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Nové datové centrum od TTC.
Jedno z největších

sledně jmenovaná společnost se věnuje
dnes velmi aktuálnímu oboru datových
center a nyní buduje datové centrum
s rozlohou 8 000 metrů čtverečních,
které bude patřit k největším datovým
centrům ve střední a východní Evropě.
O plánech TTC TELEPORT i o zájmu
zákazníků o služby datových center
jsme si povídali s obchodním ředitelem
této společnosti Jaroslavem Benešem.
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Wi-Fi
přestane být
nákladem
Bezdrátové sítě Wi-Fi se stávají
naprosto standardním vybavením restaurací, obchodů, ale také
koncertů či třeba výstavních prostor. Až doposud je provozovatelé
vnímali spíše jako nákladovou položku. Díky novým standardům
a kombinaci s bezdrátovou technologií Bluetooth se ale mohou
proměnit ve skvělý marketingový
nástroj.
Jak to může fungovat si lze vyzkoušet třeba na zařízeních řady Cisco
Meraki, která umožňují jednoduché
a rychlé nastavení prostřednictvím
intuitivního uživatelského rozhraní.
pokračování na straně 07
Sledujte také na:

„Zájem zákazníků o služby datových center prudce rostě. V poslední
době zaznamenáváme poptávku zákazníků ze zahraničí, kteří chtějí
přesunout svá datové centra do střední Evropy a Praha je pro ně
dobrou volbou“ , Jaroslav Beneš, obchodí ředitel TTC TELEPORT
Společnost TTC patří k nejtradičnějším
subjektům v oboru telekomunikací
v České republice. Její historie se datuje
již od poloviny padesátých let. V sou-

časné době tvoří holding TTC řada
společností, z nichž nejvýznamnější
jsou TTC TELEKOMUNIKACE, TTC
MARCONI a TTC TELEPORT. Po-

TTC holding na českém trhu představuje více společností z různých oblastí,
které již dlouhá léta nabízejí své služby zákazníkům, pro kterou společnost
pracujete vy?
Počátky holdingu TTC můžeme nalézt
dávno před sametovou revoluci. Vznikl
totiž na bázi Výzkumného ústavu telekomunikací, který byl založen už v roce
1953. Jednotlivé společnosti skupiny
TTC pak začaly vznikat až po roce 1991.
Mateřskou společností pro všechny
pokračování na straně 02

Nahlédněte do budoucnosti IT
Společnost COMPAREX CZ působí
v České republice od roku 1995 a nabízí služby v oblasti datových center,
dodávky a správu softwarových
licencí a také vlastní softwarová
řešení. Využívá zázemí silné nadnárodní skupiny COMPAREX, která
úspěšně působí ve 33 zemích světa,
nejnověji vstoupila i na trh v USA.
Již potřetí přichystala tato společnost konferenci IT Visions. Zatímco
podobným akcím v Česku účastníci
ubývají, o IT Visions zájem stále
roste.
O tom, jaký význam mají konference
v době internetu a sociálních sítí, ale
také o tom, nač se můžeme těšit na letošním ročníku IT Visions jsme si povídali s obchodním ředitelem COMPAREX CZ Dušanem Kolínkem.

Na podzim chystáte další ročník konference IT Visions. Nelze se na úvod
nezeptat. Má vůbec obor IT ještě nějaké vize? Poslední dobou se zdá, jakoby
se trochu vytratily a vše jelo tak nějak
samospádem. Nebo tomu tak není?
Konferenci IT Visions pořádáme letos
již potřetí a její úspěch je dán především její obsahovou výjimečností. Tu jí
propůjčuje jak netypický formát, tak
zejména obsah celé události. Již od počátku své existence se COMPAREX
snaží být pro své zákazníky nezávislým
partnerem a poradcem. Historicky jsme
dodávali a servisovali storage a mainframe technologie pro největší firmy
na českém trhu, dnes jsme společností
certifi kovanou prakticky všemi klíčovými výrobci ICT technologií. Jen pro
zajímavost, COMPAREX je stále nejvíce certifikovaným partnerem společpokračování na straně 08

„Zadání je pro všechny
vystupující prakticky totožné:
Připravte pro naše zákazníky tu
nejucelenější informaci o tom,
kde vidí vaše společnost svět IT
za 5–10 let.“ ,
Dušan Kolínek, obchodní ředitel
společnosti COMPAREX CZ
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Nové datové centrum od TTC.
Jedno z největších
...pokračování ze strany 01

společnosti skupiny TTC je dnes TTC
HOLDING, a.s.
Nejvýznamnějšími společnostmi holdingu jsou TTC TELEKOMUNIKACE,
TTC MARCONI a TTC TELEPORT.
Moje místo je právě ve společnosti TTC
TELEPORT, v níž jsme už v roce 2001
vybudovali datové centrum a provozujeme ho s vlastními technickými experty. Jedná se o třetí největší datové centrum v České republice, zákaznický

prostor svou rozlohou zaujímá 1 600 m2.
Klíčové je rovněž z pohledu internetu,
protože v něm vzniká více než 60 %
českého internetového provozu.
Nedávno jste se ujal funkce obchodního ředitele. Znamená to, že společnost
TTC prochází nějakými změnami?
Můžeme očekávat nějaké další novinky?
Ve společnosti TTC TELEPORT nás
v následujících měsících čeká rozšíření

stávajícího týmu, jedná se jak o technické, tak i administrativní pozice. Dále
se soustředíme na naplnění obchodního plánu našich výhradně českých
majitelů. S tím úzce souvisí moje pozice v obchodu, kde již nyní výrazněji
posilujeme v oblasti product marketingu. Všechny tyto změny mají za cíl
dobře se připravit na provoz nového
datového centra. Největší novinkou
letošního roku je tudíž výstavba největšího datového centra v ČR, které
nám certifi kuje Uptime Institute.
Trh s datovými centry v Česku prochází velkým boomem. Společnost
TTC je jedním z významných hráčů
na tomto poli. Pociťujete zvýšenou
poptávku po službách datových center
i od vašich zákazníků?
Zájem o služby datového centra je
obecně veliký. Nejde přitom jen o stávající zákazníky, ale cítíme i nárůst
zájmu od těch nových napříč různými
odvětvími. Příkladem mohou být zahraniční zákazníci, kteří vyhledávají
datová centra ve střední Evropě, zejména v Praze. Nejvíce zákazníky zajímá

neutralita (carrier neutral), technické
zabezpečení a poloha datového centra.
Neutralitou zákazníci rozumějí takové
datové centrum, které není svázáno
s žádným telekomunikačním operátorem.
Na tuto poptávku jste se rozhodli reagovat mimo jiné stavbou nového datového centra. Jak velké bude a kdy
bude hotovo?
Požadavek trhu na nové datové centrum vznikl již dříve. Nejdříve jsme
vybudovali dvě zcela nezávislé optické
trasy mezi stávajícím a novým datovým
centrem, a dále dvě nezávislé energetické přípojky o kapacitě 2×10 MW. Stavba
samotného datového centra odstartovala počátkem letošního roku. Projekt
v sobě zahrnuje vlastní technologickou
budovu a areál datového centra, k němu
přilehlou čtyřpodlažní administrativní
budovu a technické zázemí k bezporuchovému provozu datového centra.
Celková plocha datového centra je více
než 8 000 m 2 a pro vlastní zákazníky
bude připraveno 4 000 m2. Zákazníci si
budou moci vybrat elektrické napájení buď dle standardu TIER III nebo
TIER IV. Slavnostní otevření plánujeme
na podzim 2015. Svým
rozsahem se jedná o největší datové centrum...
Více si přečtěte na:

Wi-Fi přestane být nákladem
...pokračování ze strany 01

Nároky uživatelů se zvyšují. Dnes již
nemá průměrný uživatel pouze jedno
bezdrátové zařízení, ale často má u sebe
současně chytrý telefon, tablet i notebook. To znamená, že nejenže pomalu
roste počet uživatelů jako takových, ale
navíc se výrazně zvyšuje také počet připojených zařízení. „Při návrhu nové
bezdrátové sítě musíme mít na paměti,
že tento nárůst musí síť zvládnout,“
upozorňuje Kamil Štus, Systems Engineer, Wireless ve společnosti ALEF.
A doplňuje: „V současnosti vidíme
v oblasti Wi-Fi tři nejdůležitější trendy.
Rychlý nárůst zařízení s podporou no-

vého standardu 802.11ac, nárůst počtu
sítí typu High Density, a kombinace
Wi-Fi přístupových bodů s technologií
Bluetooth.“
Právě kombinace těchto tří vlastností,
jak upozorňuje Kamil Štus, dovoluje
stavět sítě odpovídající nárokům dnešních uživatelů. „Můžeme vidět, že nástup standardu 801.11 ac je zhruba
dvakrát rychlejší, než tomu bylo u předchozího standardu“ poznamenává Kamil Štus. Tento standard přináší nejen
vyšší rychlosti přenosu, ale zároveň
jsou zde například definovány mechanizmy, které šetří baterii klientských
zařízení.

Heslo dne: Proximity
Marketing
Z hlediska uživatelů je důležitou vlastností sítí také propojení s technologií
Bluetooth, kterou známe hlavně z mobilních telefonů. Tato technologie
umožňuje například mnohem lépe, než
samotné Wi-Fi, lokalizovat uživatele
a nabídnout mu služby závislé na jeho
přesné poloze. „Kombinace Wi-Fi
a Bluetooth v jediném zařízení, nám
pak umožní použít a zkombinovat to
nejlepší z obou technologií,“ poznamenává Kamil Štus.
Například v obchodních centrech či
restauracích dnes zákazníci Wi-Fi připojení prostě očekávají a berou ho jako
samozřejmost. Pro obchodníky byla ale
bezdrátová síť dosud spíše trpěnou
nákladovou položkou. To by se ale mělo
brzy změnit. Nedávno zveřejněná studie společnosti Cisco totiž ukazuje, že
využití informací bezdrátových sítí
a nasazení dalších technologií z oblasti
internetu věcí může přinést zvýšení
tržeb o více než 15 procent.
„Očekáváme, že v blízké době nastane
boom tak zvaného proximity marketingu, tedy bezdrátové distribuce obsahu
(včetně toho marketingového) v rámci
bezdrátové sítě, a zároveň s možností

oslovit jen ty uživatele, kteří takový
obsah přijímat chtějí,“ doplňuje kolegu
Hana Balášová, Business Development
Manager, Wireless ve společnosti ALEF.
Právě Proximity marketing je totiž pro
poskytovatele či obchodníky možností,
jak začít Wi-Fi využívat také obchodně.

Proveďte zákazníky
obchodem
„Jakmile se zákazník se svým bezdrátovým zařízení přiblíží do určitého prostoru, může začít dostávat reklamy, můžeme mu například nabídnout kupóny
na slevy, a to dokonce i v závislosti na
tom, jak se bude obchodním centrem
pohybovat,“ vysvětluje Hana Balášová
s tím, že zákazníkovi lze například
umožnit využívat aplikaci jako mobilní peněženka, ale stejně tak si může přes
mobilní telefon třeba zablokovat a otevřít převlékací kabinu.
Přitom jak ukazuje zmíněná studie
společnosti Cisco, přesně to zákazníci
očekávají. Až 39 procent zákazníků
vnímá nejvíce prostoru pro zlepšení
při výběru a finálním
nákupu zboží, konkrétně zaručení...
Více si přečtěte na:

ictnetworknews 06|2015

ČR/SR
Nejstarší český start-up akcelerátor
JIC Starcube oznámil svého hlavního
partnera pro rok 2015. Je jím brněnská
společnost Y Soft činná v oblasti tiskových řešeních a technologiích 3D tisku.
Y Soft start-upům poskytne konzultace
svých expertů včetně šéfa společnosti
Václava Muchny a rovněž nabídne
i podporu při prototypování a knowhow v oblasti globální expanze a managementu.
Společnost Eset uvedla na český trh
nástroje DESlock+ a StorageCraft pro
šifrování, respektive zálohování a obnovu dat. Oba produkty jsou integrované se současnými řešeními Esetu
a jsou součástí nově ustavené Eset
Technology Alliance (ETA), která představuje soubor společností se specializací na konkrétní aspekty IT bezpečnosti. DESlock+ dokáže šifrovat soubory, e-maily i celé pevné nebo flash

trendy a výzkumy
disky, StorageCraft zase představuje na
hardwaru nezávislé řešení pro zálohování a obnovu dat, ochranu dat a migraci pro fyzické, virtuální a hybridní
prostření Windows a Linux.
Kvalitně zpracovaná závěrečná práce může znamenat nejen úspěšné zakončení studia. V rámci letošního ročníku soutěže Cisco Outstanding Thesis
Award 2015 si totiž mezi sebe tři nejlepší absolventské práce spadající do
okruhu počítačových věd, zejména
strojového učení a kybernetické bezpečnosti, rozdělí celkem 70 tisíc korun.
Soutěž vyhlašuje společnost Cisco ve
spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze a je otevřena studentům všech vysokých škol v Česku.
Na autora nejlepší doktorandské práce
čeká prémie 35 tisíc korun, autoři nejlepší diplomové a bakalářské práce se
mohou těšit na 25 tisíc, respektive 10 tisíc korun.

Nejnovější soft warovou verzi své vlajkové lodi oficiálně představila česká
společnost Safetica Technologies.
Oproti verzi 5 přináší Safetica 6 řadu
nových technologií, vylepšujících bezpečnost, výkon, efektivitu správy produktu a přinášejících moderní uživatelské rozhraní. Vítanou výhodou pro
stávající zákazníky je jednoduchost
v přechodu z předchozí verze. Nová
verze rozšiřuje podporované prostředí
o terminálové servery, jako jsou například Microsoft Terminal Services nebo
Citrix XenApp. Reaguje tak na pořád
větší rozšíření terminálových řešení ve
firmách.

kové třídy s osvědčenými inovacemi
v oblasti ukládání dat za přijatelnou
cenu. Tyto systémy zvládnou nejnáročnější pracovní zátěž a zároveň ekonomicky pomáhají při nastartování přechodu na technologii Flash.
Společnost Mitel přidala nové
funkcionality do svého portfolia
MiCloud s cílem umožnit poskytovatelům služeb rychlejší dodávky cloudových komunikací svým zákazníkům.
Nejnovější verze řešení MiCloud také
obsahuje řadu vylepšení zaměřených
na co nejnižší náklady na vlastnictví
(TCO). MiCloud podporuje vlastní
cloudové služby společnosti Mitel a také poskytuje platformu pro rostoucí
počet poskytovatelů služeb. Umožňuje
poskytovatelům přizpůsobovat...

Svět
Společnost Lenovo oznámila dva
nové produkty diskových polí SAN –
Lenovo Storage S2200 a S3200. Tato
disková pole lze integrovat do jakéhokoliv síťového prostředí. Společnost
Lenovo dodává produkty SAN podni-

Více článků naleznete
v rubrice průzkumy na
ict-nn.com/průzkumy

Dvousetprocentní růst trhu „wearables“
11,4 miliardy zařízení kategorie nositelné či nositelné elektroniky, zvané
v originále wearables, dodali její
producenti na světový trh v prvním
letošním čtvrtletí. Tento nový segment samozřejmě nemůže jinak
a vykazuje meziroční nárůsty ve
stovkách procent.
Podle analytiků společnosti IDC roste
zájem zákazníků i dodavatelů o nejrůznější druhy nositelné elektroniky.
Vzhledem k její ceně se zájem producentů orientuje i na rozvíjející se trhy
s nižší kupní silou a do segmentu vstu-

pují i méně známí hráči. Celý segment
čekal na vstup chytrých hodinek firmy
Apple na trh. Právě vůči nim se většina
konkurentů bude vymezovat, ale na
první hodnocení jejich role je ještě brzy.
40 procent zařízení z kategorie nositelné elektroniky nese cenovku s hodnotou nižší než 100 dolarů. Podle analytiků společnosti IDC prochází i tento
mladý trh dramatickým procesem cenové eroze. I díky němu údajně pětice
největších výrobců navýšila svůj podíl
na trhu ze dvou třetin prvního loňského čtvrtletí na čtyři pětiny prvního letošního kvartálu. Hodinky Apple Watch

podle analytiků prověří ochotu zákazníků platit výrazně vyšší ceny za značku a produkt, které jsou v centru po-

zornosti.
Přiložená tabulka ilustruje kondici pěti
největších dodavatelů segmentu...

Trh nositelné elektroniky v 1Q 2015 (svět, miliony kusů)
Společnost

1Q15
dodávky

1Q15
tržní podíl

1Q14
dodávky

1Q14
tržní podíl

Meziroční
změna
129,4%

1. Fitbit

3,9

34,2%

1,7

44,7%

2. Xiaomi

2,8

24,6%

0

0,0%

N/A

3. Garmin

0,7

6,1%

0,3

7,9%

133,3%

4. Samsung

0,6

5,3%

0,3

7,9%

100,0%

5. Jawbone

0,5

4,4%

0,2

5,3%

150,0%

Ostatní

2,9

25,4%

1,3

34,2%

123,1%

Celkem

11,4

100,0%

3,8

100,0%

200,0%

Zdroj: IDC, červen 2015

více se dočtete na www.ict-nn.cz

Trh ochrany koncových stanic stagnuje
Globální trh bezpečnostního softwaru vloni meziročně vzrostl o 5,3
procenta a dosáhnul obratu 21,4
miliardy dolarů. V červených číslech se podle analytiků společnosti Gartner ocitl pouze segment
domácností, resp. spotřebitelské
ochrany. Velmi nízký přírůstek si
připsala i kategorie platforem
ochrany koncových stanic.
V roce 2013 vzrostl obrat celosvětového trhu s bezpečnostním softwarem
o 4,9 procenta. V absolutním vyjádření šlo o hodnotu 20,3 miliardy dolarů.
Nejnižší přírůstky vykázaly segmenty
ochrany koncových stanic. Ty se na
celkovém obratu trhu podílejí 39 procenty. Vysokou dynamiku naopak vykázaly segmenty správy bezpečnostních událostí – SIEM, bezpečnostních
webových bran – SWG, správy identit

a prevence ztráty dat – DLP.
Rostoucí popularitu zaznamenali analytici společnosti Gartner zejména
u cloudových a hybridních instalací
webových bezpečnostních bran. Přikládají to zejména rozvoji cloudových
řešení a většímu otevření podnikových infrastruktur okolnímu světu.
Tradiční bezpečnostní řešení, která
chránila tzv. perimetr firmy, již v novodobém provozním modelu nedostačují.
Lídrem bezpečnostního trhu z pohledu tržeb zůstává společnost Symantec.
Její obrat sice vloni poklesl o 1,3 procenta na 3,7 miliardy dolarů, ale na
prvenství v žebříčku to stačilo. Zhruba polovina tržeb Symantecu pochází
ze spotřebitelského segmentu, tj. domácností. Meziročně v něm zaznamenal přibližně šestiprocentní pokles
obratu. Symantec prochází zásadní

restrukturalizací, na jejímž konci by
měly existovat dva samostatné podniky. Letos v dubnu došlo k zahájení
>>oddělovací<< fáze, v lednu 2016 již
na trhu budou působit dvě firmy –
Symantec (bezpečnost) a Veritas Technologies (informační management).
Druhou příčku v žebříčku největších
producentů bezpečnostního softwaru

vloni obsadila společnost Intel, resp.
její divize Intel Security a stále existující firma McAfee, k jejímuž avizovanému definitivnímu přejmenování
zjevně stále nedošlo. Její obrat vloni
v segmentu bezpečnostního softwaru
vzrostl o 4,6 procenta na 1,8 miliardy
dolarů. 75 procent připadalo na ochranu koncových bodů v domácnostech...

Dodavatelé bezpečnostního softwaru v roce 2014 (tržby, miliony dolarů)
Výrobce
růst (%)

2014
tržby

2014
tržní podíl (%)

2013
tržby

2013–2014

3,9

34,2%

1,7

44,7%

Symantec

3690

17.2

3738

-1.3

Intel

1825

8.5

1745

4.6

IBM

1486

6.9

1270

17.0
-5.2

Trend Micro

1052

4.9

1110

EMC

798.0

3.7

760

5.0

Ostatní

12571

58.8

12995

-3.2

Celkem

21422

100.0

20348

5.3

Zdroj: Gartner, květen 2015

více se dočtete na www.ict-nn.cz
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zprávy z ict bezpečnosti
novinky

SOC Prime – monitorování zdraví
a prediktivní údržba SIEM

ITis easy

Všudypřítomná
bezpečnost
Růst počtu připojených zařízení
do sítí si vynucuje změnu přístupu k jejich ochraně. Obrana na
vstupních bodech sítě je nedostatečná, protože tyto body
vlastně neexistují. Společnost
Cisco proto uvedla na trh nové
produkty, v nichž jsou bezpečnostní mechanismy a postupy,
jako Identity Services Engine
(ISE) a Lancope StealthWatch,
integrovány přímo do inteligence
jednotlivých prvků síťové infrastruktury. Síť sama o sobě se tak
chová jako senzor, schopný detekovat kybernetickou hrozbu.
Díky tomu jsou nové produkty
Cisca schopny ochránit všechny
části sítě, od koncové stanice až
po datové centrum.
Tento přístup navíc může výrazně zkrátit dobu detekce kybernetického útoku, stejně jako
umožní rychleji přijmout potřebná opatření. Díky tomuto
přístupu bylo možné integrovat
ochranu proti hrozbám i do nové verze VPN klienta Cisco AnyConnect 4.1, který byl nově rozšířen o technologii Cisco AMP
pro koncová zařízení. V podnikové oblasti byly integrované
směrovače doplněny o služby...

Windows 10 se propojí
s antiviry

V nastupujícím operačním systému
Windows 10 bude možné propojit aplikace s přímo s nainstalovaným antivirovým systémem. Díky funkci Antimalware Scan Interface (AMSI) bude
možné odesílat obsah z aplikace rovnou
do antivirového programu. To ztíží
útočníkům situaci například v případech, kdy využívají k napadení počítače různé skripty. Ty totiž běží přímo
v paměti aplikace, a tak je dosud bezpečnostní programy nedetekovaly vždy
korektně...
Více se dočtete na www.ictsecurity.cz

V dnešní době se zavedením Zákona
o kybernetické bezpečnosti se klade důraz na reportování incidentů
od společností a státních institucí,
které jsou součástí kritické infrastruktury. Pro přesné zachycování
incidentů a následné vyhodnocování je nezbytné správně nasazovat
a udržovat SIEM platformy.
Samotné nasazení SIEM není až takovým problémem. Kritické je aby SIEM
správně fungoval a reportoval veškeré
incidenty. Bohužel ze zkušeností bezpečnostním expertů víme, že nastává
s provozem SIEM mnoho problémů.
Často se stává, že samotní bezpečnostní operátoři nemají ponětí o závažných
chybách v samotném SIEM a nedochází k detekování všech incidentů. Samotná podpora od výrobců SIEM je nedostatečná z hlediska rychlosti a kvality.
Je realizována na základě reaktivních
procedur, kdy tým zodpovědný za SIEM
reportuje ticket na oficiální podporu
výrobce nasazeného SIEM systému.
Vše je velmi zdlouhavé a často nevede
k úspěšnému výsledku.

Proaktivní detekce
SOC Prime SaaS (Software jako služba)
platforma umožňuje prediktivně udržovat SIEM systémy a monitorovat
a optimalizovat jejich zdraví. Dokáže
přejít od reaktivních procedur údržby
SIEM systémů k proaktivní detekci
jednotlivých problémů SIEM ještě než
se dokáží stát kritickými a zamezí
správné funkčnosti SIEM detekovat
incidenty. Služba SOC Prime funguje
velmi jednoduše. Virtuální „appliance“
umístěná na straně zákazníka sbírá
události ze SIEM systémů a očisťuje je
od choulostivých dat. Sbírá pouze identifi kační číslo události a jejich počet.
Žádná soukromá data neopouští stranu zákazníka. Jako sdílenou znalostní
databázi používá svoji cloudovou infrastrukturu a také vlastní dlouholeté
zkušenosti. Znalostní databáze je průběžně aktualizována a doplňována
o další „know how“. Na základě těchto
znalostí probíhá zasílání automatických
zpráv s detailním popisem zjištěného
problému a také následného nápravného řešení. Reporty jsou zasílány instantně a dokáží několikanásobně zjed-

nodušit práci týmu odpovědného za
SIEM. Tým je pak schopen se zaměřit
na sledování samotných incidentů
v SIEM místo řešení problémů samotné
platformy.
Konkrétněji Vás zde seznámíme s příklady selhání SIEM platforem, které
nebyli samotným SIEM týmem detekovány a byli mylně interpretovány, což
vedlo k potencionálně nedetekovaným
bezpečnostním incidentům, o kterých
by součást kritické infrastruktury neměla ani ponětí a nemohla informovat
příslušné orgány.

Situace č. 1:
Inkonzistence dat
V nejmenované mezinárodní bankovní instituci s 3000 zaměstnanci začalo
docházet v SIEM k náhlému snižování
hlášených událostí za sekundu a docházelo k inkonzistenci dat. Banka
kontaktovala SOC Prime k provedení
zdravotní kontroly SIEM a během 2
dnů proběhla analýza a kompletní
zdravotní zpráva.
Zpráva ukázala, že 50 % událostí se
nedostalo k SIEM platformě z důvodu

Neprojde ani myš. Kamerový
systém funguje automaticky
Automatizované kamery umožní
čtrnácti obcím regionu Jihozápad
zvýšit bezpečnost, aniž by to znamenalo nárůst nákladů na provoz
městské či obecní policie. Systém by
totiž měl být napojen na jediné dohledové centrum a nastaven například tak, aby Policii ČR automaticky
upozornil, pokud kamera například
zaznamená podezřelé vozidlo.
Kamerové systémy v obcích mají své
nezaměnitelné místo. Pomáhají velmi
výrazně při prevenci kriminalisty či
boji proti vandalismu. Problémem je, že
provoz kamerového systému neznamená jen náklady na samotné vybavení.
Zákon o ochraně osobních údajů totiž
dává přístup k takovýmto záznamům
pouze policii, což pro obce znamená
další náklady.
Celkem 14 obcí v regionu Jihozápad se
proto rozhodlo vydat trochu odlišnou
cestou. Kamerový systém, který se
chystají vybudovat, bude plně automatizovaný a napojený na jediné dohledové centrum Městské policie v Rudné.
Toto dohledové centrum nemá stálou

obsluhu, proto je důležité, aby systém
fungoval v podstatě v režimu, kdy bude
sám schopen upozornit na problémy.

Hledané auto se neschová
Předpokládá se vybudování vlastní databáze registračních značek všech projíždějících vozidel. Tuto databázi bude
mít k dispozici Městská policie a Policie
ČR na vyžádání. Pokud se tedy bude
například Policie ČR zajímat o odcizené vozidlo, může systém automaticky
informovat o jeho průjezdu některou
z kamer a následně lze vysledovat jeho
pohyb po regionu Jihozápad. Stejně tak
si může policie vyžádat informace o pohybu konkrétní registrační značky
zpětně, vyhodnocením průjezdu kamerami může například usoudit, v jaké
oblasti se skrývá pachatel trestného
činu. Vzhledem k ustanovením zákona
o ochraně osobních údajů bude zajištěno, že k datům z kamer nebude mít
přístup nikdo nepovolaný. Kamery
budou bezdrátové a samotná úložiště
budou umístěna v kancelářích starostů,
případně zastupitelů.

Spolehlivost je důležitým
parametrem
Vzhledem k tomu, že systém musí pracovat více méně automaticky, jsou jednotlivé komponenty a jejich kvalita
velmi důležité. V první řadě jsou to kamery, které musí být schopny zaznamenávat obraz ve vysokém rozlišení,
aby bylo možné jej automaticky analyzovat a porovnat například s databází
kradených vozidel. Zároveň musí být
kamery schopny práce i při delším výpadku napájení, aby nebylo možné
systém jednoduše vyřadit z provozu.
Podobně zásadní komponentou jako
samotné kamery jsou ale také záznamová zařízení, tedy pevné disky, na
které bude obraz z kamery směřovat.
Ty musí být stavěny nejen na provoz
v režimu 24/7, ale zároveň musí být
schopné zpracovat a uložit obraz z několika HD kamer současně (zadání jich
požaduje až 32). Zároveň by měly disponovat technologií, která zajistí integritu záznamu. Není totiž možné, aby
disk například některá pole záznamu
z kapacitních důvodů neuložil.
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špatné konfigurace SIEM. Banka obdržela nápravnou zprávu s detailními
informace a během 1 hodiny bylo vše
kompletně napraveno.

Situace č. 2:
Parsovací problémy
Mezinárodní telekomunikační společnost používala SIEM ke sledování
webových aktivit uživatelů (6000+)
přes proxy server. Bezpečnostní tým
společnosti objevil, že reporty přestali
pracovat. Nedocházelo k přenášení uživatelských jmen a IP adres.
SOC Prime byl osloven a provedl zdravotní kontrolu SIEM a zjistil, že každá
událost v něm měla parsovací problémy.
Během následujících 2 dnů byl celý
systém zanalyzován a napraven. Po důkladné analýze bylo zjištěno, že problémem byl proxy parser, který byl
nedávno aktualizován. SOC Prime
poskytl jako řešení nový parser.

Situace č. 3:
výkonnost SIEM
Další případ je z mezinárodní telekomunikační společnosti s Active Directory pro 8000 uživatelů. S blížícím
se SOX auditem společnosti začal SIEM v událostech náhodně...
Více si přečtěte na:

Jsou analogové systémy
opravdu překonané?
Především je nutné si uvědomit, že
málokterý analogový systém už dnes
pracuje výhradně s analogovým signálem. Analogovým systémem se dnes
nazývá i digitální rekordér, který sice
pracuje s analogovým přenosem obrazu od kamery do rekordéru, ale dále je
obraz digitalizován a takto upravený
obraz je ukládán, případně posílán při
potřebě vzdáleného přenosu obrazu po
LAN či WAN síti. Čistě analogové systémy, jako byly systémy s maticovými
přepínači, jsou dnes již minulostí. Převážná většina systémů využívá IP kamery a digitální záznam včetně nejnovějších monitorovacích zařízení a výhod automatické analýzy situací.
Kromě toho IP kamerové systémy vyžadují pro uchování videodat velkou
kapacitu datových uložišť. V dnešní
době, kdy se běžně používají disky s kapacitou 4TB, není ani takový problém
kapacita jako spíše zabezpečení rychlosti zápisu a čtení velkého objemu videodat. Kamerové uložiště musí...
Více si přečtěte na:

SIEM nestačí jen koupit
„Řada firem se dnes outsourcingem
zbavila detailních znalostí o provozu a správy ICT. SIEM často zamýšlí
provozovat pro kontrolu těchto externích partnerů. V řadě případů
ale jednak nemá přehled o outsourcované infrastruktuře, a kromě toho
partneři nejsou příliš motivováni
k součinnosti,“ říká Karel Šimeček,
ředitel pro výzkum a vývoj společnosti Axenta.
Systém SIEM jsou dnes v centru pozornosti stále většího množství firem.
Ovšem, aby se investice do takového
systému vyplatila, musí být nastaven
skutečně tak, aby fungoval. O nástrahách implementace SIEM a také o tom,
nač si dát pozor při jeho provozu jsme si
povídali s ředitelem pro výzkum a vývoj
společnosti Axenta Karlem Šimečkem.
Co obnáší provoz SIEM?
V první řadě má systém SIEM za úkol
pravidelně sledovat anomálie a vyhodnocovat upozornění (alerty), které musí operátor vyhodnotit jako validní
nebo jako falešný poplach. Kromě toho
je potřeba sledovat interní parametry
SIEM – datové toky, výkon interní databáze, výpočetní zdroje pro moduly

korelátorů, čerpání operační paměti
a úbytek kapacity storage.
Snad je z toho patrné, jak značný je
mýtus, že SIEM je „instantní analytik
v krabici“ nebo „automat na eliminaci
hackerů“.
Proč SIEM vyžaduje neustále nějakou
aktivitu?
To vyplývá z jeho role – SIEM je integrální součástí informačního systému
a stojí nad bezpečnostní infrastrukturou v roli diagnostického nástroje.
Kromě toho, uživatelé od bezpečnostních systémů očekávají, že se nebudou
plést při identifi kaci problémů, budou
správně lokalizovat místa problému
a pravdivé stanovení kořenové příčiny
problému. Aby bylo toto vše možné zajistit, je potřeba správně diagnostikovat,
zda jsou veškeré hodnoty a konfigurace
SIEM ve správném nastavení.
Takže diagnostika diagnostického
prostředí?
Ano, je to taková průběžná „rekalibrace SIEM“. Veškeré detekční, analytické
a integrační funkce se prověřují v určené periodě. Pokud je identifi kována
animozita nebo neoptimální nastavení,
vyvolává se specifický alert.

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

Je užitečné mít health-check službu
na SIEM?
To záleží na užití ze strany klienta.
Jestli je ta služba užívána v ad-hoc podobě, tak moc užitečná nebude. Spíše
jde jen o tzv. dopink SIEM systému. Po
jednorázové kontrole SIEM funguje, ale
špatné provozní návyky obsluhy klienta
jej stejně dostanou brzo opět do neutěšeného stavu, tj. letargie
– nicnedělání. Pro klienty, kterým se SIEM...
Více si přečtěte na:

Relay Node = pokrývání LTE
signálem trochu jinak

Ještě jsme si pořádně nezvykli na
zkratku LTE (Long Term Evolution),
neboli čtvrtou generaci mobilních
technologií, a už se na nás valí další
shluky písmen jako LTE-A, LTE-U,
LTE-M, LTE-B, LTE-D. Naším cílem
podrobně vysvětlit všechny zkratky,
ale zaměřit se na první z nich: LTE-A
(Long Term Evolution – Advanced),
která je těm ostatním, uvedeným,
jaksi nadřazena.

lením odezvy. Terminály s podporou
LTE-A, Cat.6 (max. DL/UL: 300/50
Mbps) jsou již běžně v prodeji a na trhu
se již objevují první terminály LTE-A
Cat.9 (max. DL/UL: 450/50 Mbps).
Operátoři mobilních sítí v Čechách začali s prvními krůčky implementace
LTE-A již v loňském roce, ale míst,
kde bychom se mohli s LTE-A setkat,
je zatím velice málo.

Jak už překlad LTE-A napovídá, jedná
se o vylepšení standardní LTE technologie, které se pro běžného uživatele
mobilních zařízení projeví zejména zvýšením rychlostí stahování dat a zrych-

LTE-A ovšem není jen o rychlejších
datech, ale i o technikách, které nejsou
na první pohled pro koncové uživatele
patrné, ale které pomáhají operátorům
mobilních sítí rychleji pokrývat signá-

Efektivní navyšování kapacity

lem LTE a také efektivně zvyšovat kapacitu sítě v problematických lokalitách.
Jednou z technik, které tyto problémy
řeší, jsou takzvané „Relay Nodes“, neboli „řetězené základnové stanice“.
Každá základnová stanice LTE (eNodeB) musí být připojena do páteřní sítě,
tak aby mohla komunikovat s ústřednou a posílat/přijímat uživatelská data.
Běžné základnové stanice pro toto spojení (tzv. backhaul) používají buď mikrovlná pojítka, nebo metalická čí optická propojení. V určitých případech
je však technicky či ekonomicky velmi
složité tato spojení vytvořit. Zde by
mohla pomoci právě technika LTE-A
„Relay Node“.
Principem je, že pro připojení k ústředně použijeme jinou základnovou stanici LTE (tzv. donor eNodeB) a to na
stejném frekvenčním pásmu používaném pro komunikaci mezi základnovou stanicí a uživatelem. Tím pádem
pro instalaci základnové stanice nepotřebujeme žádné mikrovlnné spoje či
dráty. Jediným nutným
externím připojením je
pouze zdroj napájení...
Více si přečtěte na:

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky

Etnetera bude mobilní
Skupina Etnetera koupila třicetiprocentní podíl ve firmě Letsgood.com, která je výrobcem
cloudové platformy pro vývoj
mobilních a desktopových aplikací. Majetkový vstup skupiny
představuje pro Letsgood seed
investici pro rozvoj vlastní platformy SynergyKit. Letsgood zároveň předává své know-how
v oblasti mobilního vývoje firmě
Etnetera a.s. Toto rozšíření portfolia Etnetery je strategickým
krokem v integraci webových řešení a mobilních aplikací. Vlajkový produkt firmy Letsgood,
platforma SynergyKit, chce dobýt USA a další zahraniční trhy.
K úspěšné expanzi platformy
a naplnění ambiciózního cíle by
mělo přispět i silné zázemí skupiny.

Kam kráčíš, ICT službo?
Díl 6.: Čas letí, technologie se
rozvíjejí a historie se opakuje
Podívejme se stručně na vývoj ICT
za posledních zhruba 50 let, tedy za
období jeho více či méně rutinního
využívání.
Sálové počítače z počátku šedesátých
let, kam uživatelé jednotlivě nosili samostatné výpočetní úlohy, vzápětí doplňují terminálové sítě, které počítače
umožňovaly využívat současně mnoha
uživatelům z pohodlí pracoviště a navíc sdílet svoje data i aplikace s ostatními uživateli. Spolu s miniaturizací
a vznikem integrovaných obvodů s vysokou integrací postupuje i miniaturizace v oblasti počítačů. Vznikají minipočítače i první osobní počítače.
Opravdovou éru osobních počítačů
však odstartoval až 15. listopadu 1971
vznik prvního mikroprocesoru. Revolucí v oblasti osobních počítačů byl tzv.
IBM PC, osobní počítač se sběrnicí dostupnou prostřednictvím konektorů
na základní desce, což umožňovalo
prakticky libovolně rozšířit vlastnosti
a schopnosti počítače pouze zasunutím
rozšiřující desky do počítače. Univerzální operační systém MS DOS tehdy
neznámé fi rmy Microsoft , vytvořený
převedením operačního systému CP/M,
který v létech 1971 až 1973 vyvinul
Garry Kiddal pro osmibitové počítače [4], do
šestnáctibitové verze,...
Více si přečtěte na:
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Hitachi mění svět k lepšímu,
aneb když technologie pomáhají
Někdy zapomínáme, že technologie
nejsou jen počítače, mobily a tablety. Nová strategie společnosti Hitachi s názvem Social Innovation
ukazuje, že technologie mění náš
svět a vlastně nám mohou pomoci
i přežít na této planetě. Právě díky
technologiím dokážeme méně plýtvat přírodními zdroji, efektivněji
využívat energie nebo třeba méně
zatěžovat přírodu či léčit dosud nevyléčitelné nemoci.
Během pouhých pětačtyřiceti let, mezi
roky 1999 a 2044, stoupne podle odhadů International Data Base počet obyvatel na Zemi o celou polovinu a překročí 9 miliard. Tempo nárůstu populace se strmě zvyšuje a doba, než se
počet lidí na této planetě zdvojnásobí,
se rychle zkracuje. I proto se řada zemí
snaží připravit strategie trvale udržitelného rozvoje. Když se v této souvislosti mluví o informačních technologiích, obvykle to bývá v souvislosti se
znečištěním, neekologickou těžbou,
těžkými kovy a dalšími negativními
jevy. Společnost Hitachi se ale v nejnovější kampani snaží ukázat, že technologie mohou sehrát i mnohem pozitivnější roli.
Již od svého založení v roce 1910 si
společnost Hitachi vtiskla do vínku, že
jejím cílem je pracovat pro společnost
a nikoli jen pro zisk. I proto se vývojáři
a inženýři této společnosti snaží uvádět
na trh nejen nové produkty, ale zároveň

přicházet i s řešeními, která mohou
zlepšit kvalitu života celé společnosti
a vlastně celého lidstva.
Propojená inteligentní města (smart
cities) blízké budoucnosti mohou přesně takovýto posun kupředu přinést.
Propojení jednotlivých složek infrastruktury a analýza získaných dat bude
znamenat mnohem detailnější porozumění tomuto organismu. Magistráty
a Radnice již nebudou muset odhadovat, kolik projede ulicemi aut, kolik
elektrické energie bude potřeba na veřejné osvětlení nebo kolik vody pro spotřebu. Díky tomu se bude moci opravdu
kvalifikovaně rozhodovat při plánování
dalšího rozvoje a investic.

Více energie i čistší voda
Technologie totiž pomáhají snad na
každém kroku. Pozornost bojovníků
za udržitelný rozvoj se soustředí pře-

devším na úspory energií. Přitom ale,
pokud dokážeme stávající energii využívat efektivněji, může společnost
uspokojit rostoucí potřeby i bez drastických úspor. Co je k tomu potřeba?
Zkuste si představit například inteligentní systém, který v sobě bude spojovat nejen všechny zdroje, ale také
rozvody a distribuci. Takový systém
může efektivně využívat nejen energii
z klasických zdrojů, ale zapojit do celého systému i termální energii vznikající v každém městě, a samozřejmě
efektivně využívat i obnovitelných
zdrojů.
Jedním z nejvzácnějších přírodních
zdrojů se posupně stává voda. Nedostatek pitné vody ve velké části světa
ostře kontrastuje s jejím plýtváním
v rozvinutých zemích. S pomocí moderních technologií je už dnes možné
vybudovat efektivní systém odsolování

Sociální sítě změnily svět kontaktních
center
Kontaktní centra to už dávno nejsou
obyčejná call-centra. To ale neznamená, že by firmy nemusely se zákazníky komunikovat. Ba právě naopak. Dnešní zákazníci, a nejen ti
z nejmladší generace, mnohem častěji používají ke komunikaci elektronické kanály. A na nich očekávají
reakci nikoli v řádu hodin či dokonce
dní, ale spíše minut či sekund.
Dnešní kontaktní centrum už dávno
nevystačí s několika telefonistkami.
Musí totiž umět reagovat na dotazy či
požadavky zákazníků, ať je již pošlou
jakýmkoli způsobem. „Analytické
zprávy, ale i reporty z kontaktních center v rámci našeho regionu ukazují, že
počet telefonních hovorů spíše stagnuje, prudce se ale zvyšuje objem komunikace přes elektronické kanály. Počet

e-mailů se za poslední roky zněkolikanásobil, totéž platí o chatu či mobilních
a webových aplikacích, upozorňuje Ján
Kostka, generální ředitel společnosti
Alcasys.

Dotaz na Facebooku?
Odpověď chci hned
Zejména u dnešní mladé generace se
ukazuje, že elektronická forma komunikace je jim mnohem bližší, než telefonování. Podle Jána Kostky se tak dá
předpokládat, že hlasová komunikace
bude v dohledné době v kontaktních
centrech minoritním kanálem. Stále
důležitější roli budou hrát sociální sítě.
„Využít sociální sítě na provozování
zákaznického servisu a podpory u mobilního operátora, banky, pojišťovny či
třeba dodavatele energií si ještě mnoho firem netroufne. To ale neznamená,
že se sociální sítě nemohou velmi brzy
stát velmi důležitým kanálem kontakt-

ního centra,“ vysvětluje Ján Kostka.
V současné době jsou pro firmy sociální sítě tak trochu problematickým bodem, se kterým si obvykle neumí tak
úplně dobře poradit. V současnosti vnímáme Facebook a další sociální sítě
spíše jako marketingový kanál, a to
samozřejmě i ve smyslu negativního
marketingu. Nicméně komunikace na
sociálních sítích může mít ještě velmi
důležitý komunitní rozměr. „Některé
principy fungování sociálních sítí využívají již dnes firmy v kontaktních
centrech k tomu, aby vtáhli zákazníka
do komunikace s jiným zákazníkem,“
poznamenává Ján Kostka a dodává:
„Pokud se podaří přenést práci zákaznického servisu přímo na klienta, je to
téměř ideální stav. Pro firmu to pochopitelně znamená úsporu kapacit, a zákazník dostane odpověď téměř okamžitě.“
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Videokonference i pro malé firmy.
Řešení Lifesize může mít každý
a odkalování slané vody, stejně jako jejího čištění. Díky tomu se světové oceány mohou stát téměř nevyčerpatelnou
zásobárnou pitné vody, a pomoci tak
zásobovat kvalitní pitnou vodou i rostoucí populaci na této planetě.
A nejde samozřejmě jen o vodu. Propojení moderních technologií se zemědělskými farmami může přinést lepší
výsledky při předpovídání počasí a další analýzy, které pomohou ochránit
úrodu a zvýšit výnosy. Inteligentní
systémy logistiky pak umožní zkrátit
cestu potravin od producenta ke konzumentovi a výrazně tak snížit riziko
jejich znehodnocení na této cestě. Z toho budou těžit nejen zákazníci, ale
i pěstitelé vyššími zisky.

Tlak na zvýšení efektivity a úsporu
nákladů se odrazil i v růstu popularity videokonferenčních řešení. Ta už
dávno nejsou určena jen pro velké
firmy. Nové produkty značky Lifesize, kterou na český trh dodává firma
Audiopro, uspokojí jak nároky malých dynamických firem, tak i velkých společností s řadou poboček.
Už dávno neplatí, že videokonference
se vyplatí jen pobočkám nadnárodních
firem. Také celá řada českých mana-

žerů si již spočítala, že ztrácet čas na
neustále přecpané D1 je naprosto zbytečné. Zejména, když videokonferenční
systémy dokáží dnes nabídnout takovou kvalitu, která je skutečně srovnatelná s osobním setkáním. Stejně tak
například školení zaměstnanců lze
mnohem snadněji uspořádat pomocí
videokonference, než svážením všech
účastníků na jedno místo.
Menší firmy pak ovšem stojí před zásadním rozhodnutím. Stávající video-

Více si přečtěte na:

Heslem dne je omnikanál
Jednoznačným trendem poslední doby
je posun k omnikanálové komunikaci.
Zákazníci prostě očekávají, že dostanou stejnou podporu, ať se na fi rmu
obrátí písemně, telefonicky, přes chat
či Facebookovou stránku, nebo třeba
firmu navštíví osobně na pobočce.
Zcela samozřejmé by dnes mělo být, že
zákazník může změnit komunikační
kanál kdykoli, během řešení problémů.
Pokud tedy dorazí na pobočku, nemělo by se stávat, že pracovník neví, co
klient řešil.
„Ostatně omnikanálová centra jsou
vhodným řešením i pro samotné fi rmy, zejména z pohledu nákladů. Méně
systémů, méně komplikované propojení IT infrastruktury,
unifikované pracovní
procesy a tak dále,“...
Více si přečtěte na:

Už žádné videokonferenční
místnosti
Jednou z bariér, která uživatele často
odrazuje je nutnost přecházet do specializovaných místností. S novými modely Lifesize Icon 400 a Lifesize Icon
Flex už to není potřeba, lze je totiž
umístit prakticky v jakékoli kanceláři
a skvěle poslouží jednotlivcům i menším týmům o velikosti tří či čtyř lidí.
Skvěle se hodí také pro menší nebo záložní konferenční místnosti ve větších
firmách. Přesto, že hardware je ideální
i pro středně velké firmy, jsou oba produkty dostatečně jednoduché na obsluhu i pro nasazení v nejmenších firmách bez IT podpory...

Auta co dobíjí město
Nejen lepší logistiku mohou přinést
inteligentní systémy v dopravě. Chytré
automobily propojené s infrastrukturou kolem ulic mohou jezdit i bez řidiče, a přitom mnohem efektivněji a plynuleji, než to dokáže člověk. V budoucnu by se ale mohla dokonce i na hlavu
obrátit logika fungování elektromobilů.
Dnes ve městech stavíme dobíjecí stanice pro tato auta. Časem by ale inteligentní systémy v automobilech mohly
dokázat s pomocí rekuperace energie
z brždění, využití vznikajícího tepla a dalších
možností vyrobit...

konferenční řešení jsou velmi drahá
a náročná na vybavení místností, naopak bezplatné aplikace jako Skype nenabízí ani požadovanou úroveň kvality, ani bezpečnosti. Odpovědí pro tyto
firmy mohou být produkty značky
Lifesize, kterou na českém trhu zastupuje Audiopro. Jedná se totiž o flexibilní řešení, která lze snadno nainstalovat
a téměř okamžitě začít používat.

Více si přečtěte na:

Internet věcí je tady. Uplatní se
v logistice i v chytrých městech
Počet různých senzorů a dalších zařízení připojených k internetu rychle
roste. Podle nedávno zveřejněného
výzkumu společnosti Cisco se internet věcí uplatní zejména v logistice
a dopravě, výrobě, propojených domácnostech a chytrých domácích
spotřebičích a v chytrých městech
(Smart Cities). Rozvoji v Česku už
nic nebrání, České radiokomunikace
spustily pilotní provoz bezdrátové
sítě určené speciálně pro internet
věcí.
Počet lidí, zařízení, dat a procesů připojených k sítím se exponenciálně zvyšuje. Momentálně jich je k internetu
připojeno okolo 16 miliard, a podle
odhadu společnosti Cisco se toto číslo
navýší do roku 2020 až na 50 miliard.
Propojit takovýto obrovský objem zařízení bude vyžadovat změnu dosavadních způsobů přenosu dat v sítích.
V řadě případů je totiž kritická latence,
tedy zpoždění při předání informace ze

senzoru na server.
V rámci pilotního provozu proto České
radiokomunikace spouští síť využívající speciálního datového protokolu,
který umožní efektivní a bezpečnou
obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro nejrůznější použití. Testovaná
technologie vychází ze standardu LoRa,
která se vyznačuje vysokým dosahem,
nízkou spotřebou a nízkými provozními náklady.

Prim hraje logistika
a doprava
Nástup éry internetu věcí a Internet
of Everything se podle českých IT odborníků projeví především v logistice
a dopravě. Myslí si to 38 procent z více
než čtyř stovek účastníků letošního ročníku
konference Cisco...
Více si přečtěte na:
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zprávy z firemního ict
novinky

Nahlédněte do budoucnosti IT

Ušetřeno 219 tisíc kilowatt

...pokračování ze strany 01

V loňské roce obyvatelé Česka
vytřídili 11 396 tun vysloužilých
televizorů a PC monitorů a 5 583
tun drobných elektrozařízení,
zlepšili se tak o více než 8 %
oproti roku 2013. Vyplývá to
z informací zveřejněných společností Asekol, která se zabývá
zpětným odběrem vysloužilých
elektrospotřebičů. Recyklací
elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili
219 tisíc MWh elektrické energie.
Odevzdáním 17 tisíc tun vysloužilých spotřebičů občané snížili
produkci nebezpečných odpadů
v České republice o 188 634 tun.
Podle zveřejněných údajů bylo
v loňském roce zpětně odebráno více než 11 tun televizí a monitorů, a přes 5,5 tun drobných
elektrospotřebičů. To celkem
znamená úsporu bezmála milionu litrů krychlových vody a snížení produkce CO2 o 47 tisíc tun.
Díky ochotě Čechů recyklovat
se uspoří také téměř 8 tisíc tun
primárních surovin a prodejce
nebezpečného odpadu se snížila
o 188 tisíc tun.

nosti IBM, zároveň jsme také jediným
Gold partnerem společnosti EMC na
českém trhu atd. Jsme systémový integrátor, jehož hlavní konkurenční výhodou je multiplatformnost.
Informační technologie se vyvíjejí neskutečným tempem. Stále mimochodem platí Mooreův zákon, který říká,
že „počet tranzistorů, které mohou být
umístěny na integrovaný obvod se, při
zachování stejné ceny, zdvojnásobí
zhruba každých 18 měsíců.“ I když
dnes je to spíše 24 měsíců, ale přesto

Apple má dalšího
protivníka
Společnost Ericsson podala žaloby proti Apple v Německu, Nizozemí a Velké
Británii. Na nabídku vstoupit do arbitráže, aby mohlo být dosaženo oboustranně výhodné globální licenční
smlouvy pro patenty, které se týkají základních standardních mobilních technologií, společnost Apple nereagovala.
Po více než dva roky se Ericsson snažil
dosáhnout dohody na globální licenci
pro své patenty, ale společnostem se
nepodařilo dosáhnout smírného řešení. Národní žaloby Ericssonu jsou tak
snahou dosáhnou ochrany a podpory
investic do výzkumu a vývoje.
Ericsson je zavázaný licencovat svoje
standardní patenty (týkající se základních mobilních technologií), aby zajistil rovné podmínky pro všechny společnosti, snížil bariéry pro vstup do odvětví a podpořil konkurenci a inovace.
Inženýři Ericssonu přispívají k technologiím, které využívají miliardy mobilních zákazníků napříč celým světem.
Chytré telefony jsou dnes nejprodávanějším spotřebitelským produktem na
celém světě a jejich uživatelů mají výhody ze sdílení inovací a nových standardů jako je 4G/LTE, které...
Více se dočtete na www.corporateict.cz

to jasně dokládá, jak rychle roste nejen
výkon, ale spolu s ním i funkcionalita
nových produktů a technologií. Ještě
nedávno si málokdo dovedl představit,
že firemní uživatelé budou vůbec kdy
moci používat své vlastní přístroje
a zařízení pro přístup k firemním zdrojům a informacím. A dnes? BYOD
(Bring Your Own Device) se stal v podstatě buzz-wordem a téměř všechny
větší společnosti již řeší, jak nejlépe
zabezpečit přístup odkudkoliv a z čehokoliv.
Když by nám někdo ještě před rokem
řekl, že největší internetový obchod
Amazon bude pro doručování zásilek
používat bezpilotní roboty, tzv. drony,
asi bychom si poklepali na čelo. A pokud by Vám chtěl někdo prodat auto
a tvrdil, že se jednou bude řídit samo
(bez řidiče), pak byste se možná jen
usmáli. Člověk měl vize od nepaměti
a díky svým snům se posouvá do budoucnosti. A do této budoucnosti lze
díky konferenci IT Visions 2016 alespoň trošku nahlédnout.
Co vlastně přivede firmu zabývající
se především oblastí datových center
k myšlence pořádat vlastní konferenci?
COMPAREX je multiplatformní systémový integrátor a z této pozice jsme

ve velmi intenzivním kontaktu se všemi klíčovými vendory na IT trhu. Dovolil bych si trošku poupravit pohled
na COMPAREX, jakožto dodavatele
datových center. V zemích, kde dnes
COMPAREX působí je naší doménou
také licenční business a správa softwarových aktiv po celou dobu jejich
životního cyklu. Jsme např. jedním
z Microsoft LSP partnerů na českém
trhu a působíme samozřejmě také
jako konzultant. A protože vidíme, že
mnohdy je pro naše zákazníky velmi
těžké se zorientovat v záplavě nových
technologií, aplikací a řešení, rozhodli
jsme se uspořádat konferenci, která
bude naprosto nezávislá na jakémkoliv výrobci a poskytne přehled napříč
komplexní problematikou ICT jako takových.
Má vůbec v dnešní době streamovaného videa, služeb jako je YouTube
a podobně, smysl pořádat konference?
Nemohou si dnes zákazníci a partneři
všechny informace najít na internetu?
Člověk je tvor společenský a přesto, že
o „ajtících“ se mnohdy hovoří jako o lidech, kteří nejsou moc komunikativní,
opak je pravdou. Lidé z oboru IT si vždy
rádi vyměňovali své zkušenosti, radosti i starosti. Všichni samozřejmě
využíváme veškeré dostupné techno-

Výhody pracovních stanic od Fujitsu
V následujícím textu se podíváme
na jednotlivé pracovní stanice od
japonského Fujitsu. Za jednu z jejich
mnoha předností lze přitom bez nadsázky považovat také skutečnost,
že jsou navrhovány a vyráběny ve
špičkových podmínkách v Německu.
Začněme u nedávno uvedených pracovních stanic v provedení tower: Fujitsu
Celsius M740 a R940. Zatímco prvně
jmenovaný model disponuje jedním
procesorem Intel Haswell Xeon E5,
druhý je vybaven hned dvěma paticemi
pro některou z variant tohoto CPU.
Právě široké možnosti z hlediska konfigurace a volby CPU a GPU – vůbec
nejširší ze všech hlavních dodavatelů
pracovních stanic – činí z Fujitsu jedinečného a vyhledávaného dodavatele.
Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti

můžete např. u stanice Celsius M740
podle typu použití zvolit jakýkoli z celkem 22 modelů CPU z rodiny Intel
Haswell Xeon E5 v3 (dvouprocesorová
stanice R940 podporuje jen vyšší modely Intel Haswell Xeon E5-26xx v3 –
nikoli E5-16xx), kvůli nimž jsou tyto
počítače dodávány se vysoce výkonným
zdrojem (750 W a 1000 W). Z tohoto
hlediska je velmi potěšující skutečnost,
že obě pracovní stanice díky velkým
větrákům a řadě designových opatření
zaručují extrémně tichý chod (u M740
se udává okolo 20 dB).
U obou strojů lze volit z široké palety
GPU, od základního AMD FirePro
W2100, až po high-endové AMD FirePro W9100 či Nvidia Quadro K6000
(Celsius R940 přitom podporuje až
trojici GPU). Bez zajímavosti není ani
grafická virtualizace prostřednictvím

karet NVIDIA Grid, potěší také podpora PCIe SSD, množství slotů pro
pevné disky (4×3,5“ či 8×2,5“ HDD)
a tříletá záruka.

Mobilní Celsius H730
Cestovní pracovní stanice Fujitsu Celsius H730 je synonymem výkonného
notebooku s jedinečnou konektivitou
a možnostmi zabezpečení. 15,6“ laptop s procesorem Intel Core i7 je v základu vybaven 8 GB RAM, grafi kou
Nvidia Quadro a 256GB diskem SSD.
Při koupi máte ovšem samozřejmě
možnost upravit řadu parametrů. Jako
velmi zajímavý prvek se jeví autentifikace za pomoci volitelného vysoce
bezpečného snímače dlaně PalmSecure
(případně o něco méně spolehlivého
snímače otisků prstů). Nechybí ani modul TPM či zdokonalená ochrana proti
krádeži (ATP).
Mezi zásadní výhody modelu H730 tak
patří především pružnost konfigurace,
vysoký výkon, unikátní míra zabezpečení, široké možnosti připojení (3G/
UMTS, 4G/LTE, Bluetooth a WLAN)
a elegantní design. Mírným negativem
je o něco kratší životnost baterie, to je
však u podobných high-endových note-
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E-360® Zpětná vazba
logie, od e-mailu a chatu, přes sociální
media až po klasický mobilní telefon.
Ale možnost poslechnout si všechny
výrobce v jeden den a na jednom místě,
je naprosto unikátní. V tomto ohledu
je naše konference IT Visions 2016
vlastně jediná a jedinečná na českém
trhu a je určena nejen pro IT, ale také
top management.
Co vlastně chtějí účastníci konferencí
slyšet? Není jednodušší si stáhnout
datasheety produktů, než trávit celý
den na konferenci?
Stáhnout si datasheety umí asi každý.
Jenomže datasheety Vám poskytnou
pouze informaci o něčem, co už tady je,
co existuje nyní. Naše konference je ale
o něčem jiném. Zadání je pro všechny
prezentátory prakticky totožné – připravte pro naše zákazníky tu nejucelenější informaci o tom, kde vidí vaše
společnost svět IT za 5–10 let. Nejedná
se tedy v žádném případě o přehled
portfolia aktuální produktové řady
apod., ale přesně naopak. Bavíme se
na konferenci o vizích a budoucnosti,
která nás v nejbližší době čeká a zřejmě nemine...

Co je E-360® Zpětná vazba

Jak to funguje?

E-360® zpětná vazba je virtuální nástroj,
který slouží k hodnocení zaměstnanců
pohledem většího počtu lidí na různých úrovních, se kterými se při práci
často setkává. Jde o efektivní podporu
řízení výkonnosti a účinnou metodu
rozvoje zaměstnanců. Dokáže poskytnout cenné informace o úrovni
schopností, kompetencích a celkovém
pracovním potenciálu zaměstnanců.
Výstupem je automatická zpráva s komentáři a grafy, kterou lze doplnit interpretací psychologa.

U e-360® zpětné vazby je sledována
cesta k výsledkům. V centru pozornosti je pak samotný přístup, vyzdvihování silných stránek hodnoceného, jasné vytyčení cílů, i jednotlivé kroky vedoucí k jejich realizaci. Zpětnou vazbu
poskytují lidé, kteří s hodnoceným přichází do styku často a dobře jej znají.
Mohou to být jeho podřízení, kolegové,
nadřízení, ale i klienti. Kromě toho však
subjekt hodnotí i sám sebe. Oblasti
hodnocení jsou kupříkladu schopnost
vést tým, jednat s lidmi nebo dovádět
úkoly ke zdárnému konci. Právě tyto
pomáhají nejvíce objevit a zhodnotit
skrytý potenciál zaměstnanců. Výstup
ze zpětné vazby je vždy důvěrný.

K čemu je to dobré?
E-360® Zpětná vazba je určena především manažerům a vedoucím pracovníkům. Ukazuje jim, jakým způsobem
pracovat na rozvoji konkrétních kompetencí zaměstnanců a jaký druh školení pro ně zvolit. Jedním z jejich nejčastějších cílů je zlepšení komunikace
s kolegy, zákazníky a dodavateli. Zpětná vazba dokáže poskytnout nejen
nadřízenému, ale i samotnému zaměstnanci přesnější a jasnější náhled na jeho práci, a to díky zvolené metodě hodnocení více stranami. Význam má také
v koučování, pro zvýšení povědomí
hodnoceného o jeho silných vlastnostech a možnostech dalšího rozvoje.

Více si přečtěte na:

Výhody s MotivP
E-360® zpětná vazba je variabilní aplikace, pracuje s libovolnými kritérii
podle kompetenčního modelu společnosti. Její výstupní zprávy jsou vždy
kvalitní a variabilní, mají vysokou přidanou hodnotu interpretace zkušenými psychology. Vysokou úroveň mají
i grafy a interpretace. MotivP nabízí
i doprovodné aktivity „šité na míru“,
unikátní a prověřené produkty dle
know-how agentury. Od individuální
zpětné vazby „tváří v tvář“, přes skupinové facilitace, zprávy a rozvojové

plány, až k realizaci všech dalších rozvojových aktivit – kurzů, virtuálních
kurzů, DC a jiné. Vždy je zajištěna vysoká míra anonymity a ochrany dat
respondentů. Veškerá administrace
a organizace je v rukou MotivP, takže
nijak nezatíží HR oddělení Vaší společnosti. E-360° zpětnou vazbu realizujeme v českém, anglickém, německém a ruském jazyku a využívá ji řada
společností s výrazným podílem na
českém i zahraničním trhu.

Více si přečtěte na:

Čím si udržet ty nejlepší.
Jak posílit motivaci R E C E N Z E

booků (kde se nepočítá s dlouhodobým
setrváváním mimo dosah elektrické
sítě) v podstatě standardem.

Rackový Celsius C740
Na konec našeho přehledu jsme si schovali zajímavou perličku v podobě rackové pracovní stanice Fujitsu Celsius
C740 v provedení 1U. Minimální rozměry přitom skrývají plnohodnotný
výkon, který dokáže na dálku obsloužit
až 8 uživatelů zároveň. Díky možnosti
vzdáleného přístupu přitom na stole
uživatelů postačí tenký klient, zatímco
samotná pracovní stanice C740 je uložena v datovém centru. To sebou přináší řadu praktických benefitů, především z hlediska uživatelského komfortu (absolutně bezhlučné řešení)...
Více si přečtěte na:

Jednou z nejcennějších deviz každé
firmy jsou její zaměstnanci. Přes
poměrně vysokou nezaměstnanost
není totiž vůbec snadné najít kvalitní členy týmu. A investice do zkušeného profesionála nejsou malé.
I proto se snaží firmy kvalitní zaměstnance udržet a nabízet jim různé motivační programy. Jenže jak
ukazuje Paul Marciano, slavný americký klinický psycholog a kouč,
tradiční motivační programy dnes
selhávají.
Ne náhodou se říká, že zaměstnanci
jsou cenným kapitálem. Ač si to řada
manažerů občas neuvědomuje, propustit někoho a najít místo něj někoho
jiného, není tak snadné. A především,
rozhodně to není zadarmo. Do každého
zaměstnance pochopitelně firma investuje značné prostředky. Ať již přímo
za různá školení, kurzy a tak dále, ale
také nepřímo v podobě know-how, které mu předává. Když se pak zkušený
zaměstnanec rozhodne odejít, je ztráta
pro firmu jednoduše vyčíslitelná a dokonce existují různé HR systémy, které

dokáží spočítat, o kolik se vyplatí zaměstnanci přidat, jen aby zůstal.
Jenže svět se mění a Paul Marciano upozorňuje, že peníze již dávno nejsou
jedinou a dokonce ani nejdůležitější
složkou motivace zaměstnanců. Různé
benefity a výhody jsou totiž jen vnějšími motivačními faktory, které fungují
čím dál méně. Zjednodušeně řečeno,
lidé si začínají uvědomovat, že v životě
jsou cennější věci než peníze, a že jejich
vnitřní spokojenost je mnohem důležitější. To zjistil ve své poradenské praxi i Marciano, a proto vyvinul dnes již
světově uznávanou metodu RESPEKT.
Je to samozřejmě trochu slovní hříčka,
která vlastně shrnuje to, na čem tato
metoda stojí. Respekt je totiž jedním
z motivačních faktorů, který opravdu
funguje. Jak říká Marciano, stačí projevit trochu respektu a získáte mnohem efektivněji fungující organizaci,
spokojenější zaměstnance a snížíte
fluktuaci. Metoda RESPEKT je podložena mnohaletým výzkumem i zkušenostmi a stojí na sedmi základních
principech, jak vtáhnout zaměstnance do života firmy. Zároveň jde totiž

Paul Marciano: Cukr a bič nefungují
Vydavatel: Motiv P
Počet stran: 234
Cena: 314 Kč

o zkratku slov Recognition, Empowering, Supportive feedback, Partnering,
Expectations, Consideration, Trust.
Pokud se budou manažeři řídit...
Více si přečtěte na:
Více recenzí naleznete na
www.ICT-NN.com/recenze
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Nechte
Generace Y převrátí prodej finančních
peněženku
produktů naruby, aneb vratké vize
doma. Stačí
finančních akademiků
poslední době na nejrůznějších české finančnictví stále v mnoha ohleMasterCard... Vkonferencích
slýcháme, že nástup dech jakýsi „starší bratr“.
tzv. generace Y (narození zhruba Připomeňme, že i v našich domovských
a Android
v letech 1980–2000, tzn. dnešní mla- končinách jsme již jednou zažívali
Všichni uživatelé operačního systému Android mohou nyní nakupovat
zase o něco snadněji. Ve spolupráci
se společností Google totiž připravila karetní asociace MasterCard
službu Android Pay, která umožní
držitelům karet této asociace nejen
nakupovat aplikace a obsah do svého telefonu, ale také platit v obchodech. V budoucnu se tak možná
obejdeme bez peněženky a vystačíme se svým mobilním zařízením.
Svůj mobilní telefon již používá k placení na terminálech až 39 procent lidí.
Vyplývá to alespoň ze statistiky Federal
Reserve. Spojení MasterCard a Android
Pay umožní zákazníkům jednoduše
a bezpečně platit svou kartou téměř
kdekoli a kdykoli. nákup s kartou
MasterCard přes Android Pay stejnou
úroveň bezpečnosti, benefitů a garancí
jako jakákoliv jiná transakce MasterCard. A navíc je spotřebitelům poskytnuta další úroveň ochrany, jelikož
Android Pay nesdílí číslo karty s obchodníkem. To znamená, že uživatelé
tohoto způsobu platby jsou chráněni
před možným zneužitím své platební
karty obchodníkem. Nemusí se tak
obávat platit bezhotovostně ani v zemích, kde to dosud úplně bezpečné
nebylo.

dá generace a teenageři) úplně převálcuje dosavadní distribuční kanály
i ve finančnictví a že již brzy se bude dominantní část prodejů i v segmentu mass retailu odehrávat elektronicky – online.
Klasické pobočky, agentské sítě..., to vše
již brzy budeme vnímat jako de facto
nechtěný relikt zaostalé minulosti.
Opravdu? Protože skutečný vývoj na
trhu se může často dramaticky lišit od
vzletných idejí oceňovaných editory
teoretických časopisů, nabízím čtenářům alternativní prognózu.

Německá spojka
Pojďme se v úvodu pro ilustraci podívat
na empirickou zkušenost německého
pojistného trhu, která může být pro
další úvahy poměrně významná. Dle
statistik Německé asociace pojišťoven
(GDV) činil v roce 2013 podíl tzv. direct-kanálů na celkovém prodeji pojištění v průměru čtyři až deset procent
(dle odvětví pojištění), přičemž za posledních 5 let nenarostl o více než jeden procentní bod v žádném odvětví
pojištění. V bodě nula má tedy internet na německém pojistném trhu, snad
s výjimkou relativně okrajových produktů typu cestovní pojištění, v distribučním mixu stále marginální pozici
a mluví se o tom, že „bankéři a makléři
zastavili nástup přímé konkurence“.
Přitom ještě před několika lety se i u našich západních sousedů mluvilo o internetové revoluci. Jistě, německý trh
není totožný s českým, je to však pro

boom typu „vše na internet“. Bylo to
přibližně v letech 2005–2008, kdy raketovým tempem přibývaly nejrůznější
srovnávače, e-commerce portály a ti
nejodvážnější již tehdy prorokovali, že
brzy se budou online ve velkém prodávat i produkty jako životní pojištění
nebo investiční fondy. Dostupné statistiky však ukazují, že nic takového
nenastalo a pozice tradičních distribučních kanálů zůstává nadále velmi
silná. Dle výzkumu realizovaného pro
USF v roce 2014 na vzorku celkem 1 075
respondentů v celkovém průměru využívalo internet pro sjednání finančního produktu jen 9 % respondentů,
tedy číslo podobné německému (pro
srovnání, pobočky finančních institucí obsadily plných 63 %). Určitým mementem je pak i příběh pojišťovny
Direct, specializující se právě na online
a direct prodej, která z trhu s neúspěchem odešla po pouhých 5 letech a dle
kuloárních informací se značnou kumulovanou ztrátou.

Vliv generace Y
Nyní se pojďme ve světle dosavadních
zkušeností podívat dopředu. Je pravdou, že nákupní zvyklosti nastupující
mladé generace se liší od dlouhodobého mainstreamu, ať už jde o mnohem
vyšší míru ostražitosti, zvídavost anebo
pohyblivost v online prostředí. V anglosaském prostředí se často mluví o tom,
že tzv. millennials budou „the cheapest
generation“. Je proto dobré mít na paměti, že distribuce ve finančnictví není
pouze o technickém rozhraní pro usku-

Pokud si vyneseme výše zmíněná kritéria
na osy X a Y, dostaneme matici o čtyřech
polích. Ta zjednodušeně ukazuje, kde
můžeme čekat největší zásah a kde
naopak, dle názoru autora, přežijí
ve velkém současné prodejní kanály

tečnění prodeje/nákupu, ale o celém
procesu začínajícím často (a zde o to
více!) od vybuzení potřeby zákazníka.
V tomto kontextu jsou na fi nančním
trhu zhruba dvě skupiny produktů: ty,
které se „nakupují“ (pasivní prodej) a ty
které se „prodávají“ (aktivní prodej).
Do první skupiny můžeme typicky zařadit běžný bankovní účet, jehož sjednání dnešní společnost de facto vyžaduje, do druhé skupiny pak například
životní pojištění, které si – přes masivní investice pojišťoven do propagace,
sám od sebe stále koupí jen málokdo.
Druhou výraznou, převážně technickou, dimenzi rozdělení finančních produktů pro účely distribuce pak tvoří
rozdělení na produkty jednoduché,
pseudo či úplně komoditní (cestovní
pojištění) a na druhé straně složité,
strukturované – jako je již dříve zmíněné životní pojištění či většina investičních nástrojů.
Největší potenciál pro přechod do online prostředí lze bezesporu spatřovat
u kombinace jednoduché/pasivně...

Cashflow summit: Budoucnost alternativní
investování aneb jak investovat v roce 2015
Android Pay bude dostupný (s verzí
KitKat a vyšší) v USA v nadcházejících
měsících. Platební metoda bude akceptována převážně v předních amerických obchodech, restauracích, samoobsluhách, u přepravců nebo na čerpacích
stanicích. V současné době lze platit...

Více článků z oblasti
financí naleznete na
www.ICT-NN.com/finance

Pokud si chcete zajistit slušnou výnosnost svého portfolia i v době, kdy
tradičním aktivům dochází dech,
musíte se naučit riskovat nebo se
začít poohlížet po alternativních
investičních příležitostech. Výrazně
přes 200 účastníků slyšelo tato investiční a ekonomická témata na
druhém ročníku konference Cashflow Summit 2015, která se konala
16. 5. v Olomouci.
Úvod konference obstaral ekonom
a moderátor Lukáš Kovanda, který
hovořil o aktuálním pokrizovém stavu

finančních trhů a trendech, které mění
jejich charakter. Hovořil zejména o nástupu nových FinTech společností,
které nabízí zajímavé příležitosti pro
investování. Např. Equity crowdfunding nebo P2P. Na něj navázal prezident evropské asociace P2P poskytovatelů, Michael Sonenshine, který prozradil, jak na investiční příležitosti právě
v P2P. Ty podle něj mohou být zajímavé
za předpokladu dostatečné diverzifikace investice do více úvěrů.
Na P2P bázi funguje i kryptoměna
Bitcoin, která se podle Martina Šípa
z bitcoinového startupu Satoshilabs stá-

vá spíše než investicí zajímavou technologií s potenciálem rozvoje jako oficiálního platebního systému v zemích
třetího světa. „Pokud chcete svobodně
létat po obloze, musíte se stát pilotem.
A to nebude nikdy hned. S tradingem
je to stejné,“ tímto způsobem uvedl
obtížnost tradingu ve svém příspěvku
trader Rostislav Navrátil. Doplnil jej
úspěšný italský trader Davide Biocchi
se svým tipem, co mu pomáhá dosáhnout konstantních zisků v tradingu:
„Do obchodování promlouvají nové
technologie. Tweety, hashtagy a sociální sítě obecně je něco, co mě jako...
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Ukradená data. Skutečně?
V médiích se v současné době objevují informace o tom, že „hackeři
ukradli soukromá data 4 milionů
státních zaměstnanců v USA. Někteří politici prohlásili, že to udělali
„čínští hackeři“. Jenže jak vlastně
víme, co a kdy bylo zcizeno? A jak
můžeme poznat, kdo byl zlodějem?
Podobné zprávy je tedy třeba brát
s rezervou.

běhl. A pokud ho zjistil zpětně, útočníci mohli zanechat mnoho falešných
stop. Nic z toho ale není důkazem samotného kopírování dat. Žádná instituce se samozřejmě nebude chtít pyšnit útokem na své systémy, stejně jako
se získáním dat nebudou chlubit cizí
mocnosti – jedině by nepřítele chtěli
upozornit na jeho bezpečnostní díry,
což nedává smysl.

Než popustíme uzdu fantazii a začneme rozvíjet spiklenecké teorie, stojí
možná za to se trochu zastavit. V první
řadě bychom se měli zamyslet nad tím,
jak vůbec někdo zjistil, že byla „odcizena data“? To samo o sobě přece zjistit
nelze. Dá se opravdu poznat, že si někdo zkopíroval něčí f lashku? A podobné je to u serverů, samotný fakt, že
někdo data přečetl a zkopíroval, nejde
ve většině případů zjistit. Důkaz tak
může být jen nepřímý. Totiž případ,
kdy by se hackeři těmito daty chlubili
nebo postižené vydírali.

Podobně velmi těžko zjistitelná je
identita útočníků. Bez promptní součinnosti s policií a rychlé, ochotné
spolupráce všech možných poskytovatelů internetové konektivity to není
jednoduché zjistit ani v rámci jedné
země. Je to velmi složité a zdlouhavé
i v malé zemi s omezeným počtem poskytovatelů připojení jako je Česko, natož v zemi velikosti USA, navíc pokud
by útok probíhal ze zahraničí. Vypadá
velmi nepravděpodobně, že s americkou policií by při pátrání po útočnících
spolupracovaly čínské úřady, zvláště
pokud by se jednalo o cílenou akci
s politickým podtextem.

Jediná možnost tedy je, že nějaký systém pro hlídání průniků zjistil pouhé
podezření na útok. Ani to samo o sobě
nic nedokazuje. Pokud by systém v okamžiku průniku zjistil cokoli podezřelého, útok by zablokoval a ten by nepro-

Jediné, co by se dalo rychle zjistit je,
že útok byl vedený ze serverů v Číně.
K takovým útokům se samozřejmě nevyužívá jediný server, ale sítě zřetěze-

Ondřej Ševeček
odborník na IT bezpečnost a lektor
Počítačové školy Gopas

ných serverů po celém světě. Pokud se
jediný poskytovatel v tomto řetězci rozhodne nespolupracovat, zjištění pravděpodobné identity útočníka se prostě
zasekne. Není šance zjistit, kolik dalších serverů je v řetězu a ve které zemi
konči stopa.
Vyšetřování i v rámci ČR trvá řádově
minimálně měsíce. Takže i když se po
měsících v ideálním případě podaří
zjistit identita osoby, která útok na data
provedla, zkuste ji dokázat, že pracovala pro cizí tajnou službu. I proto jsem
přesvědčen, že podobné zprávy je třeba brát minimálně s velkou rezervou.

Jak to vidí právníci: zákon R E C E N Z E
o kybernetické bezpečnosti
V lednu vstoupil v platnost zákon
číslo 181/2014 sb. o kybernetické
bezpečnosti. Tato svým způsobem
přelomová norma budí stále debaty
jak mezi IT odborníky, tak v právnické veřejnosti. S výkladem a vysvětlením některých pasáží přichází
dvojice renomovaných autorů Martin Maisner a Barbora Vlachová.
Běžnou praxí v právnické literatuře je
kromě publikace úplného změní zákona i vydání tak zvaných komentářů.
Jde o knihy přinášející v podstatě výklad jednotlivých paragrafů zákona,
který směřuje ke sjednocení jejich vnímání v rámci právnické obce. Zároveň jsou tyto publikace často jednou
z mála možností pro laiky, jak správně
porozumět ustanovením zákona a vyhnout se nepochopením či problémům
plynoucím ze špatného pochopení
právního textu.
V případě zákona o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.) bylo vydání
takovéto publikace očekáváno s velkým
napětím. I po půl roce jeho platnosti se

IT odborníci neshodnou na tom, které společnosti se tímto zákonem musí
řídit, a jak mají nebo mohou postupovat. Sepsání komentáře naštěstí ujali
dva velmi erudovaní autoři – Martin
Maisner, partner advokátní kanceláře
Rowan Legal, a vysokoškolská pedagožka a expertka na oblast IT práva
Barbora Vlachová. Oba se oborem IT
práva, a samozřejmě i zákonem o kybernetické bezpečnosti dlouhodobě
zabývají a na výsledném textu je to
znát.
Sami autoři v předmluvě přiznávají, že
příprava této publikace byla v jistém
ohledu nestandardním úkolem. Na rozdíl od běžných zvyklostí totiž vznikal
zákon číslo 181/2014 Sb. vlastně na
zelené louce, reguluje totiž oblast, kterou se dříve právo příliš nezaobíralo.
To znamená, že neráželi především na
nedostatek judikatury a museli vycházet především z teoretických zdrojů
a jen částečně mohli využít příslušnou
směrnici EU.
Naštěstí právě odborná erudice autorů umožnila tento úkol zvládnout...

Martin Maisner, Barbora Vlachová:
Zákon o kybernetické bezpečnosti
(č. 181/2014) – Komentář
Vydavatel: Wolters Kluwer
Počet stran: 232
Elektronická verze: ePub, Mobi
Cena: 520 Kč
více článků najdete na
www.ict-nn.com/recenze

Bude Skype
poskytovatelem
služeb
elektronických
komunikací?
V posledních týdnech se zdá, že se
nad službou Skype, patřící Microsoftu, stahují mračna. V květnu
tohoto roku Microsoft definitivně
před Evropským soudním dvorem
prohrál v řízení o námitkách proti
ochranné známce „Skype“, podaných britskou televizní společností
vlastnící starší ochrannou známku
ve znění „Sky“, což bude patrně mít
v nejbližší době vliv na samotný název této známé aplikace a služby.
Nyní se však zdá, že se na obzoru objevila další hrozba, která může mít
nepříznivé právní i technické důsledky
na placenou službu volání na telefonní čísla v rámci veřejné sítě. Ve Francii
a v Belgii se totiž objevila snaha kvalifi kovat Skype jakožto službu elektronických komunikací a jejího provozovatele jakožto poskytovatele služeb
elektronických komunikací.

Úprava dle směrnice
Většině čtenářů je jistě známo, že vedle bezplatného volání nebo zasílání
zpráv mezi uživateli nabízí Skype placenou službu hlasového volání z počítače,
na němž je aplikace nainstalována, na
mobilní a pevné telefonní linky. Tímto způsobem je možné provádět vnitrostátní i mezinárodní hovory. Poskytovatelem aplikace jako takové je společnost Skype Soft ware S.à.r.l., provozovatelem uvedené služby volání do
veřejné sítě je společnost Skype Communications S.à.r.l., se sídlem v Luxemburgu. Francouzský národní regulátor telekomunikačních a poštovních
služeb (takzvaný “ARCEP”) tvrdí, že
tato nadstandardní služba Skypu splňuje definici služby elektronických komunikací, stanovenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES
o společném předpisovém rámci pro
sítě a služby elektronických komunikací (dále jen “Směrnice”), a vyžaduje
tudíž na jejím poskytovateli, aby plnil všechny povinnosti poskytovatele
služeb elektronických komunikací,
stanovené francouzským právním
předpisem implementujícím uvedenou
Směrnici, kterým je zákon o poštovních a telekomunikačních službách
(tzv. „CPCE“)...

Více článků
z oblasti práva naleznete na
www.ICT-NN.com/právo
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jobs in ict
top jobs
Configuration Services
Project Manager
HP – Rudna, CB

Network Security
Administrator
AT&T – District Brno-City, Brno

Database Marketing Analyst
eBay, Praha

Junior Analyst
ČD - Informační Systémy, Praha

IT konzultant – štafetový
běžec pro Software602,
firmu s tradicí, která roste
Software602, Praha

Systémový analytik IT – CRM
O2 Czech Republic, Praha

Business Consultant IT
ORBIT, Praha

Account Executive II
Dell – CZ, Praha

Channel Account Manager
Displays

Kdo se posunul kam
Tomáš Brych

Miroslav Tyburec

Aleš Podrazil

Air Bank
Vedoucí marketingové
komunikace

Oki
Regionální viceprezident pro
východní region Oki Europe

Bureau Veritas
Obchodní ředitel

Novým vedoucím
marketingové komu ni k ace A ir
Bank se stal od
d u b n a To m á š
Brych. Nahradil
Karolinu Šrámkovou, která se na začátku roku stala ředitelkou oddělení
Péče o zaměstnance. Tomáš Brych
v bance vede nově sloučený tým online
a offline komunikace, s kterým bude dál
budovat a rozvíjet značku Air Bank.
Tomáš Brych se v oblasti marketingu
pohybuje už 18 let. Před příchodem
do Air Bank vedl sedm let tým marketingové komunikace ČSOB, kde dosahoval úspěchů jak v práci se značkou,
tak i se svým týmem. Velké zkušenosti
s řízením značky nasbíral i během svého sedmiletého působení ve společnosti
T-Mobile.
Tomáš Brych (40) vystudoval Fakultu
podnikatelskou a Fakultu elektrotechniky a...

Stávající generální
ředitel Oki Systems pro Českou
republiku a Slovensko Miroslav
Tyburec se nově
stal také regionálním viceprezidentem pro východní region Oki Europe,
který se skládá z více než 40 zemí. Stává
se tak v rámci konsolidace regionální
struktury Oki Europe, kde se devět
nadnárodních oblastí v rámci regionu
EMEA sloučí do čtyř nových. Miroslav
Tyburec vystudoval VŠE, obor Ekonomika průmyslu. Působil ve firmách
Škodaexport, ČSOB a Electrolux, od
roku 1995 pracuje pro české a slovenské
zastoupení značky OKI, nejprve jako
finanční ředitel, později jako obchodní a marketingový ředitel, naposledy
jako generální ředitele české a slovenské pobočky a regionální viceprezident
pro oblast CEE...

Inspekční a certifi kační společnost
Bureau Veritas má
nového obchodního ředitele divize
I VS (kont rol n í
periodické služby,
BOZP, PO a ekologie), CER (certifikace) a TRG (školení).
Do funkce nastoupil Aleš Podrazil,
který je na své pozici zodpovědný za
efektivní strategii, řízení obchodního
týmu, organický růst a zvýšení povědomí o značce a službách Bureau Veritas.
„Mým cílem je pomocí stabilního týmu
zajistit dlouhodobý růst společnosti,
udržet vysokou kvalitu poskytovaných
služeb a naplnit vzrůstající požadavky
zákazníků v podobě rychlého a komplexního řešení. Největší potenciál vidím nejen u našich stávajících klientů,
ale především pak v propojení služeb
certifi kace a kontrolních činností na
poli revizí,...

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

SMART Comp

SMART Comp

IS4 Technologies

Sony Electronics – CZ, Praha

Team Manager Customer
Service (relocation required)
Booking.com, Praha

IT Global Helpdesk –
Workstation Specialist –
Czech Republic – Prague
McKinsey & Company, Praha

IT Technical Support Tech
Expedia Europe, Praha

Senior Technical Team Lead
atlantis telecom, atlantis
software – Prague, Praha

Senior Network Engineering
Consultant
Verizon, Praha

Network Security Analyst L1
(Prague)
SecureOps, Praha

Senior Security Engineer –
NetSuite Czech republic
NetSuite – District Brno-City, Brno

Více inzerátů naleznete
v rubrice JOBS IN ICT
na www.ICT-NN.com/jobs

Programátor/ka PHP/Python
pro kuki TV
Náplň tvé práce:
• vlastní vývoj nové IPTV platformy
– postaven na webových technologiích
HTML5, CSS3, CoffeeScript/JavaScript
– backend běžící na frameworku
Django (Python)
– používané databáze MySQL,
MongoDB, Redis
– další technologie např. Node.js
• údržba a rozvoj platformy
– úprava vzhledu
– nové možnosti API
– úprava stávajících částí, např.
registračního formuláře aj.

Systémový inženýr
Náplň práce:
• správa interních informačních
systémů pod OS Linux
• správa datových, video a hlasových
služeb společnosti
• správa síťových služeb společnosti
(web, mail, DNS, DHCP, LDAP
apod.)
• dokumentace spravovaných systémů
• plánování a stanovování priorit
u svěřených úkolů
• monitoring a škálování systémů
• zodpovědnost za systémy v režimu
7/24/365

Technický specialista
pro bezpečnost a správu IT
Náplň práce:
• technický rozvoj distribuční divize
a bezpečnostních řešení
• správa a servis interních systémů
• testování řešení od dodavatelů,
spolupráce na jejich implementaci
• spolupráce na přípravě odborných
a technických specifi kací produktů
• podpora tvorby politik, pravidel
a procesů pro zajištění ochrany
informací a zabezpečení dat
• podíl na interních projektech
• odborné konzultace

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání
• výbornou znalost jazyka Python
nebo PHP5 a SQL databází
• VÝHODOU znalosti XML, XSLT
a XHTML, MySQL, PostgreSQL,
CSS, operačního systému Linux,
TCP/IP a Ethernet sítí...

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání, znalost AJ
• min. 2 leté zkušenosti s administrací
GNU/Linux (Debian)
• znalost Linux CLI a běžných skriptovacích nástrojů (bash, python, perl)
• dobrou znalost ipv4/v6, TCP/IP
a Ethernet sítí, webových technologií
• schopnost instalace a správy Linux
serverů vč. jejich virtualizace (KVM/
Xen)
• znalost ha-cluster, load balancing, PKI,
SSL, přehled v cloud technologiích
• znalost SQL a noSQL databází
• VÝHODOU znalost IPTV služeb,
multicast, streaming, mpegts,
mobilních technologií...

Požadujeme:
• odborné znalosti z oblasti ICT
(informatika, programování, správa
systémů, bezpečnost IT)
• výborná znalost Linux a prostředí MS
• vaší výhodou je znalost skriptování
(PHP, BASH, P9THON, PERL,
HTML)
• pokročilou znalost anglického jazyka
• logické a analytické schopnosti
• samostatnost, schopnost a ochotu
učit se nové věci, aktivní přístup
k práci

kontakt: liskova@netbox.cz

kontakt: liskova@netbox.cz

kontakt: info@is4tech.cz

NAVÍC se potkáš s:
• programováním interních
informačních systémů
• rozvojem nových produktů
společnosti
• dokumentací vyvíjených produktů
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ict events

Lepší zážitek z eventu?
Nabídněte sdílení zážitků
Zkuste účastníkům eventu k programu nabídnout ještě něco navíc. Co
zkusit propojit audio a video technologie se softwarem a chytrými
telefony? Možnost okamžitě sdílet
zážitky přidá vašemu eventu úplně
novou dimenzi.
Během 11. ročníku letních Českých
firemních her připravila společnost
Yventech pro všechny účastníky jedno
hravé a interaktivní vylepšení. Spojila
AV technologie a software, aby zajistila
lepší zapojení všech. Jak během Českých firemních her, tak během souběžně probíhajícího Manažerského fóra
2015 mohli všichni přítomní sdílet fotografie z obou akcí na sociálních sítích
a zprostředkovat tak dění z obou akcí
i kolegům, kteří se her nebo konference
sami neúčastnili.

Vyfotit a sdílet
Účastníci mohli pořídit svými fotoaparáty na chytrých telefonech momentky z obou akcí. S pomocí unikátní technologie mohli tyto momentky
během několika málo vteřin nasdílet
a prezentovat účastníkům nejen akcí
samotných, ale i celému „světu“, na nainstalovaných projekcích v lobby hotelu Holiday Inn i ve sportovním klubu
Classic, kde probíhala sportovní klání.
Vše přitom probíhalo naprosto automatiky. K projekční či zobrazovací ploše
se nebylo nutné nijak připojovat. Fotografie se totiž načítali ze sociálních sítích Instagram a Twitter. Nejde ale jen
o zábavu. Klíčovou vlastností technologie, kterou Yventech na obou akcích
využil, je možnost změřit nejen počet
přispěvovatelů nebo počet nafocených

top events
YVENTECH

ATOZ

11. Retail Business Mixer
momentek, ale i zásah a dopad na sociálních sítích. Tedy kolik lidí na sociálních sítích si (mimo účastníky samotné) fotografie prohlédlo.

18.06.2015 Praha
AXIOM TECH

Technická konference 2015
07.–08.09.2015 Brno
IDC

Více si přečtěte na:

IDC Manufacturing Insights
08.09.2015 Praha

Yventech
Společnost Yventech nabízí audio
vizuální technologie a služby pro
kongresy, konference, společenské
akce, kulturu i sportovní akce. Disponuje kvalitním technickým týmem s dlouholetými zkušenostmi.
Pro akce klientů nabízí Yventech
kombinaci špičkové audio vizuální
techniky se kreativními SW. Využívá znalost HW a SW k tomu, aby
mohla nabídnout řešení pro brand,
sportovní nebo „y“vent marketing.

IDC

IDC Cloud Innovation Forum
10.09.2015 Bratislava
ATOZ

RETAIL MASTERS DAY 2015
10.09.2015 Zbraslav
IDC

IDC Cloud Cloud Leadership
Forum
17.09.2015 Praha

Kde byste rozhodně měli být...

BusinessIT

Namixujte práci
a zábavu

IDG

Co: Retail Business Mixer
Kdy: 18. června 2015 od 18 hodin
Kde: Občanská plovárna,
U Plovárny 8, 118 00 Praha 1
Retail Business Mixer je netradiční akcí
už svým začátkem. Na rozdíl od celodenních, a někdy trochu nudných, konferencí startuje až v 18 hodin. To ho
přímo předurčuje k tomu, aby dostál
svému názvu a umožnil propojení práce se zábavou. Jeho cílem je najít „pomyslný most“ mezi dvěma zdánlivými
protipóly v retailu. Chce totiž umožnit setkání dodavatelů FMCG a služeb
a vybavení pro obchod s retailovými
řetězci, maloobchodními sítěmi a obchodními centry v přátelském, společenském prostředí. Program večera je
připraven tak, aby aktivně vybízel k vzájemné výměně informací mezi...
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Boj o efektivitu
Co: IDC Manufacturing Insights
Kdy: 8. září 2015 od 9 hodin
Kde: City Tower, 27. poschodí,
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Ve stále zesilujícím konkurenčním boji
už průmyslovým výrobcům nestačí držet vysokou kvalitu produkce. Cenový
tlak je tak obrovský, že je nutí hledat
úspory, a především výrazně zvyšovat
efektivitu. A právě zde je místo pro
nové technologie, které budou podle
výzkumu IDC Manufacturing Insights
hrát transformační úlohu jednak z hlediska zvyšování efektivity, jednak z hlediska podpory inovací. To bude vyžadovat transformaci podniku a zavádění
nových IT strategií a nástrojů, včetně
technologií tzv. Třetí platformy – mobility, cloudu, velkých dat a podnikových
sociálních technologií – na podporu
všech typů procesů.
IDC Manufacturing Insights je interaktivní konferencí, tedy spíše než sérií
přednášek sledem workshopů, do nichž
se mohou všichni účastníci aktivně
zapojit. Mezi hlavní témata letošního
ročníku budou patřit Hlavní trendy ve
výrobě na rozvíjejících se trzích, tipy
k efektivnímu využití zpětné vazby zákazníků v procesu návrhu výrobků i IT
a mobilních technologií pro lepší plánování a řízení výroby. Pochopitelně
stranou nezůstane ani problematika
snižování nákladů dodavatelského řetězce pomocí jeho integrace a mnoho
dalších témat.

Když business,
tak mobilní
Co: Mobilní business a IT
Kdy: 22. září 2015 od 9 hodin
Kde: Palác Charitas,
Karlovo nám. 5, Praha 2
Mobilní telefon má dnes téměř každý
a současné chytré telefony mají výpočetní výkon shodný se stolními počítači jen několik málo let zpátky. Využívat
je jen k práci s e-maily a webem je tak
trochu mrháním jejich schopnostmi.
Konference Mobilní business a IT ukáže cestu, jako mobilitu integrovat do
svých obchodních procesů, Jak získat
nové zákazníky, jak komunikovat s těmi stávajícími, jak zvýšit efektivitu
vlastních zaměstnanců, jak zajistit bezpečnost dat v mobilním prostředí, jak
budovat mobilní řešení nebo jak optimálně spravovat mobilní zařízení
a související infrastrukturu.
Účastníci konference se tak dozví, jaké
jsou nejnovější trendy ve využívání mobilních zařízení v organizacích. Seznámí se s možnostmi jak komunikovat
se zákazníky prostřednictvím mobilních řešení, ale zároveň s tím jaká jsou
bezpečnostní rizika i jak je omezit. Pochopitelně se jim dostane i tipů, jak se
při nasazování a využívání mobilních
řešení vyvarovat zbytečných chyb. Část
programu pak bude věnována i praktickým
otázkám, jako je správa
Více si přečtěte na:

Mobilní řešení pro business
22.09.2015 Praha

ICT ve zdravotnictví 2015
23.09.2015 Praha
Inform

New Visions in HR 2015
23.09.2015 Bratislava
AFCEA

Kybernetická bezpečnost III
30.09.2015 Praha
IDG

Cyber Security 2015
01.10.2015 Praha
IDC

IDC Internet of Things
15.10.2015 Praha
TERINVEST

FotoExpo 2015
17.10.2015 Praha
BusinessIT

Datová centra pro business
20.10.2015 Praha

Eventový kalendář
kompletní
přehled eventů
registrace:
averia.cz/kalendar2

14|15

lifestyle

Poznejte
Zkuste to bez drátů, milý Marconi
sami sebe.
Hodinky
Asus
VivoWatch
Party i pod vodou

K boomu nositelné elektroniky se
Asus nemohl nepřipojit. Zrodily se
tak chytré hodiny Asus VivoWatch,
které dokážou monitorovat srdeční
tep, sledovat spánek a nabízí i funkci Happiness Index, která zobrazuje
celkovou kvalitu vašeho životního
stylu. Oproti konkurenčním produktům je jejich velkým trumfem dlouhá
výdrž na baterie – bez dobíjení vydrží až 10 dní.

Hodiny VivoWatch jsou určeny pro
celodenní nošení a kromě elegantního
designu a dlouhé výdrže, nabídnou i voděvzdorné tělo (IP67), takže je můžete
bez problémů nosit i ve sprše. Technologie VivoPulse spolupracuje s integrovaným optickým snímačem nepřetržitě monitorujícím srdeční tep i bez
nepohodlného hrudního pásu. Pomocí
měření srdečního tepu a sběru dalších
údajů, jako je například pohlaví a věk
nositele, pomáhá VivoWatch se správnou intenzitou cvičení, které pak příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém. Informace lze zobrazit a dále
zpracovat v aplikaci Asus HiVivo pro
smartphony s operačním systémem
Android a iOS, a na webové stránce
Asus Healthcare.

Sledujte cvičení i spánek
Během pohybových aktivit dává zařízení uživateli okamžitou a nepřetržitou zpětnou vazbu o účinnosti cvičení
prostřednictvím snadno čitelného LED
indikátoru. Jakmile nositel dosáhne...

Více článků z oblasti
LIFESTYLE naleznete na
www.ICT-NN.com/lifestyle

Bezdrátové reproduktory a sluchátka už dávno nemusí být jen nutným
kompromisem mezi pohodlím a kvalitou. Nová kolekce Audiopro přesvědčí snad i největší škarohlídy
o tom, že na letošní dovolenou už
dráty a přehrávače prostě nejsou
potřeba. Vystačíte se smartphonem
a setem sluchátek, případně reproduktoru. Ten si dokonce můžete vzít
nejen k bazénu, ale klidně i do něj.
Je totiž vodotěsný.
Nad bezdrátovými reproduktory a sluchátky část uživatelů dlouho ohrnovala
nos. Přece jen technologie Bluetooth
měla své omezení a tato zařízení dosud
produkovali především výrobci, které
rozuměli spíše IT, než hudbě. Jenže drtivý nástup smartphonů pořádně zamíchal kartami. Jenže to, co bylo z počátku spíše nutným kompromisem, se
už dnes stává jasnou první volbou. Jak
totiž ukazuje „letní“ kolekce značky
Audiopro, už dávno nemusíte dělat
kompromisy, pokud jde o kvalitu reprodukce. Konečně, chce se říci.

Léto přímo láká k tomu, abyste si udělali pořádnou párty na zahradě nebo
u vody. A k tomu chce pořádný zvuk.
Zapomeňte na tahání velké audio sestavy nebo nějakého přehrávače. Jednoduše ke svému smartphonu přibalte bezdrátový reproduktor BOOM Swimmer.
Ten podporuje technologii Bluetooth,
takže ho s telefonem snadno propojíte,
a díky speciální konstrukci ve tvaru
„spermie“ jednoduše přichytíte, kde bude potřeba. Navíc se obejdete zcela bez
elektřiny, vestavěný akumulátor v reproduktoru nabijete na plnou kapacitu
asi za 2 hodiny a pak můžete vyhrávat
dalších osm.
Ač byste to do tohoto drobečka možná
neřekli, rozhodně vás přesvědčí o tom,
že Bluetooth reproduktory už nejsou jen
nějaké nouzové řešení. Kvalita zvuku
nezklame ani náročnější posluchače,
reproduktor nabízí čistý zvuk a výrazné basy, jimiž osloví i fanoušky tvrdší
muziky. A pokud se vám party náhodou rozjede trochu více, nemusíte se
o něj bát. Pevná konstrukce je odolná
proti prachu i otřesům a na půl hodiny
ho můžete klidně hodit až do metrové
hloubky.

Stylová sluchátka? Tak čemu
dráty
Zapomeňte na různá Bluetooth sluchátka v IT stylu. Sluchátka Polk Hinge
z kolekce Heritage boří mýty o tom, že
bezdrátová sluchátka se kvalitou zvuku
nevyrovnají těm drátovým. Stylový de-

sign a koženkové náušníky, které pohodlně spočinou na uších, totiž kombinují s překvapivě velkým zvukovým
potenciálem. Sluchátka Hinge Wireless
se citlivě přizpůsobí tvaru hlavy, takže
sedí pohodlně a bezpečně. Hlavový
most používá lehký avšak odolný hliníkový kloub, který umožňuje sklopit
sluchátka do kompaktní a snadno přenosné podoby.

Zvukový charakter sluchátek pak těží
z technologie Polk Optimized Electroacoustic Tuning, odpovědné za hluboké a přesné basy. Bohatý zvuk je doplněn řadou užitečných funkcí. Bezdrátové technologie Bluetooth aptX a AAC
přinášejí zvuk v CD kvalitě ze smartphonu, tabletu, počítače nebo...
Více si přečtěte na:

Asus: domácnost pod kontrolou
Množství senzorů v domácnosti
rychle stoupá – kouřové detektory,
IP kamery, senzory oxidu uhelnatého, a mnoho a mnoho dalších. Dosud
byly často samostatné, díky platformě Asus IOT můžeme udělat první
krok k chytré domácnosti a vzájemně je propojit. Tím mohou fungovat
mnohem efektivněji a ještě více nám
usnadnit život.
Jak může vypadat řešení pro chytrou
domácnost, předvedl nedávno tchajwanský výrobce IT produktů Asus.
Stejně jako někteří další výrobci, i on
sází na další rozvoj fenoménu internetu
věcí. Nově představené produkty pro
chytrou domácnost v sobě spojují elegantní lifestylový design a špičkovou
výkonost. Do nové řady výrobků patří
brány, chytré zásuvky, IP kamery, senzory CO nebo kouře, termostaty, vypínače infračervená ovládání a mnoho
dalších. Všechny produkty mají jednotný design, takže v domě budou ladit
nejen technologicky, ale i vzhledem.

Základem celého řešení je platforma
Asus IOT, která společně se bránami
umožní vzájemně propojit nejen zařízení této značky, ale velké množství
dalších zařízení v domácnosti. Podporuje totiž celou řadu různých komunikačních protokolů, včetně wi-fi,
Bluetooth, Zigbee a mnoho dalších.
Díky tomu bude možné pomocí jedi-

né aplikace Asus Home nebe jednoho
ovladače nastavovat, vypínat či naopak
zapínat všechna zařízení v bytě či domě, ať jsou již jakékoli značky. Navíc
díky propojení s cloudem umožní aplikace Asus Home analyzovat například
spotřebu energie a navrhnout optimalizované nastavení přístrojů.
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