výhodou LAMAX Shield
je bezdrátová instalace, které zamezí

nutnosti sekat omítky a umisťovat
rozvod vodičů vzájemně propojujících jednotlivá zařízení mezi sebou.
Veškeré příslušenství je k systému
připojeno pomocí bezdrátového
signálu, instalace je tím pádem
možná i na nepřístupná místa.
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