
Bezpečnost není jen IT 

Při zálohování spoléhejte na hybridní cloud 

O kybernetické bezpečnosti se dnes 

hodně mluví, ale překvapivě v řadě fi-

rem pouze mluví. Jak kybernetickou 

bezpečnost vnímají české firmy, jaké 

chyby dělají při přípravě své bezpeč-

nostní strategie, a také trochu o tom,  

s jakými předsudky či fámami se mu-

sejí bezpečnostní specialisté potýkat 

si ICT Network News povídaly s ředite-

lem analytických a forenzních služeb 

společnosti Deloitte Janem Balatkou. 

Společnost Deloitte poskytuje své 
služby v oblasti bezpečnosti jak stát-
ním organizacím, tak soukromým 
subjektům. Jsou v jejich potřebách 
nějaké rozdíly, nebo existuje jen jed-
na bezpečnost?
Bezpečnost je jen jedna, to je samo-

zřejmě pravda. Rozdílné jsou ale ak-

tivity, které je třeba chránit, a také 

hrozby. Obecně lze říci, že oblast ky-

bernetického zločinu se profesiona-

lizuje a útoky jsou mnohem cíleněj-

ší, než v minulosti. To znamená, že se 

také liší hrozby pro komerční sektor  

a pro státní správu. Musíme mít ale ne-

ustále na paměti, že kybernetická bez-

pečnost je jen jednou z mnoha oblas-

tí. Nelze jen chránit počítačové či in-

formační systémy. Do bezpečnos-

ti obecně patří též ochrana majetku 

či lidí. Proto společnost Deloitte mluví  

o tom, že jde o multidimenzionální 

problematiku.

Oblast kybernetické bezpečnos-

ti má jedno specifikum, na které ne-

smíme zapomínat. Svět IT je mnohem 

propojenější, takže zajistit ochranu 

proti kybernetickým útokům vyžaduje 

mnohem komplexnější přístup. Dnes 

je naprostou samozřejmostí, že infor-

mační systémy firem jsou propojeny 

například v rámci holdingových struk-

tur, jsou součástí nějaké širší sítě. To 

samozřejmě zvyšuje riziko, že do sítě 

pronikne nějaký škodlivý kód, případ-

ně se do ní dostane nepovolená oso-

ba. Ve státní správě je situace velmi 

obdobná, jednotlivé její složky jsou 

propojeny do větších systémů, podle 

toho, jaké je jejich postavení v celkové 

struktuře. Takže i zde může nastat po-

dobná situace.

...pokračování na straně 6

Zajistit rychlou obnovu dat v přípa-
dě jejich ztráty či narušení je dnes 
pro síťové specialisty a administrá-
tory stejně důležitým úkolem, jako 
zabezpečit zálohování všech dů-
ležitých dat a aplikací. Výpadek si 
dnes firmy prostě nemohou dovo-
lit. Zvládnout dnes tento úkol v pro-
středí se stále rostoucím podílem 
virtualizované infrastruktury, kde 
servery mohou existovat jen něko-
lik desítek minut, je skutečná výzva. 

Podle analytické společnosti IDC na-

růstá objem dat ročně přibližně o po-

lovinu. Data přitom mohou během 

normálního pracovního dne migro-

vat ze systému do systému, přes růz-

né úložné platformy, lokální a clou-

dová úložiště. Tradiční metodologie 

ochrany dat nejsou dobře vybave-

ny k ochraně a obnově dat v pohybu. 

Zákazníci hledají produkty, které tyto 

adekvátní nástroje ochrany mají. Do-

savadní zálohovací řešení neposkytují 

adekvátní ochranu pro stále složitější 

IT infrastruktury, které se dnes skláda-

jí z mnoha fyzických systémů, virtuál-

ních prostředí, cloudových platforem 

a mobilních zařízení.  

...pokračování na straně 11

„Existuje stále poměrně velké procento firem, v nichž si ani klíčoví manažeři neuvědomují, že strategii kybernetic-
ké a informační bezpečnosti, a celkově IT, je nutné přizpůsobit byznysovým cílům a plánům, a samozřejmě i posta-
vení firmy na trhu,“ říká Jan Balatka, ředitel analytických a forenzních služeb společnosti Deloitte. 
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Užijte si filmy
a hudbu přímo z NAS 

Majitelé Apple TV získávají další mož-
nost, jak si pohodlně přehrávat multi-
mediální soubory. Ať již jde o filmy, vi-
dea nebo třeba hudbu. Pro majitele sí-
ťových úložišť QNAP uvedl totiž je-
jich výrobce aplikaci Qmedia pro tvOS. 
Tato aplikace může z běžného úložiš-
tě udělat skutečné domácí multimedi-
ální centrum. 

Dívat se na běžné televizní vysílání či sle-

dovat filmy, jak nám je servíruje vedení te-

levizí, se dnes nechce již téměř nikomu. 

Stále větší procento uživatelů dává před-

nost přehrávat si takový obsah, na kte-

rý právě mají chuť, a to v době, kterou 

si sami zvolí. Proto raději sáhnou po di-

gitálním obsahu, který mají pod kontro-

lou. Čekat několik let, až některé zají-

mavé pořady uvedou české televize, je 

také otrava. Stále se ale neradi vzdává-

me komfortu, jaký poskytuje velká obra-

zovka televize. 

Více
na str. 8
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Start-up Skycatch používá drony při 
zakládání, monitorování a realiza-
ci staveb. Být stavebním inženýrem 
bude možná v budoucnu trochu jiné 
než dnes. Zejména pokud se jedná  
o pohled z ptačí perspektivy. 

Stavební firmy mohou pomocí bezpi-

lotních letounů velmi jednoduše sle-

dovat průběh stavby. Dron letí s časo-

vým odstupem pokaždé stejnou tra-

su podle předem daných souřadnic 

a v reálném čase zaznamenává prů-

běh stavebních prací. Video je v HD 

kvalitě s pořizovacími náklady, které 

činí zlomek ceny průletu helikoptéry.  

Dron se dostane do míst a výšek, kam 

se jinak technik a stavební dozor ne-

mají šanci podívat. Tady ale Skycatch 

zdaleka nekončí, naopak.

Průmyslové využití, nikoliv hobby
Podobně jako jiné start-upy, které se za-

měřují na průmyslové aplikace, nabízí  

Skycatch ucelené řešení pro staveb-

níky. Nejde tedy jen o to, že si může-

te zalétat nad svoji budoucí stavbou 

RC modelem z nejbližšího modelář-

ství. Nejde taky jenom o jeho řízení po-

mocí mobilu. Data, která drony pře-

nášejí, jsou synchronizovaná s pro-

jektovou dokumentací různých CAD  

systémů.

I když je Skycatch společnost posta-

vená na byznysu kolem dronu, její šéf 

Christian Sanz její poslání vidí poněkud 

šířeji: „Pro nás je dron v podstatě další 

server, ale s vrtulemi.“ Nezajímá ho po-

řizování snímků nebo sledování objek-

tů a lidí. Jeho řešení pomáhá staveb-

ním společnostem při plánování. 
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ROK vE zNamENí změN

Svět kolem nás se 

mění, bezpeč-

nostní situace je stá-

le složitější, ale pro-

měnou prochází i svět 

byznysu. Procesy se 

zrychlují a přichází di-

gitální revoluce. Kdo se nepřizpůsobí, toho 

čeká osud dinosaurů. A ICT Network News ne-

mohou přirozeně stát stranou. Proto jsme pro 

vás přichystali hned několik změn. Tou první je 

úplně nová grafika, které jste si už určitě všim-

li. Nové jsou ale i cesty, jak se k časopisu mů-

žete dostávat. Po prázdninách pro vás připra-

vujeme předplatné, po kterém se na konferen-

cích ptáte.  

Získali jsme skvělé partnery a tím pádem 

také dárky pro náš projekt, který provádí prů-

zkumy na konferencích. Takže kdokoliv se 

minimálně jednou za kvartál zúčastní naše-

ho průzkumu, bude moci každý měsíc získat 

hodnotné dary. Nově bude průzkum zveřejněn 

i on-line na našich stránkách, pro ty čtenáře, 

kteří se na konference tak často nedostanou.

Aby jste se mohli zúčastnit průzkumů, sta-

čí se zaregistrovat v našem eventovém kalen-

dáři.Uvedu zde hlavního partnera, kterým se 

pro celý rok 2016-2017 stala Švýcarské firma 

OMAX. Jejich úžasné hodinky již měli možnost 

někteří z vás vyhrát. Držím palce všem, kteří 

ještě nevyhráli.

Uvidíme se na konferencích

Petr Smolník, šéfredaktor

sledujte také na:

Greenrail:  
z vlaků budou pojízdné elektrárny 
Nové technologie mění i obory, u kte-
rých by již inovace nikdo neočekával. 
Železniční pražce se používají již de-
sítky let. Přesto je chce start-up Gre-
enrail výrazně proměnit. Chce je totiž 
vyrábět z opotřebených pneumatik  
a generovat při průjezdu vlaku elek-
třinu. 

O udržitelnou a „zelenější“ podobu že-

lezniční dopravy se snaží Italové z Pa-

lerma. Spojili výhody současného ře-

šení a přidali skutečně zajímavé nápa-

dy. Greenrail vyvinul a patentoval nový 

druh železničního pražce, tedy nosní-

ku kolejí. Nejčastěji používaným je dnes 

pražec železobetonový, který nahrazuje 

pražce dřevěné. Umožňuje vyšší rych-

losti a zátěže. Pro představu je v Evropě 

380 miliónů betonových pražců, což je 

asi 85 procent celkového počtu. Hovoří-

me tedy o značných objemech.

Jen v České republice utratila minu-

lý rok Správa železniční dopravní ces-

ty (SŽDC) na tratích, včetně pražců, 

desítky miliard korun. Betonový pra-

žec má nižší odolnost proti příčným si-

lám a vyžaduje častou údržbu. Každý 

rok se v EU vymění na 40 miliónů praž-

ců. Na trhu se objevují i modely z plastu  

a kompozitních materiálů, nicméně 

jsou příliš lehké, aby zajistily stabilitu 

trati při vyšších rychlostech.

Sázka na pneumatiky,  
beton a elektřinu
Italové vyrábějí pražce z pneumatik 

na konci životního cyklu (End of life ti-

res), plastu a betonu. Výsledná směs 

zajišťuje pružnost i tuhost pražce záro-

veň. Kromě toho je možné pražce kom-

binovat se systémem na výrobu elektři-

ny. „Na 100 kilometrech železniční tra-

ti osazené piezoelektrickým systémem  

s pražci Greenrail se při průjezdu 10 až 20 

vlaků za hodinu vyprodukuje 1,25 MWh  

čisté energie,“ řekl pro magazín Forbes 

šéf firmy Giovanni De Lisi. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 
Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ict-nn.com/cs/startup

Skycatch: nový pohled pro stavaře 

Autorem textu je Dan Konečný. Text byl 
zveřejněn na serveru Hlavousrdcem.cz. 
Redakčně upraveno.

Autorem textu je Dan Konečný. Text byl 
zveřejněn na serveru Hlavousrdcem.cz. 
Redakčně upraveno. 
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Sixteen real friends je nová sociál-
ní síť, která láká online jednotlivce  
k offline setkávání. Netrávit celý den 
ve virtuálním světě začíná být znovu 
cool. Skutečné kamarády totiž nezís-
káme jedním kliknutím.

Možná se může zdát, že pozice Face-

booku je naprosto neotřesitelná. Jen-

že ve světě technologií se vše rychle 

mění. Ostatně, není to tak dávno, co si 

možná většina z nás myslela totéž třeba  

o ICQ. Schválně, kdy jste ho naposle-

dy spustili? A samozřejmě i Faceboo-

ku rostou noví konkurenti, jedním z nich 

by chtěl být i český start-up, který stojí 

za sítí Sixteen real friends. S jeho zakla-

datelem Janem Křížem si povídal Petr 

Kylián.

Můžete ve zkratce vysvětlit,  
co je to šestnáctka?
Originálně se to jmenuje Sixteen real 

friends. Ale je pravda, že 16 je v logu, 

takže to hodně lidí říká česky. Zrovna 

jsme se objevili na trhu a máme za 5 dní  

500 uživatelů, takže mám radost.

Jaký je rozdíl oproti konkurenci?
Naprostý, ostatní sítě se snaží udr-

žovat lidi nalepené na obrazovky,  

my ne. Chceme používat online názor 

pro off-line život. Technologie jsou fajn, 

vůbec je neodsuzujeme, ale rádi by-

chom do toho vnesli trochu rovnová-

hy. Máme dojem, že off-line život je dů-

ležitý.

Co vás přimělo být součástí inkubá-
toru GISTinUP?
Vlastně jsem nad tím nikdy nepřemýš-

lel, je to totiž naprosto přirozené. Jde tu 

samozřejmě o byznys, ale je to zároveň 

jediný investor, který nad tím nápadem 

přemýšlel do hloubky, nejen z hlediska 

investice. Pokud tlak na monetizaci pře-

kryje nápad samotný, je to podle mého 

názoru špatně.

Jak vidíte změny ve světě sociál-
ních sítí?
Zejména v USA se svět sociálních 

sítí hodně mění, ale podstata zůsta-

la stejná, buďte online, to je trend. My 

chceme opak i proto se snažíme do-

stat na trh USA, tam to vzniklo a mys-

lím, že už je to tam přesycené a lidé  

chtějí něco jiného. Hodně lidí mi říká, 

ztrácím přátele, nemám na ně čas.  

Ale ono je to ve skutečnosti tak, že vol-

ného času je stejně, jen ho jinak využí-

váme. 

Ruský start-up N-Tech Lab a jeho al-
goritmy na rozpoznávání obličejů 
patří mezi to nejlepší na světě. Ně-
kteří dokonce tvrdí, že je to v sou- 
časné době to nejlepší. V soutěži Me-
gaFace organizované University of 
Washington v závěru minulého roku, 
N-Tech Lab pobil obdobný systém 
společnosti Google FaceNet a dal-
ších 100 celosvětových konkurenč-
ních technologií.

N-Tech Lab tým vyvinula speciální al-

goritmus pro rozpoznávání obličejů 

založený na umělé neuronové síti, in-

spirované biologickou neuronovou 

sítí. Dokáže extrahovat charakteristic-

ké rysy obličejů osob. N-Tech Lab sys-

tém byl vyhlášen jako nejpřesnější pro 

vyhledávání ve velkých datových ob-

jemech. Dosáhl přesnosti 73,3% na  

1 milion tváří. Největším problémem 

při vývoji technologie pro rozpoznává-

ní obličejů je právě vytvoření algoritmu, 

který je schopen odhalit klíčové vlast-

nosti bez ohledu na úhel, světelné pod-

mínky, výraz obličeje a celkovou kvali-

tu obrazu.

Komerční start na dosah ruky
Jeden ze dvou zakladatelů N-Tech 

Labu, 26-letý Arťom Kucharenko, se 

po výhře nechal slyšet, že plánuje 

spuštění několika komerčních projek-

tů využívajících jeho technologii. Jed-

nak se tak chtěl dostat do ještě širšího 

povědomí a také najít potenciální inves-

tory pro další rozvoj. Jak řekl, tak uči-

nil. A humbuk je to pořádný. V únoru 

byla v Rusku spuštěna aplikace FindFa-

ce umožňující vyhledat jakýkoliv obličej 

na ruské obdobě Facebooku, síti Vkon-

takte. Pokud nejste z Ruska, nebo se  

o tamní Hitech reálie nezajímáte, asi 

jste o ní nikdy neslyšeli. Potenciál má 

ovšem i u nás ve verzi pro Facebook 

obrovský. Má kolem půl miliónu staže-

ní. Od startu se jen množí příběhy lidí, 

kteří byly na síti po letech nalezeni.

Dvě ženy, jejichž anonymní portrét 

jeden softwarový vývojář pořídil v roce 

2010. Kontroverzní zveřejnění fotografií 

ruských pornohereček proti jejich vůli. 

Znovuotevření nevyřešených policej-

ních případů atd. FindFace má být přá-

telská služba ulehčující nalezení a ově-

ření totožnosti přátel nebo i náhodných 

známostí. Zároveň ale nastoluje poměr-

ně znepokojující otázky soukromí uži-

vatelů sociálních sítí. V této souvislos-

ti nelze nezmínit novou evropskou le-

gislativu ochrany osobních údajů, která 

bude pro aplikace typu FindFace pěk-

ným soustem. Tedy až přijdou do naše-

ho prostoru. Což v případě využití tech-

nologie N-Tech Labu Facebookem ne-

musí být vůbec nereálné. Nicméně Fin-

dFace nyní analyzuje veřejně publiko-

vaná a dostupná data. Pak je na mís-

tě spíše zamyšlení nad celkovým kon-

ceptem soukromí v našem současném 

právním pojetí.

Nejen hledání zločinců
Minimálně od aféry Snowden je jas-

né, že technologie rozpoznávání obli-

čejů mohou (jsou) být použity „silový-

mi“ orgány pro vyhledávání a identifika-

ci hledaných zločinců analýzou záběrů 

veřejných video kamer. Využití je vícero 

a fantazii se meze nekladou. Rozdíl je  

v tom, že tyto systémy jsou ve využití 

nejen výsadou tajných služeb, ale mají 

i použití v masovém měřítku v jakémko-

liv businessu. Technologie je unikátní 

ve svých algoritmech a její užití či zneu-

žití je dáno lidským faktorem. 
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N-Tech lab vás pozná

Sixteen real friends: Facebook pro skutečné přátele 

Autorem textu je Dan Konečný. Text byl 
zveřejněn na serveru Hlavousrdcem.cz. 
Redakčně upraveno.

Autorem textu je Petr Kylián. Text byl 
zveřejněn na serveru Hlavousrdcem.cz. 
Redakčně upraveno. 
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Létající drony už dávno nejsou jen 
hračkou pro zábavu. Výkonné mode-
ly nacházejí uplatnění u záchranných 
složek, ve vojenské oblasti, ale i u ko-
merčních firem. Na český trh se nově 
dostává dron SkyRanger od kanad-
ské firmy Aeryon Labs. Ten je kon-
struovaný tak, aby obstál i za těch 
nejtěžších klimatických podmínek.

SkyRanger je navržen tak, aby ho bylo 

možné používat i za skutečně extrémní-

ho počasí. V tomto směru čerpá kanad-

ský výrobce zkušenosti z klimatických 

podmínek ve své domovině. Tento dron 

je tak schopen létat i v situacích, kdy 

jsou jiná podobná zařízení nepoužitel-

ná, což může být velmi důležité třeba 

pro využití záchrannými složkami, ale 

také pro komerční sféru. SkyRanger je 

schopen operovat po dobu až 50 min 

s plným zatížením, a to při teplotách  

v rozmezí -30° C až +50° C. Dokáže 

létat při větru 65 km/hod v nárazech  

90 km/hod, což jsou hodnoty, které se 

v našich klimatických podmínkách sku-

tečně vyskytují jen velmi omezeně.

Podle přání zákazníka lze přístroj do-

dat se dvěma typy kamer. Chytrou sta-

bilizovanou duální denní/termo (EO/IR) 

kamerou, u které může operátor přepí-

nat živý náhled obrazu z obou sníma-

čů, přičemž se zaznamenávají oba pro 

pozdější analýzu. 

zalétejte si i v dešti 
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Snaha  
o zabezpečení systémů má smysl 
„Šifrování je základním nástrojem 
bezpečnosti a ochrany soukromí  
v digitálním světě. Stejně tak jej po-
užívají zločinci ke skrytí svých ak-
tivit. Musíme mít ale na paměti, že 
kryptografie je především nástrojem  
dobra a bezpečnost je vždy dů-
ležitější než kontrola,“ říká Bruce  
Schneier, americký kryptolog a ma-
tematik, který je autorem dnes již le-
gendární knihy Aplikovaná krypto-
grafie.

Žijeme v digitálním světě a naše sou-

kromí je tak vlastně neustále v hledáč-

ku těch, kteří se jej snaží narušit a infor-

mace o nás nějakým způsobem zneu-

žít. O tom, jak se svět kryptografie změ-

nil za 20 let a jak může náš život pro-

měnit nástup technologií internetu věcí, 

si ICT Network News povídaly s před-

ním světovým kryptografem a matema-

tikem Brucem Schneierem.

Vaše kniha „Aplikovaná kryptografie“ 
oslaví letos dvacet let od svého vydá-

ní. Za tu dobu se stala jednou z nej-
důležitějších knih, kterou by měl mít 
v knihovničce snad každý zájemce  
o bezpečnost, a z vás udělala jednu  
z nejznámějších postav oboru. Co 
vás vedlo k napsání této knihy a co 
se od té doby změnilo?

Důvod, proč jsem se v roce 1993 roz-

hodl napsat knihu o kryptografii, byl 

poměrně prozaický. Bylo jí potřeba. 

Na trhu nebyla žádná jiná publika-

ce, která by shrnovala vše, čeho bylo 

v tomto oboru dosaženo, a sumari-

zovala základní poznatky. Musíme  

si uvědomit, že tou dobou byl inter-

net vlastně ještě v plenkách, neexis-

toval klasický web, tak jak ho známe 

dnes, nebylo tedy úplně snadné tyto  

informace získat a už vůbec ne na jed-

nom místě. Proto jsem se rozhodl na-

psat knihu, která by vysvětlovala ten 

vzrušující vývoj v kryptografii jazykem, 

jemuž by rozuměli i nematematikové. 

To, že se stala základní knihou pro vý-

voj internetové kryptografie, bylo spíše 

náhodou. 

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz
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Nová MoBIlNí aPlIKaCe  
od MBaNK 
Internetové bankovnictví je pomalu vytla-

čováno chytrými telefony. Místo složité-

ho přihlašování na počítači uživatelé stá-

le častěji sahají po svém chytrém telefonu. 

Banky se tak snaží nabídnout nejen větší 

pohodlí, ale i bezpečnost. Novou verzi své 

bankovní aplikace představila mBank. Za-

jímavé je, že aplikace nabízí přístup k ně-

kterým informacím i bez přihlášení – uži-

vatel tak může vidět například zůstat-

ky na účtu, limity svých kreditních karet,  

a k dispozici má i klávesy rychlé volby. 

Pochopitelně až v okamžiku, kdy telefon 

úspěšně přiřadí ke svému účtu. Všechny 

aktivní operace jsou pochopitelně chráně-

ny speciálním kódem PIN, který se nikde 

v telefonu neukládá. Nově je možné získat 

informace i o úvěrech či pracovat s plá-

novanými operacemi. Mobilní bankovnic-

tví mBank již mohou využívat i majitelé te-

lefonů s operačním systémem Windows. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Bruce Schneier – applied cryptography
Poprvé vyšlo v nakladatelství John Wiley 
& Sons v roce 1994, druhé vydání pak 
v roce 1996. To popisuje více algoritmů, 
má 784 stran. Vydání k 20. výročí obsa-
huje některé opravy, nutné po letech vý-
voje v kryptografii
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 Nedostatek odborníků ohrožuje firmy
Společnost Intel Security ve spoluprá-

ci s Centrem pro strategická a mezi-

národní studia vydala globální zprá-

vu s názvem Jak „prolomit“ nedostatek 

kvalifikované síly. Většina respondentů  

(82 procent) připouští, že odvětví kyber-

netické bezpečnosti trpí nedostatkem 

odborníků, přičemž 71 procent respon-

dentů uvádí, že tento nedostatek je pří-

činou přímé a měřitelné škody na těch 

společnostech, které jsou kvůli nedostat-

ku této pracovní síly zranitelné vůči ky-

bernetické kriminalitě. Každý čtvrtý re-

spondent uvedl, že jeho firma přišla v dů-

sledku nedostatku kvalifikované pracov-

ní síly o svá data. Nejsou patrné žádné 

známky toho, že by nedostatek pracovní 

síly v této oblasti v příštích letech polevil.

 Spíše než peněženku hlídejte data
Lidé cestující pracovně do zahraničí bý-

vají častěji okradeni o cenná osobní 

nebo firemní data než o peníze. Chování 

převážně seniorních pracovníků na inter-

netu nahrává kybernetickým zločincům. 

Vyplývá to ze studie společnosti Kasper-

sky Lab provedené ve 23 zemích včet-

ně České republiky. Téměř každý desá-

tý (8 %) dotázaný Čech se stal během 

svých služebních cest cílem kybernetic-

kých zločinců. U seniorních obchodních 

manažerů dosahuje toto číslo až 17 %. 

Pracovníci i přesto, že jsou daleko od za-

bezpečení jejich pracovních komunikač-

ních sítí a mají k dispozici tajná data spo-

lečnosti, nepřizpůsobují své chování ces-

tovním podmínkám. To se týká více než 

poloviny lidí (54 %) na služební cestě  

a až 62 % seniorních pracovníků.

 energetika v centru pozornosti kyberzločinců
Inteligentní rozvodné sítě umožňují regu-

lovat výrobu a spotřebu elektrické energie  Ko
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Kolos jakým jsou České dráhy, za-
městnává tisíce zaměstnanců. Řada  
z nich se navíc pohybuje v poměr-
ně nebezpečném prostředí. I proto je 
potřeba věnovat pozornost dodržová-
ní zásad bezpečnosti práce. I proto se 
rozhodla společnost podstoupit certi-
fikaci na mezinárodní standardy OH-
SAS 18001 a ISO 9001. Jak potvrdil au-
dit provedený Bureau Veritas, České 
dráhy požadavky obou norem splňují.

Snaha o dodržování bezpečnosti práce 

není jen nutností danou legislativou. Ze-

jména v dnešní době, kdy je stále těž-

ší sehnat kvalitní zaměstnance je to pro 

firmy i samozřejmý způsob, jak zajistit 

svým pracovníkům bezpečné a příjem-

né pracovní prostředí. I proto kladou fir-

my velký důraz na prevenci pracovních 

úrazů. „Mezinárodně uznávaná norma 

OHSAS 18001 je zaměřena na preven-

ci vzniku úrazů, havárií a také zvyšování 

ochrany zdraví zaměstnanců. Dává stej-

nou prioritu bezpečnosti práce jako dů-

ležitým ekonomickým hlediskům, zajiš-

tění kvality nebo ochraně životního pro-

středí. Ve svém důsledku posiluje výkon-

nost celé organizace, zvyšuje její prestiž 

a důvěryhodnost na trhu,“ říká generál-

ní ředitel certifikační společnosti Bureau 

Veritas Jakub Kejval.  

Trojský kůň a downloader Keydnap 
se šíří jako soubor ZIP. Jeho úko-
lem je získat hesla uživatelů Mac OS 
X. Upozornila na něj bezpečnostní 
společnost ESET.

Společnost ESET odhalila nebez-

pečný malware OSX/Keydnap. Ten 

dokáže zařízení Apple s operač-

ním systémem OS X nejen promě-

nit pomocí své backdoor komponen-

ty v součást botnetové sítě, ale pře-

devším odcizit hesla a klíče uživa-

tele. Škodlivý kód se šíří v soubo-

ru ZIP maskovaný jako textový doku-

ment nebo obrázek ve formátu JPG  

a to včetně odpovídající ikony a kon-

covky, která je ovšem zakončena me-

zerou. Při pokusu o spuštění takto 

maskovaného souboru pak operač-

ní systém nepoužije aplikaci určenou 

pro editování textů či obrázků, nýbrž 

příkazový řádek.

„Uživatel otvírající fiktivní dokument 

ve skutečnosti spouští spustitelný sou-

bor pro Mac OS, který záhy stáhne dal-

ší části malware. Nejdříve dojde ke sta-

žení a spuštění hlavní backdoor kom-

ponenty, dále pak ke stažení náhodné-

ho obrázku, který nahradí právě spuš-

těný downloader, a nakonec dojde  

i na jeho zobrazení uživateli,“ vysvět-

luje Miroslav Dvořák, technický ředitel 

společnosti ESET, a dodává: „Po infil-

traci zařízení se malware snaží získat 

přístupové údaje spravované pomo-

cí komponenty operačního systému, 

správce hesel Keychain.“

V bezpečí jsou uživatelé OS X, kte-

ří mají nastavenou funkci Gatekeeper 

tak, aby umožňovala spouštění pouze 

aplikací digitálně podepsaných pomo-

cí vývojářského ID přiděleného spo-

lečností Apple. Umožňuje-li Gatekee-

per stažení i nepodepsaných aplikací, 

má malware Keydnap přístup do sys-

tému.

„Neméně zajímavé je také to, jak 

Keydnap komunikuje se svým řídícím 

serverem, od kterého dostává pokyny  

k činnosti, respektive který na něj 

rovněž odesílá výsledky provádě-

ných úloh. Používá k tomu totiž Tor-

2Web proxy infrastrukturu,“ uzavírá  

Dvořák. 

Aspirant na nejvýznamnější udá-
lost v oblasti bezpečnostního soft-
ware je tady. Společnost Avast ozná-
mila, že za neuvěřitelných bezmála 
32 miliard korun kupuje konkurenč-
ní společnost AVG. Vzniká tak jeden 
z nejvýznamnějších hráčů na tomto 
poli, který se může směle popasovat  
s největšími značkami v oboru,  
a možná i světová jednička.

Už samotný fakt, že se na území býva-

lého Československo zrodily hned dvě 

velké antivirové firmy, kterým se poda-

řilo velmi dobře se usadit na globálním 

trhu, lze považovat za úspěch. Spoje-

ní obou firem, oznámené v červenci le-

tošního roku, je ale skutečně událostí 

globálního významu, která může změ-

nit trh bezpečnostního software nejen 

v Česku či regionu střední Evropy, ale 

skutečně globálně. Avast provede akvi-

zici společnosti AVG prostřednictvím 

odkupu všech zbývajících akcií za cenu 

25,00 dolarů za akcii, tedy celkově 31,7 

miliard Kč. Transakce bude provedena 

v hotovosti. Avast si od transakce sli-

buje především větší záběr, technolo-

gickou hloubku a otevření nových trhů. 

Spojení technologií a pozic na jednot-

livých trzích umožní výsledné společ-

nosti poskytnout svým zákazníkům vy-

spělejší produkty v rámci svého tradič-

ního pole působnosti, jakož i rychle-

ji inovovat v nově nastupujících oblas-

tech zabezpečení mobilních zařízení  

a internetu věcí. 

Česko-slovenským spojením  
vzniká bezpečnostní gigant

ict bezpečnosti05      ICT NETWORK NEWS zprávy

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz

malware Keydnap  
krade hesla uživatelům mac OS X 
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v reálném čase a obousměrně komu-

nikovat mezi výrobními zdroji a spo-

třebiči nebo spotřebiteli. To ale přináší  

i i nutnost jejich efektivního zabezpečení. 

S kybernetickými útoky na společnos-

ti energetického sektoru se dnes odbor-

níci už nesetkávají jen v rovině teoretic-

kých úvah, ale i ve skutečnosti. Přizpů-

sobovat tomu samozřejmě musí i svou 

práci, stejně jako u jiných útoků. I u hro-

zeb pro energetické sítě je třeba identifi-

kovat případná rizika a připravit scéná-

ře pro minimalizaci případných škod. 

„Na průmyslové podniky včetně oblasti 

energetiky mířila celá čtvrtina útoků, da-

leko za nimi jsou pak vlády,” vysvětluje 

Zuzana Lhotáková, Marketing manager 

SAS Institute ČR.

 Práce z domu 
a mobilita jsou velkým rizikem
Aktuální pracovní trendy, které umožňují 

pracovat z domu či na cestách, přinášejí 

firmám sice zvýšení produktivity, na dru-

hou stranu zvyšují stres IT administráto-

rům, kteří musejí posilovat ochranu pod-

nikových sítí. Riziko se zvyšuje přede-

vším s nárůstem využívání vlastních mo-

bilních zařízení k práci, nezabezpeče-

ného připojení v domácí síti a využívá-

ní veřejných wifi připojení. Společnost 

GFI Software zveřejnila výsledky svého 

průzkumu zaměřeného na problemati-

ku bezpečnosti podnikových sítí. Podle 

tohoto průzkumu patří mezi hlavní bez-

pečnostní incidenty neopatrnost vlast-

ních uživatelů a ransomware, kterých se 

obává 64 % resp. 55 % malých a středně 

velkých společností (SMB).

Důsledkem může být například ná-

kaza ransomwarem, jako v nedávném 

případě napadení Office 365, a vyřaze-

ní podnikové sítě z provozu v řádu ho-

din až dní. Ko
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Bezpečnost práce  
v Českých drahách  
ve středu pozornosti 
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Nástup nových technologií prová-
zí vždy poměrně složitý proces stan-
dardizace. Podobně je to s již poma-
lu dominujícím formátem 4K nebo Ul-
tra HD. Přístupy jednotlivých výrob-
ců se zatím liší. Úspěch zaznamena-
la nyní technologie RGBW, za kterou 
stojí především LG. Ta byla totiž ko-
misí ICDM (International Committee 
for Display Metrology) zařazena mezi 
standardy. To dává uživatelům jisto-
tu, že investice do nové televize bude 
mít smysl.

Pokles cen spolu se sledem několi-

ka sportovních událostí po sobě výraz-

ně zvýšil poptávku po televizích s roz-

lišením 4K. Ty tak začínají postupně 

ovládat trh, zejména na úkor 3D, kte-

ré – pravděpodobně jen dočasně – za-

tím ustupují ze scény. Nástup nového 

formátu ale s sebou nese také souboj 

několika technologií o to, která se sta-

ne standardem. Dobrou zprávu obdr-

želi v LG, technologie RGBW byla to-

tiž během květnového setkání komise 

ICDM (International Committee for Dis-

play Metrology) v San Franciscu uzná-

na jako standard, když bylo potvrze-

no, že splňuje veškeré požadavky pro 

zobrazení obrazu ve 4K. Během zase-

dání byly akceptovány i další techno-

logie, za nimiž LG stojí, zejména RGBY  

a PenTile.

Komise zároveň rozhodla, že kaž-

dý test rozlišení musí uvádět i hodno-

tu modulace kontrastu, která je nutná 

pro následné posouzení splnění stan-

dardů. IDMS modulaci kontrastu defi-

nuje jako rozdíl v jasu mezi každým při-

lehlým řádkem v horizontále i vertikále 

mřížky řádků se světlem a barvou, kte-

ré tvoří obraz. 

Ale ani pokud jde o fyzickou bezpeč-

nost, nemusí být situace tak jednodu-

chá, jak by se na první pohled zdálo. 

Mohli bychom se domnívat, že by to 

nemusel být až takový problém, vždyť 

prostor lze snadno definovat, stejně 

jako osoby, které mají do objektu pří-

stup, nebo mohou ovládat bezpečnost-

ní systémy. Jenže do hry obvykle vstu-

puje další partner, například bezpeč-

nostní agentura. A najednou se celý 

problém trochu komplikuje a dostává-

me se do obdobné situace, jako v pří-

padě kybernetické bezpečnosti. I bez-

pečnostní agentury bývají často propo-

jené s partnery a to platí ji o jejich infor-

mačních systémech. To znamená opět 

potenciální zranitelné místo. I když si 

manažeři zvolí důvěryhodnou agentu-

ru, určitá netěsnost může nastat napří-

klad v síti partnera a přístup k vnitřním 

bezpečnostním systémům tak může 

získat někdo, kdo jej mít nemá.

Tím se vlastně dostáváme tak tro-

chu na začátek. Bezpečnost nikdy ne-

zajistíme jen jedním rozhodnutím nebo 

krokem, vždy je o řetěz opatření v celé 

řadě oblastí, které na sebe musí vzá-

jemně navazovat a doplňovat se. A prá-

vě v tomto multidimenzionálním přístu-

pu vidím výraznou přidanou hodnotu, 

kterou může společnost Deloitte svým 

zákazníkům nabídnout. 

Bezpečnost není jen IT 
...pokračování na straně 1
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Pal GroUP Sází Na INfor  
CloUdSUITe INdUSTrIal 

Kanadský výrobce termoplastových a sa- 

molepicích produktů, společnost PAL 

Group, se rozhodl nahradit původní, 

dnes již nedostačující podnikový systém 

řešením Infor CloudSuite Industrial (Syte-

Line). To má díky možnosti personalizace 

uživatelských obrazovek zkrátit čas hle-

dání kritických podnikových dat, urychlit 

reportování a celkově zlepšit produktivi-

tu. Pro řešení od společnosti Infor mluvil 

především rozsah funkcí a flexibilita. Apli-

kace pomůže PAL Group rychle extraho-

vat data či klíčové informace z výrobních 

procesů a bude nasazena on-premise fir-

mou Inforlogic, jež je partnerem společ-

nosti Infor. Flexibilita aplikace dovolí vy-

tvořit společnou platformu pro řízení růs-

tu jak v divizi plastů, tak v divizi samole-

picích produktů. 

v.I.P. NOvINKa

 acronis partnerem Scuderia Toro rosso f1
Závodní tým Formule 1 Scuderia Toro 

Rosso, který je vlastně druhým týmem 

značky Red Bull, uzavřel marketingo-

vé a technologické partnerství se spo-

lečností Acronis. Součástí partnerství je 

logo, které bylo umístěno na boku mo-

nopostu Red Bull a závodních kombiné-

zách během Velké ceny Maďarska a kte-

ré zde zůstane i v dalších závodech. Tým 

Toro Rosso bude navíc využívat hybridní 

cloudová řešení Acronis ke garanci do-

stupnosti dat v kritických chvílích – při 

závodech a během příprav na ně. Kro-

mě toho generuje tým během každého 

závodního víkendu zhruba 700 GB dat. 

Stovky senzorů monitorují monoposty  

a poskytují informace v reálném čase, 

které jsou okamžitě analyzovány a využí-

vány ke zlepšení výkonu. Data jsou rov-

něž přenášena do centrály týmu v ital-

ské Faenze.

 Nové monitory pro Ifa 2016
Společnost MMD připravuje pro nadchá-

zející veletrh IFA 2016 vylepšené moni-

tory Philips, které uchvátí úžasnými bar-

vami, precizností, větší rychlostí. Na ná-

vštěvníky bude čekat čtyřicetipalcový za-

křivený kousek – největší 4K zakřivený 

monitor, který vytvoří více osobního pro-

storu a dokonce nabízí možnost naklo-

nit si monitor do optimální polohy. Své-

ho debutu se zde dočká i monitor Phi-

lips s webkamerou, kterou lze vysunout 

a zase zasunout dle potřeby a která brání 

hackerskému zneužití, nebo zbrusu nová 

řada C7, do níž patří ty úplně nejtenčí 

monitory Philips. Tyto monitory disponu-

jí spolu s technologií UltraColor i ultraten-

kým designem, který zaujme v jakémko-

liv prostředí. Díky tomu, že nemají ráme-

ček ze tří stran, maximalizují zobrazovací 

prostor pro vskutku plynulý vzhled a plné 

soustředění.Ko
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Výsledky prestižního žebříčku Czech 
TOP 100 potvrzují silnou orientaci 
české ekonomiky na export. V roce 
2015 zaznamenaly totiž české firmy 
více než desetiprocentní pokles tržeb. 
S tímto trendem se ale dobře vyrov-
nali ti, jejichž odbyt směřuje přede-
vším mimo Česko. I proto letos ovlád-
la žebříček společnost Škoda Auto.

Výsledky žebříčku Czech TOP 100 le-

tos vyhlašovalo stejnojmenné sdružení 

již po dvacáté. Tato tradiční anketa tak 

dává unikátní možnost sledovat změ-

ny, kterými česká ekonomika prochází  

v průběhu času. Výsledky jsou v posled-

ních letech stabilní – nejvyšší příčky ob-

sadily společnosti ŠKODA AUTO, ČEZ, 

AGROFERT, RWE Supply & Trading CZ 

či FOXCONN CZ. Jejich výsledky ukazu-

jí, že se jim v loňském roce dařilo, pře-

devším těm, které vyráběly pro export.

Tržby jednotlivých firem
Přestože ekonomika rostla, výsledky 

českých firem v loňském roce nebyly 

nijak oslnivé. Tržby stovky největších fi-

rem meziročně klesly z 2,6 na 2,4 bili-

onu korun. Nejvýznamnější firmou Čes-

ké republiky žebříčku CZECH TOP 

100 podle tržeb za uplynulý rok se sta-

la již poněkolikáté ŠKODA AUTO. V 

roce 2015 prodala 1,037 milionu vozů 

a poprvé v historii tak překonala milio-

novou prodejní hranici. Vykázala trž-

by ve výši 315 miliard korun. Na dru-

hém místě se umístil ČEZ s tržbami přes 

210 miliard korun. Na třetí příčce je pak  

AGROFERT, který utržil 167 miliard ko-

run stejně jako v roce 2014. Čtvrtou příč-

ku obsadilo RWE Supply & Trading CZ  

s tržbami 142 miliard korun. Na páté 

místo postoupil z loňského šestého FO-

XCONN CZ. 

Česká ekonomika žije především  
z exportu, potvrdilo Czech TOP 100 

Technologické výdaje veřejného sek-
toru se, podle zjištění analytiků spo-
lečnosti Gartner, po poklesu v roce 
2015 udrží na stabilní úrovni. V po-
sledních deseti letech byli CIO, ře-
ditelé IT a vedoucí odborů informati-
ky ve veřejném sektoru pod tlakem, 
aby „zvládli více s menšími rozpoč-
ty“. Dnes tento tlak souvisí zejména  
s potřebou dále optimalizovat ná-
klady na IT i jeho provoz a zároveň 
zvládnout nadcházející digitální ino-
vaci a modernizaci ve veřejném sek-
toru. 

Celosvětové výdaje na technologie  

a služby v oblasti IT by v letošním roce 

měly velmi mírně vzrůst na 430,1 mi-

liardy dolarů a do roku 2020 pak až 

na 476,1 miliard dolarů. Je to obrat 

po předchozím roce, kdy došlo k po-

klesu o 5,2 procenta. Deset strategic-

kých technologií, které analytici Gartne-

ru v letošním roce vybrali, může pomo-

ci při transformaci veřejné správy. 

digitální veřejná správa:  
10 technologií, bez kterých to nepůjde 
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 diktafon maskovaný za flash disk
Potřebujete zaznamenat nějaký rozho-

vor a nechcete na sebe upozorňovat dik-

tafonem? MQ-U300 je řešením pro vás. 

Na první pohled totiž vypadá jako oby-

čejný Flash disk, který vás nikdo nebu-

de nutit vypnout. Ve skutečnosti ale na-

bízí funkci automatického nahrávání ak-

tivovaného zvukem – když jeho intenzi-

ta vzroste nad 60 dB, začne diktafon na-

hrávat. V tomto režimu zařízení pracuje 

až po dobu 25 dní! Velmi důležitou vý-

hodou je možnost činnosti po připo-

jení k napájení, např. ponechání dikta-

fonu v USB portu zapnutého počítače. 

To umožňuje pokračovat v nahrávání a 

zároveň činí dobu, po níž bude zaříze-

ní v provozu, nezávislou na baterii dik-

tafonu. Data se ukládají ve formátu mp3  

(64 kbps) do vestavěné paměti s ka-

pacitou 4 GB, což umožňuje uložit až  

144 hodin nahrávek.

 automatizace v podání red Hat
Red Hat oznámil všeobecnou dostup-

nost Ansible Tower 3, nejnovější verze 

své IT automatizační platformy pro firem-

ní využití. Ta umožňuje rozšířit automati-

zaci napříč celým podnikem a může se 

pochlubit moderním rozhraním, výkon-

nějším mechanismem notifikací a pod-

porou explicitních oprávnění. Díky An-

sible Tower mohou uživatelé zpřístup-

nit svá automatizační řešení ostatním  

a tedy i vytvářet a široce sdílet automa-

tizační procesy napříč týmy. Z postup-

ného zdokonalování DevOps možností 

tak může těžit celá organizace. Ansible 

Tower je postavený na oblíbeném open 

source automatizačním projektu Ansible 

a usnadňuje správu nasazení komplex-

ních vícevrstvých aplikací.
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Úlohy dříve vyhrazené jen velkým 
produkčním strojům dnes zvládají  
i kancelářské přístroje. Dokazuje to 
Konica Minolta bizhub PRO 958 na-
bízející rychlý černobílý tisk a výkon-
né barevné skenování velkých obje-
mů dokumentů při zachování rela-
tivně kompaktních rozměrů. Firmám 
to umožní výrazně snížit náklady na 
tisk, místo zadávání zakázek exter-
ním dodavatelům mohou totiž velkou 
část úloh vyřešit interně.

Nový bizhub PRO 985 nabízí černobí-

lý tisk o rychlosti až 95 stran za minu-

tu a maximální kapacitu 6650 listů. Boč-

ní zásobník nabízí kapacitu až 150 lis-

tů, a zároveň umožňuje tisk prodlouže-

ných formátů, a to až do délky 1,2 me-

tru. Díky vylepšenému systému duální-

ho skenování s kapacitou 300 stran lze 

oboustranně barevně naskenovano-

vat až 240 obrázků za minut. Kromě již 

standardních funkcionalit disponuje bi-

zhub PRO 985 rovněž technologií NFC 

pro autorizaci uživatelů pomocí mobil-

ních přístrojů. Tiskárna podporuje na-

příklad funkci velkokapacitního sešívání 

až 100 listů, vázání brožur, tzv. Z-sklad 

nebo automatické vkládání dalších tis-

ků ze zásobníku do vytvořených mate-

riálů. 

Produkční stroj 
v kancelářském 
provedení 

http://www.corporateict.cz/koutek-redaktora/ceska-ekonimika-zije-predevsim-z-exportu.html
http://www.corporateict.cz/koutek-redaktora/digitalni-veejna-sprava-deset-technologii-bez-kterych-to-nepujde.html
http://www.corporateict.cz/podnikove-systemy/inovace-konica-minolta.html


Do centra pozornosti se tak logicky do-

stávají právě domácí síťová úložiště, 

která lze propojit s chytrou televizí nebo 

platformou, jako je právě Apple TV. 

Bezpečně a pohodlně
Síťová úložiště QNAP splňují veške-

ré standardy, které bychom v dnešním 

IT světě očekávali. Kromě spolehlivosti  

a bezpečnosti se ale snaží svým uživa-

telům, ať už v domácnostech či ve fir-

mách, nabídnout i něco navíc. Nejno-

vější možností je proměnit svůj NAS 

ve výkonné multimediální centrum. To 

je možné díky nedávno vydané aplika-

ci Qmedia pro tvOS, umožňující přehrá-

vat uložená videa, fotografie a hudeb-

ní soubory prostřednictvím Apple TV. 

Veškeré soubory jsou přitom přístup-

né přímo z prostředí Apple TV, uživatelé 

se tak nemusí zatěžovat přihlašováním 

NAS či složitým vyhledáváním svých 

filmů či hudby. Jednoduše tak mohou 

sdílet své multimediální soubory napříč 

všemi zařízeními, která mají v domác-

nosti - notebookem či mobilním tele-

fonem počínaje a televizní obrazovkou  

v obýváku či ložnici konče.

Qmedia podporuje tvOS na App-

le TV 4. Pro využití veškeré funkciona-

lity Qmedia v plné šíři by měli uživate-

lé QNAP NAS používat na svých zaří-

zeních firmware QTS 4.1.0 (či novější)  

a zároveň mít nainstalovanou Video/

Photo/Music Station z centra aplikací 

QTS.   

dostaňte své přístupové body pod kontrolu 
Bez bezdrátové wi-fi sítě si dnes ne-
umíme představit ani domácnost, na-
tož firmu. Ale zatímco dům či byt ob-
vykle pokryjeme jediným přístupo-
vým bodem, u rozsáhlejších prostor 
může jít jejich počet do desítek. To 
pochopitelně zvyšuje nároky i nákla-
dy na správu, stejně jako riziko něja-
ké chyby. Výrazné zjednodušení prá-
ce pro administrátory může zname-
nat nový topologický PoE přepínač 
od společnosti AirLive. 

Čtyřiadvacetiportový gigabitový přepí-

nač dokáže napájet připojená zařízení 

prostřednictvím Ethernet portu. To jej 

přímo předurčuje k využití právě u ta-

kových koncových zařízení, jako jsou 

bezdrátové přístupové body anebo 

IP kamery, které bývají často umístě-

ny na vzdálených či těžko přístupných 

místech, kde by zajištění napájení před-

stavovalo problém. Přitom je schopen 

poskytnout výkon až 370 wattů. Přepí-

nač navíc přináší automatické ohlašo-

vání problémů, tvorbu map a více intui-

tivnosti do správy celé sítě.

PoE přepínač s managementem 

(POE-GSH2624-370) je schopen díky 

zabudované automatické funkci to-

pologického diagramu identifikovat 

všechna síťová zařízení v lokální síti  

a vykreslit diagram celé sítě pro co nej-

jednodušší správu. Pomáhá monitoro-

vat všechna PoE síťová zařízení, jako 

jsou IP kamery nebo přístupové body.  

V případě jejich výpadku je umí automa-

ticky restartovat a obnovit jejich fungo-

vání, což šetří náklady na čas techniků  

a správců. Nový model podporuje funk-

ce grafického zobrazení sítě, jako je to-

pologický pohled náhled po poschodích  

(E-map).  

NOvINKy

INforMaCe o SíTI v reálNéM 
čaSe 
Nový analytický nástroj Real-Time Mobi-

le Network Analytics umožňuje operáto-

rům získávat informace o provozu v síti  

v reálném čase. S pomocí tohoto nástro-

je může provozovatel mobilní sítě efektiv-

ně optimalizovat své služby, protože má  

k dispozici informace o nárocích každého 

mobilního zařízení, každé aplikace či síťo-

vého prvku. Jakékoli problémy se sítí je 

možné odhalit v reálném čase. Díky těmto 

informacím může operátor výrazně mini-

malizovat dopad těchto problémů na uži-

vatele své sítě a tak citelně posílit uživatel-

skou zkušenost. Namísto složitého hledá-

ní příčiny v desítkách či stovkách nástro-

jů a manuálního porovnávání dat lze s po-

mocí Real-Time Mobile Network Analytics 

okamžitě identifikovat případnou závadu 

či nefunkčnost, případně přenastavit dů-

ležité parametry sítě tak, aby k přetížení či 

výpadku vůbec nedošlo. 
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 Sdílejte data na cestách
S možností jednoduše sdílet a ukládat 

data i na cestách přišla společnost Ver-

batim. Ta uvedla na trh trojici nových za-

řízení – MediaShare Wireless Mini, Disk 

iStore‘n‘Go Lightning a Store‘n’Go Dual 

USB. V prvním případě se jedná o mini-

aturní verzi streamovacího Wi-Fi zaříze-

ní, které se může proměnit v bezdrátový 

USB disk. Ten pak umožňuje zálohová-

ní a přenos dat. Vestavěný Wi-Fi vysílač 

umožňuje uživatelům přístup k obsahu 

microSD karty a sdílet nebo streamovat 

data s až pěti zařízeními najednou. Další 

dvě zařízení jsou potom klasickými Fla-

sh disky, přičemž iStore‘n‘Go Lightning 

je určen pro zařízení Apple a poslední  

z novinek pro další platformy, disponuje 

totiž konektorem USB-C.

 Senzory a IoT pomohou varovat před počasím
Podle údajů Světové banky připravi-

ly přírodní katastrofy za posledních tři-

cet let o život přibližně 2,5 milionu osob 

a způsobily škody za více než 4 biliony 

dolarů. Ve snaze varovat obyvatelstvo 

kdekoli na světě včas vyvinula společ-

nost The Weather Company síť Perso-

nal Weather Station (PWS). Tuto síť tvo-

ří přes 200 000 stanic ve 195 zemích. 

Díky ní poskytuje společnost The We-

ather Company milionům lidí na celém 

světě hyperlokální předpovědi s vyso-

kou přesností. Každá stanice je vyba-

vena řadou senzorů snímajících něko-

lik faktorů. Obsáhlejší data o počasí pak 

vedou k přesnějším a lepším předpově-

dím, které vládám a komunitám pomá-

hají lépe předpovídat počasí a reagovat 

na aktuální podmínky.

 Nové notebooky od lenova
Společnost Lenovo uvedla na trh čtve-

řici odolných byznysových noteboo-Ko
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Moderní technologie nám již něja-
ký čas významně usnadňují život. 
Neustálé zírání do monitoru a hrbe-
ní se nad klávesnicí však vůbec ne-
prospívá našemu zdraví. Jistě, i ta-
kový chytrý telefon nám může pomo-
ci s protažením nebo cvičením, sta-
čí stáhnout vhodné aplikace. Ale ani 
s nimi to nesmíme přehánět. „V prů-
měru strávíme nad telefonem ohnu-
tí v nepřirozené poloze až 2 – 4 hodi-
ny denně. To s sebou přináší velkou 
zátěž na náš pohybový aparát v po-
době špatného držení těla či bolestí 
krční páteře,“ varuje MUDr. Michaela 
Tomanová, primářka Rehabilitačního 
ústavu Brandýs nad Orlicí. 

Sedavé zaměstnání spolu s intenzivním 

používáním notebooků, tabletů či mo-

bilních telefonů může způsobit bolesti 

a degeneraci našeho pohybového apa-

rátu. Naše tělo ještě stále není takové-

mu způsobu života přivyklé. Obtíže se 

často vyskytují především kvůli dlouho-

dobému sezení, které má za následek 

nevyváženou funkci pohybového sys-

tému. Dochází k přetěžování některých 

svalů a současně k oslabování jiných. 

Zkuste si moderními technologiemi ne-

jen zpestřit život, ale také si jimi ulehčit 

od případných bolestí, které mohou na-

stat při dlouhodobém sezení či při čas-

tém surfování na internetu.

S telefonem trávíme spoustu času.  
Jak jej správě držet?
Následky našeho hrbení nad malým dis-

plejem telefonu už dokonce nesou od-

borný název. Lékaři jej nazývají esemes-

kovým syndromem, nebo též syndromem 

esemeskového krku.  

Programovatelné řídicí moduly 
(PAC) Modicon M580 od společnos-
ti Schneider Electric jsou vůbec prv-
ním prvním řídícím systémem svého 
druhu na světě, který má Ethernet za-
budovaný přímo v systémové sběrni-
ci ve svém jádře. Tato technologie na-
chází uplatnění například ve vodáren-
ství. Výrazné zlepšení funkcí starších, 
již instalovaných řídicích systémů, 
přinesla vodárně Kv rndrup na dán-
ském ostrově Funen.

Nový řídicí systém funguje na platfor-

mě internetu věcí a umožňuje vodárnu 

vzdáleně monitorovat a řídit přes PC, 

tablet nebo chytrý telefon. Technologie 

je dostupná i na českém trhu a hodí se 

také pro potravinářství, chemii a farma-

cii nebo plynárenství.

Nutná modernizace
Vodárna Kv rndrup provozuje pět 

studní a čtyři čerpadla. Protože byl její 

řídicí systém zastaralý, bylo doporuče-

no provést upgrade hardwaru i softwa-

ru. V minulosti se pro řízení vodárny po-

užíval PLC systém Modicon Premium  

s inženýrským softwarem PL7, obojí 

od společnosti Schneider Electric. Bě-

hem modernizace byla tato platforma 

nahrazena novým systémem ePAC Mo-

dicon M580 se softwarem Unity Pro V8.0 

– rychle a s minimální finanční zátěží  

i provozními riziky.

Systém Modicon M580 od Schneider 

Electric je první PAC na světě, který má 

Ethernet zabudovaný přímo v systémo-

vé sběrnici ve svém jádře. To nejen vý-

znamně zjednodušuje integraci zaříze-

ní třetích stran, ale především umož-

ňuje dosažení plné transparentnosti 

na všech úrovních aplikace.  
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ků řady ThinkPad T. Čtrnáctipalcový  

ThinkPad T460 doplňuje jeho od-

lehčená verze ThinkPad T460s, pro-

fesionální ThinkPad T460p a o tro-

chu větší kolega ThinkPad T560.  

Díky svému designu i vlastnostem 

pro zabezpečení firemních dat a vy-

sokému výkonu jsou tyto noteboo-

ky jasnou volbou pro uživatele, kte-

ří od svého notebooku očekávají ma-

ximální spolehlivost při práci v kan-

celáři i na cestách. Notebooky Thin-

kPad T460 a T560 určují nový stan-

dard produktivity na cestách. Před-

stavují ideální zařízení pro jednotliv-

ce a firmy, které hledají spolehlivé  

a snadno přenosné pracovní zaří-

zení. Jejich velkou výhodou je šká-

lovatelný výkon. Disponují až 32 GB 

RAM, grafikou až NVIDIA GeForce 

940MX a možností rychlého PCle 

úložiště.

 apple nabíjí TP-link
Společnost TP-LINK uvedla na český 

trh USB kabel TL-AC210 pro dobíje-

ní a synchronizaci přenosných zaříze-

ní Apple s rozhraním Lightning. Kabel 

získal certifikát MFi („Made for iOS“) 

společnosti Apple. Dobíjecí a syn-

chronizační kabel TP-LINK TL-AC210 

je metr dlouhý a sestává z 68 pocíno-

vaných měděných vláken s velmi níz-

kým odporem a tedy minimálním po-

klesem napětí. Vyznačuje se vysokou 

odolností proti oxidaci, což zaruču-

je dlouhou životnost a stabilní kvalitu 

přenosu dat rychlostí až 30 MB/s. Vo-

diče jsou potažené PVC izolací a chrá-

něné opletem, vnější plášť je z mate-

riálu ABS. Kabel je testovaný na více 

než 7 000 ohybů a více než 10 000 při-

pojení a odpojení konektoru. Zároveň 

je vybavený ochranou proti poškoze-

ní zpětným proudem nebo přepětím. Ko
UT

eK
 r

ed
aK
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rů

Nový systém 4mulcom, za kterým 
stojí společnost CertiCon, přináší 
možnost kvalitně a rychle přenést 
velké množství dat i v extrémních 
podmínkách. Dosahuje toho pro-
střednictvím mobilních celulárních 
sítí a zároveň datovým přenosům 
dodává potřebnou stabilitu. Nezále-
ží přitom, zda se jedná o audio, vi-
deo či jiný typ dat. Řešení využívá 
několik souběžně zapojených ko-
munikačních a přenosových kanálů, 
díky kterým je dosažen ten nejlepší 
možný výkon.

Systémové řešení 4mulcom nachá-

zí nejvíce své uplatnění v extrémních 

podmínkách s nestabilní mobilní sítí 

či nedostatečným internetovým při-

pojením. Jeho fungování je založe-

no na dvou vzájemně propojených 

technologiích – secom zajišťuje sta-

bilní mobilní spojení v místech s níz-

kou či kolísavou úrovní kvality mobil-

ního spojení a speedcom pak zodpo-

vídá za zvýšení rychlosti datových pře-

nosů realizovaných přes mobilní celu-

lární sítě, přičemž využívá technologii, 

která umožňuje násobení rychlostních 

limitů komunikačních technologií.

Jeho využití je však možné i v celé 

řadě dalších situací, např. pro přenos 

videa z bezpečnostních či přenosných 

kamer, při videokonferencích, pro bez-

pečnou a rychlou konektivitu v do-

časných pracovištích (stavby, mobil-

ní kanceláře aj.), pro přenos obrazu  

v dopravních prostředcích aj. Komuni-

kační systém je navržen tak, aby byl 

nezávislý na použité přenosové tech-

nologii a mohl využívat dnes běžně 

dostupné mobilní sítě (GPRS/EDGE/

UMTS/LTE), bezdrátové Wi-Fi sítě, Wi-

MAX, satelitní spojení či kabelové sítě 

xDSL a Ethernet. 

Stabilní přenos  
v extrémních podmínkách 

Více si přečtete na: 

Bolí vás záda?  
mobil může pomoci  
od některých neduhů 

http://www.netguru.cz/koutek-redaktora/mobil-muze-pomoci-od-nekteych-neduhu.html
http://www.netguru.cz/koutek-redaktora/stabilni-prenos-v-extremnich-podminkach.html
http://www.netguru.cz/koutek-redaktora/vodatny-budou-rizeny-pres-intenet.html


právo/finance ICT NETWORK NEWS      10

Hlídat neustále papírovou jízdenku 
nebo posílat SMS při nástupu do au-
tobusu? V dnešní době už trochu pře-
žitek. Jak může moderní přepravní 
systém fungovat lépe nám ukazuje 
příklad Ostravy. Místní dopravní pod-
nik totiž vybavil první vozidla terminá-
ly, které umožňují pořídit si jízdenku 
jednoduše přiložením bezkontaktní 
platební karty. Jízdenka se navíc ne-
musí ani tisknout.

V Praze se vedou neustálé spory 

na téma Opencard versus Lítačka, za-

tímco z veřejných peněz mizí miliony. 

Také v dalších městech utrácejí zastupi-

telstva za vlastní karty, které umožní jed-

nodušeji cestovat městskou dopravou. 

Funkčnost těchto karet se ale ani zda-

leka nepřibližuje například londýnské 

Oyster Card. Přitom existuje jednodušší  

i rychlejší cesta, jak nabídnout cestují-

cím pohodlné využívání městské dopra-

vy, bez vymýšlení již vymyšleného. Jak 

to může vypadat ukazuje Ostrava.

Od 30. června mají tamní cestují-

cí možnost uhradit jízdné bezkontakt-

ní platební kartou bez tištění papíro-

vé jízdenky. Vozidla DPO jsou nově vy-

bavena terminály, které akceptují bez-

kontaktní platby. Jedná se o komplet-

ní řešení pro celé město. Bezkontaktní-

mi terminály jsou osazena všechna vo-

zidla DPO. U každých dveří je alespoň 

jeden terminál. Celkem je nainstalová-

no přes 2 000 terminálů, které budou  

k dopravním kartám ODISka akcepto-

vat i bankovní karty. Pro cestující to zna-

mená dvě velké výhody. Nemusí mít  

u sebe připravené drobné na jízdenku  

a dokonce ani nemusí předem zjišťovat, 

jakou cenu jízdného mají uhradit, aby 

se dostali tam, kam potřebují.

Systém vybere nejlepší jízdné
Při nástupu cestující pouze přiloží kar-

tu k terminálu, pořídí si tak elektronic-

kou jízdenku a dál už se může spoleh-

nout na inteligentní systém, který zvolí 

optimální jízdné. Pokud jízda trvá méně 

než 10 minut a cestující nehodlá přestu-

povat, při výstupu z vozidla znovu přilo-

ží kartu a zaeviduje se mu nepřestupní 

jízdenka. Pokud v jízdě pokračuje déle 

anebo přestoupí na jiný spoj, zaeviduje 

se mu jízdenka přestupní. Při přestupu 

na jinou linku stačí pouze znovu přiložit 

platební kartu k terminálu. 

Nemáte jízdenku?  
v Ostravě ji zaplatíte přímo kartou 

Více si přečtete na: 

Společnosti mají digitální vize 
Neumí je ale uvést do praxe 

Firmy si nehlídají data 
Nejnověji se o tom přesvědčil T-mobile 

Zdá se, že většina evropských spo-
lečností již začíná chápat, co pro ně 
bude skutečně znamenat digitální re-
voluce. Jak ale upozorňuje studie 
společnosti Accenture, uvedení těch-
to změn do praxe výrazně pokulhává. 
Výsledky ukazují, že banky a pojiš-
ťovny ve Velké Británii, Itálii, Němec-
ku, Španělsku a Francii jsou o 50 %  
efektivnější při rozpoznávání hodno-
ty digitálních iniciativ než při jejich 
aplikování.

Nástup digitální ekonomiky zname-

ná obrovskou změnu na trzích. Firmy 

musí být schopny přizpůsobit se zrych-

lování všech procesů a výraznému tla-

ku na efektivitu. Stranou v tomto smě-

ru nemůže stát ani sektor bankovnictví  

a pojišťovnictví. Právě na něj se sou-

středil výzkum Připravenost evrop-

ských finančních institucí na digitální 

technologie, který zpracovala společ-

nost Accenture. Ten byla navržen tak, 

aby odrážel vnímání zákazníků a inves-

torů. Je založen na veřejně dostupných 

informacích jako jsou výroční zprá-

vy, webové stránky a tiskové zprávy,  

a hodnotí více než 100 ukazatelů.  

Do výzkumu bylo zapojeno celkem  

53 institucí v pěti největších ekonomi-

kách starého kontinentu.

Výsledky studie ukazují, že Hlavní 

evropské banky a pojišťovny jsou při-

praveny přijmout digitální technologie, 

ale jsou téměř o polovinu efektivnější 

při rozpoznávání hodnoty inovací než 

při jejich skutečném využití k zefektiv-

nění svého podnikání. Ukazuje se, že 

na stupnici od jedné (základní úroveň) 

do čtyř (nejlepší možný postup), před-

ní banky a pojišťovny ve Velké Británii, 

Itálii, Německu, Španělsku a Francii do-

sáhly průměrné hodnoty 3,15 za roz-

poznávání významu digitální techno-

logie jako součásti firemní strategie  

a pouhých 2,10 za skutečné využití di-

gitálních řešení pro zefektivnění své čin-

nosti. 

Když vám ukradnou peněženku nebo 
telefon, obvykle to zjistíte velmi rych-
le. Ale data? Ta přece nikomu ni-
kde nechybí. Analytické společnos-
ti dlouhodobě varují, že firmy podce-
ňují bezpečnost svých dat a zejmé-
na monitoring toho, kdo a jak k nim 
má přístup. O tom, jak to může být 
nebezpečné, se přesvědčil nedáv-
no i mobilní operátor T-Mobile. Data  
o jeho klientech byla na prodej.

Mnoho firem se dnes zaměřuje na to, 

jak ochránit své systémy a data před 

kybernetickými útoky. Mají strach, že  

o data přijdou. Samozřejmě zničení fi-

remních dat by mohlo znamenat ohro-

žení existence nemalého počtu firem. 

Často se ale zapomíná, že firemní data –  

zejména ta o zákaznících – mají hodno-

tu i sama o sobě, jako obchodní artikl. 

Samozřejmě, že většina firem nemá zá-

jem dát nikomu k dispozici informace  

o svých zákaznících.

Zatímco do bezpečnostních systémů 

investují firmy dost peněz, často zapo-

mínají na nebezpečí skrývající se uvnitř 

firmy. Nemají dobře nastaveny procesy,  

které evidují kdo a za jakých podmínek 

má k datům přístup. Často ani nedoká-

ží dostatečně rychle zablokovat přístup 

těm, kteří už například ve firmě nepracu-

jí. Důsledkem tohoto přístupu jsou situ-

ace podobné té, v níž se před několika 

týdny ocitl T-Mobile. Problém s krádeží 

dat spočívá v tom, že ukradená data ni-

kde nechybí. Krádeží dat je obvykle jen 

vytvoření jejich kopie a i v případě T-Mo-

bile stojí za prozrazením nikoli samotná 

skutečnost, že si data někdo zkopíro-

val, nýbrž teprve nezdařilý pokus o je-

jich prodej. 

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

6-7/2016
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V důsledku toho se podle Enterprise 

Strategy Group (ESG) zálohování dat 

a jejich obnova staly jednou ze dvou 

hlavních priorit v příštích 12 měsících.

získejte kontrolu nad daty
Není to tak dávno, co výpadek IT sys-

témů nemusel pro firmy mimo samotný 

IT sektor představovat žádný zásadní 

problém. Firma mohla v podstatě fun-

govat dále, jen se zdržely některé ad-

ministrativní věci. Dnes je to již zásadně 

jinak! I poměrně krátký výpadek může 

přímo ohrozit samotnou existenci firmy 

na trhu, protože IT systémy jsou dnes 

klíčovým prvkem, zajišťujícím fungování 

všech procesů. Toho jsou si ostatně vě-

domi i kybernetičtí zločinci, i proto rake-

tově roste počet ransomware hrozeb.  

V meziročním srovnání jde o zněkolika-

násobení jejich počtu.

Již dvanáctá verze řešení Acronis 

Backup přichází s novým přístupem  

k zálohování a k práci se zálohami. S tro- 

chou nadsázky by se dalo říci, že Acro-

nis Backup 12 vytváří digitální obraz ce-

lého podniku. Řešení podporuje sprá-

vu záloh napříč všemi lokalitami, které 

firma používá – v cloudu, on-premise, 

ve virtuálních a fyzických systémech, 

na vzdálených lokalitách či na mobil-

ních zařízeních. Především díky podpo-

ře hybridního cloudového prostředí zís-

kávají administrátoři znovu plnou kont-

rolu nad svými daty. Výsledkem je, že 

vždy vědí, kde se se nacházejí data je-

jich společnosti a kdo k nim má přístup, 

i když jsou umístěna v cloudu.

Acronis Backup 12 dokáže záloho-

vat virtuální prostředí VMware ESXi  

a Microsoft Hyper-V (nejen VM), při-

čemž umožnuje vše obnovit i na od-

lišném hardware. Kromě toho posky-

tuje datovou ochranu pro široké spek-

trum infrastruktury a zařízení Microsoft, 

včetně Microsoft Exchange, Office 365, 

SharePoint, Active Directory, Windows 

Server, Windows PC, Hyper-V, Azure  

a také Azure Stack v okamžiku jeho 

uvedení na trh. Acronis Backup 12 je 

také první komerčně dostupné řešení, 

které bude podporovat připravovanou 

verzi Microsoft Windows Server 2016, 

včetně Hyper-V s RCT (resilient change 

tracking). Stejně tak podporuje všech-

ny současné platformy a zařízení včet-

ně Microsoft Windows PC a tabletů, po-

čítačů Mac, zařízení iPad, iPhone, a ja-

kýchkoliv zařízení Android k ochraně 

koncového bodu každého uživatele.

Na obnovu stačí 15 sekund
Obnovovat data ze záloh několik ho-

din jako v minulosti? Dnes už naprosto 

nemyslitelné. I proto se dnes spíše než  

o zálohování hovoří o ochraně či zabez-

pečení dat. V případě jakýchkoli problé-

mů musí být totiž firma schopna téměř 

okamžitě začít pracovat s daty na jiném 

místě. 
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Více si přečtete na: 

altron zajistí péči  
o technologie Schneider-Electric 

Nárůst množství dat přináší  
i nové možnosti do datových center 

Certifikaci pro údržbu a startup tech-
nologie Schneider-Electric Galaxy 
VM získala jako první v Česku spo-
lečnost Altron. Díky tomu může nyní 
poskytovat podporu a údržbu pro 
moderní záložní zdroje (UPS) znač-
ky Schneider-Electric.

Rozšíření certifikací umožňuje společ-

nosti Altron nabízet a podporovat také 

pokročilé záložní zdroje Schneider- 

-Electric Galaxy VM. Vzhledem k tomu,  

že tuto certifikaci má Altron jako prv-

ní v republice, může nabídnout svým 

zákazníkům velmi atraktivní alternati-

vu, jak zajistit zálohu napájení jejich 

datových center a klíčových systémů. 

Odborníci společnosti Altron tak jsou 

schopni optimálně navrhovat a řešit 

servis i správnou údržbu, a v neposled-

ní řadě pracovat s nejnovějšími tren-

dy v oblasti péče o datová centra. Di-

vize Servisu již řadu let zajišťuje bez-

problémový chod infrastruktury dato-

vých center a poskytuje služby spoje-

né se zvýšením dostupnosti a životnos-

ti spolu s optimalizací provozních ná-

kladů zákazníků.

„Péče a servis o NON-IT technolo-

gie patří ke klíčovým službám, které za-

jišťují bezproblémový a efektivní provoz 

datových center. Naše technické týmy 

spravují přes 70 000 m2 datových center 

a své aktivity rozvíjíme nejen v České re-

publice, ale například i na Blízkém vý-

chodě,“ uvádí Michal Hejsek, ředitel di-

vize Servis společnosti ALTRON. 

V rámci rychlejší expanze datových 
center vznikají nové trendy, kterým 
vládne freecooling. Rozvoj technolo-
gií jde stále rychleji kupředu a s ním  
narůstá i množství nejrůznějších 
dat. Zatímco před deseti lety vysta-
čila většina z nás s kapacitou osob-
ního počítače do 50 GB, dnešní běž-
ný uživatel osobního počítače s pře-
hledem zaplní kapacitu 500 GB i víc. 
Obrovský nápor na ukládání dat pak 
zažívají zejména velké firmy. Kam ale 
stále větší počet dat bezpečně uklá-
dat? Řešením jsou datová centra.

S narůstajícím počtem dat je nutné za-

čít řešit jejich ukládání. V České repub-

lice se však stále třetina zástupců fi-

rem mylně domnívá, že hosting firem-

ních dat firmu bude stát vysoké provoz-

ní náklady, a proto jej považují za nee-

fektivní. Přitom doba, kdy uchovávání 

firemních dat vyšla na desítky tisíc ko-

run, se dávno změnila a platby za pro-

nájem prostoru pro webové stránky se 

v současnosti pohybují v řádech několi-

ka stovek korun za rok za sdílené web-

hostingové řešení.

Datová centra jsou schopna poskyt-

nout nejrůznější služby od zajištění 

kompletního provozu velkých i malých 

e-shopů, mailových služeb, řešení pro 

storage a zálohování, dále jsou schop-

na zajistit správu databází na plně spra-

vovaných serverech, owncloud ser-

ver až po komplexní řešení pro i-ga-

ming, včetně jeho návrhu, realizace  

i provozu celé infrastruktury. 

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

Při zálohování spoléhejte na hybridní cloud
...pokračování na straně 1

datacentra
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Nedostatek zaměstnanců se již dáv-
no netýká jen IT oborů. Velmi silně se 
projevuje už i domácím cestovním ru-
chu, který v důsledku změny bezpeč-
nostní situace ve světě rychle ros-
te. Zvyšuje se jak počet zahraničních 
návštěvníků, tak chuť Čechů objevo-
vat krásy naší země. Zvýšení atrak-
tivity České republiky pro zahranič-
ní turisty nahrává především bezpeč-
nostní situace, kdy ČR patří mezi nej-
bezpečnější destinace vůbec, lokální 
cestovní ruch zase táhne sílící eko-
nomická jistota lidí a trend trávit část 
dovolené kratšími pobyty v tuzem-
sku.

Od loňského roku došlo ke značnému 

nárůstu pracovních nabídek v oblasti 

cestovního ruchu. Dokládají to i statis-

tická data, která dokazují růst poptávky 

po ubytovacích a rekreačních službách 

v řádu desítek procent. Ukazují to úda-

je serveru Profesia.sk. V letní sezóně je 

poptávka zejména po barmanech, plav-

čících, krupiérech, sommeliérech nebo 

fyzioterapeutech do wellness a lázeň-

ských zařízení.

Podnikatele v cestovním ruchu v sou-

časné době vedle byrokracie nejvíce 

zatěžuje nedostatek kvalitních uchaze-

čů o práci, což dokázal i nedávný prů-

zkum agentury CzechTourism. Pomysl-

né křivky nabídky volných míst a zájmu 

o ně se podle údajů Profesia.cz protnu-

ly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015, od té 

doby počet nabídek v cestovním ruchu 

stále stoupá a počet uchazečů o prá-

ci klesá. Letošní letní sezónu do velké 

míry „zachraňovali“ brigádníci, a to jak 

v ubytovacích zařízeních, gastro pro-

vozech, tak i v cestovních kancelářích  

a agenturách. Mnozí z nich mají na-

víc po sezóně velkou šanci získat stá-

lé místo. 

Více si přečtete na: 

Cestovní ruch roste  
Firmám chybějí zaměstnanci 
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Nadějní junior programáto-
ři sEM!
Praha 

Znáš základy ruby on rails?
Praha 

iOs software Engineer
Hradec Králové

Web Developer (react.js)
Praha,Brno 

Junior ppC specialist
Praha

iOs Developer
Praha

android Developer
Praha

Game artist 
Praha

Django developer – senior 
Praha

sales manager
Praha

senior vývojář  
pro rozsáhlou pHp aplikaci
Praha

Java software Engineer/ 
Developer 
Praha 

pHp/Nette programátor
Brno

Data scientist/statistik/ 
Data Mining professional
Praha

Kdo se posunul kam
Jan Semilský
Michael Semrád 
AITOM 
Wordpress specialista, konzultant 
online řešení 

Jan Semilský 
a Michael Se-
mrád jsou nový-

mi posilami di-

gitální agentury 

AITOM, která se 

zaměřuje na tvor-

bu komplexních internetových řešení. 

Semilský má mnohaletou praxi s vytvá-

řením webů a je zakladatelem agentury 

LWD. Do AITO-

Mu nastoupil 

na pozici Word-

press specialis-

ty. Semrád se 

již od mládí zají-

má o kódování 

a online prostor.  

V agentuře bude působit jako konzul-

tant online řešení.

Více na www.ict-nn.com/jobs

Marek Krejza 
Foxconn 
Technický ředitel Development and 
Research Centre 

Chytrá online ře-

šení, která jsou 

moderní a trendy. 

To svým zákazní-

kům nabídne De-

velopment and 

Research Centre 

(DRC) – nové vývojové centrum spo-

lečnosti Foxconn. Na pozici technické-

ho ředitele byl jmenován Marek Krej-
za. Jeho úkolem je především přípra-

va strategie firmy, výběr strategických 

projektů a komunikaci se zákazníky  

a potenciálními partnery. Před přícho-

dem do společnosti Foxconn působil 

v Arbes Technologies, kde vedl vývo-

jové oddělení bankovních systémů. Zá-

kazníky byly především menší bankov-

ní instituce. Zabýval se zde také návr-

hem moderní cloudové digitální banky 

budoucnosti. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Martin Dvorecký 
EMC 
Channel Account Manager 

Funkce Chan-

nel Account Ma-

nager ve společ-

nosti EMC se ujal 

Martin Dvorecký. 

Na starosti bude 

mít především ří-

zení partnerského kanálu, ale také 

péči o významné zákazníky v segmen-

tu středně velkých firem. Martin Dvorec-

ký vystudoval obor Obchod a marketing 

na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. 

V IT sektoru pracuje už 14 roků. Svoji 

kariéru začal jako Key account mana-

ger ve spoločnoste DELICOM, která je 

jedním z distribučních partnerů společ-

nosti Dell na Slovensku. Později praco-

val téměř celé desetiletí přímo v Dellu, 

kde měl zodpovídal za péči o VIP klien-

ty či vybudování partnerského progra-

mu Dell na Slovensku. 

 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více z rubriky  
JOBS IN ICT  
si přečtěte na  

www.ict-nn.com/jobs

http://www.ict-nn.com/jobs
http://www.averia.cz/cs/jobs/126-cestovni-ruch-roste-firmam-chybeji-zamestnanci
http://averia.cz/cs/jobs/127-jan-semilsky-michael-semrad-aitom-wordpress-specialista-konzultant-online-reseni
http://averia.cz/cs/jobs/128-marek-krejza-foxconn-technicky-reditel-development-and-research-centre
http://averia.cz/cs/jobs/130-martin-dvorecky-emc-channel-account-manager


Za pouhých pět let bude více než  
90 procent veškerého datového pro-
vozu probíhat prostřednictvím chyt-
rých telefonů. Tvrdí to studie Ericsson 
Mobility Report. Podle mínění analy-
tiků bychom se již v letošním roce 
měli dočkat první komerční nabíd-
ky připojení, které dosáhne rychlosti  
1 Gb/s. Tento trend potvrzuje ros-
toucí zájem o mobilní data - globál-
ní mobilní datový přenos vzrostl mezi 
prvními čtvrtletími roku 2015 a 2016  
o 60 procent.

Růst datového provozu nepolevuje  

a udržuje stále rychlé tempo. Stojí 

za tím především zvyšující se spotřeba 

dat na jednoho uživatele a také zvyšu-

jící se počet připojení datových služeb 

pro smartphony. Do konce roku 2021 

bude přibližně 90 procent mobilního 

datového přenosu probíhat prostřed-

nictvím smartphonů.

Počet připojení přes datové služ-

by telekomunikačních operátorů v le-

tech 2015 až 2021 čeká celosvětový 

růst. Nejvíce vzroste na Blízkém Východě  

a v Africe – a to až až čtyřnásobně. V In-

dii se pak mobilní datový provoz do roku 

2021 zvýší patnáctinásobně. V Severní  

Americe, která je v současné době nej-

rozvinutějším trhem, vzroste mobilní pro-

voz jen v tomto roce o polovinu. 

Nástup digitální revoluce zatřásl pro-
cesním řízením řady firem. Zejména 
ty, které věnují více pozornosti svým 
procesům než vývoji svých produktů 
a služeb, stále více zaostávají za no-
vými dynamickými konkurenty. Vý-
zkum „Connected Enterprise Report 
2016“ společnosti Dimension Data 
ale naznačuje, že firmy nevyužíva-
jí potenciál, který jim nabízejí zejmé-
na nástroje pro spolupráci a obecně 
nové technologie.

Nová studie, kterou dnes zveřejni-

la společnost Dimension Data ukazu-

je, že samotné nasazování technolo-

gií selhává při zlepšování konkurence-

schopnosti globálních organizací. Kaž-

dá pátá oslovená organizace uvedla, že 

technologie pro spolupráci nedokáza-

ly zlepšit jejich konkurenceschopnost 

na trhu. Nicméně 87 procent všech or-

ganizací potvrdilo, že používání techno-

logií zlepšilo jejich týmovou práci, a 88 

procent podniků zrychlilo své rozhodo-

vací procesy. Čtvrtina dotazovaných or-

ganizací pak raději hodnotí úspěšnost 

svých nástrojů pro spolupráci podle 

toho, jak dobře byla technologie im-

plementována, než podle toho, jak je 

technologie používána a jak byla přijata  

v celé organizaci.

Jedno ze tří IT oddělení vidí přesun 

technologií sjednocené komunikace  

a spolupráce do cloudu jako nejdůleži-

tější technologický trend, který ovlivňu-

je jejich IT strategii. Nicméně, méně než 

čtvrtina firem v současné době spolé-

há v této oblasti na hostované služby. 

Pouze v jedné ze tří organizací jsou fi-

remní nástroje pro spolupráci používá-

ny všemi nebo téměř všemi zaměstnan-

ci a téměř polovina všech oslovených fi-

rem očekává, že se využití nástrojů pro 

sociální spolupráci v průběhu příštího 

roku zvýší.

„Podniky měly různou míru úspěš-

nosti, pokud jde o zlepšení, které jim 

používání technologií pro spoluprá-

ci původně mělo přinést,“ vysvětluje 

Brian Riggs, hlavní analytik výzkumné 

společnosti. 

Nová Evropská zpráva o platbách 
od společnosti Intrum Justitia ukazu-
je, že malé a střední podniky (SME) 
po celé Evropě poškozuje to, jak vel-
ké korporace řídí cashflow. Dvacet 
osm procent malých či středních fi-
rem v ČR uvedlo, že nedostává za-
placeno včas, což brání růstu fir-
my – a jedenáct procent SME tvr-
dí, že tato praxe pro ně představu-
je existenční ohrožení. Může to zna-
menat ohrožení nových pracov-
ních míst či nevyužité příležitosti  
k růstu.

Velké firmy často zneužívají svého sil-

nějšího postavení a záměrně si vylep-

šují cashflow na úkor menších partne-

rů a dodavatelů. Potvrzuje to nejnovější 

analýza zveřejněná společností Intrum 

Justitia, podle které pozdní platby, stej-

ně jako dlouhé lhůty splatnosti, působí 

podnikům v České republice poměrně 

velké problémy.

Výsledky ukazují, že 72 procent ma-

lých či středních podniků v České re-

publice přijalo delší splatnost faktur, 

než by jim bylo milé, a 32 procent jich 

uvedlo, že o to byly požádány velkým 

nadnárodním klientem. Až dvě třetiny 

(63 procent) malých a středních pod-

niků v Evropě uvádí, že hlavní příči-

nou pozdních plateb je jejich „záměrné 

zpožďování“, z čehož vyplývá, že tento 

problém lze do velké míry vyřešit změ-

nou postoje a směrnic. V České repub-

lice je tento trend poněkud pozitivnější. 

Záměrné zpožďování plateb připustila 

více než polovina respondentů. 

Více z rubriky  
ANALÝZY  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/pruzkumy
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Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

velké firmy záměrně zpožďují platby, 
upozorňuje Intrum justitia 

Firmy zrychlují své procesy,  
zjistila společnost dimension data 

většinu dat  
přeneseme  
na mobilech 
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http://www.averia.cz/cs/pruzkumy/912-velke-firmy-zamerne-zpozduji-platby-upozornuje-intrum-justitia
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http://www.averia.cz/cs/pruzkumy/914-vetsinu-dat-preneseme-na-mobilech
http://ict-nn.com/cs/pruzkumy
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Etičtí hackeři a bezpečáci se sejdou
na konferenci HackerFest 2016 
Vzhledem k tomu, že počty kyberú-
toků narůstají a hackerské techni-
ky jsou stále vynalézavější, je třeba, 
aby i firmy byly připraveny na možné 
hrozby kyperprostoru. O slabinách 
podnikových systémů, OS, webo-
vých aplikací, firmwaru a způsobech 
obrany bude čtvrtý ročník největší 
události v České republice zaměře-
né na počítačovou bezpečnost a etic-
ký hacking, HackerFest. Konference  
již tradičně proběhne v Multikině 
Cinestar Praha – Černý Most dne  
24. října 2016 a o den později na ni 
bude navazovat workshop Milana 
Oulehly, zaměřený na hacking a pe-
netrační testování na Android plat-
formě.

Program bude pestrý, doslova nabi-

tý informacemi a praktickými ukázka-

mi. Roman Kümmel vám ukáže, jaké 

to je být Pánem World Wide Webu.  

V krátkém okamžiku plně ovládne-

te miliony webových stránek díky zra-

nitelnosti aplikací vytvořených v PHP.  

O Historii tří bezpečnostních chyb, kte-

ré nahlásil společnosti Microsoft, a dvě  

z nich byly uznány a zazáplatovány,  

povypráví Ondřej Ševeček. Paula  

Januszkiewicz si připravila téma How 

Hackers can Scratch off Secrets and 

Juicy Password Credentials from the 

Disk.

Exkluzivním mediálním partnerem 

konference HackerFest 2016 se již tra-

dičně stala společnost Averia Ltd., kte-

rá je provozovatelem nezávislého od-

borného on-line magazínu ICTSecurity.

cz a ICT Network News.

Podrobné informace o konferenci, 

tématech a přednášejících naleznete 

na stránkách konference: www.hac-
kerfest.cz.  

Více si přečtete na: 

Security Bratislava: to nejdůležitější  
z oblasti bezpečnosti

TECH-aRROW na světové partnerské konferenci 

Výstava Security oslaví v Bratislavě 
již svůj dvacátý ročník. Od té doby 
se její program ale mění, společně  
s tím, jak se mění i celý obor. Setkání 
již dávno není jen prezentací výrobců 
zabezpečovací techniky, ale připo-
jila se k němu i řada doprovodných 
akcí. Již po třinácté se letos koná me-
zinárodní symposium pořádané Aka-
demií policejního sboru v Bratisla-

vě. Návštěvníci se ale mohou těšit  
i na seminář Kybernetická bezpeč-
nost 2016, kterého se zúčastní před-
ní IT odborníci z Česka i Slovenka. 
Mediálním partnerem výstavy je spo-
lečnost Averia, vydavatel ICT Ne-
twork News.

Kongresové centrum grandhotelu Pre-

špurk v Bratislavě se ve dnech 7. až  

9. září stane středobodem bezpečnost-

ního světa, alespoň co se regionu střední 

Evropy týká. Koná se zde totiž již 20. ro- 

čník výstavy Security Bratislava. 

Tak jako každý rok i letos uspořáda-
la společnost Microsoft pro své part-
nery jednu z největších IT konferen-
cí na světě. World Partner Conferen-
ce (WPC) se letos v červnu konala  
v kanadském Torontu a zúčastněním 
partnerům pomáhá budovat strategii 
pro následující roky a dává jim mož-
nost nahlédnout do plánů Microsof-
tu. Současně je jedinečnou platfor-
mou pro vzájemné setkávání se a na-

vázání potenciálních nových kontak-
tů a obchodních příležitostí. 

VLetošního ročníku WPC se zúčastnila  

i slovenská společnost TECH-ARROW, 

relativně mladá firma, která si už ale za 

pár roků působení na IT trhu vydobyla po-

měrně silné postavení a respekt zejmé-

na u velkých firemních klientů. V portfoliu  

této společnosti lze najít nástroje pro ří-

zení informačního toku, archivaci e-mai-

lů a souborů splňující požadavky platné 

legislativy, na migraci a transformaci vel-

kého množství dat a dokumentů a tak 

dále. Mezi několika stovkami zákazníků 

lze najít významné světové firmy z celé 

řady průmyslových odvětví. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více z rubriky 
EVENTS  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/events

Comguard 
security & Networking 2016
15. 9. 2016, Praha 

Cryptosession
Základy šifrovacích 
technologií a jejich 
implementace
12. – 13. 9. 2016, Praha

Expodesign
security Bratislava
7. – 9. 9. 2016, Bratislava

Inform
New Visions in Hr 2016
14. 9. 2016, Bratislava

Omnis
Marketing Mix praha
15. 9. 2016, Praha

Mascotte
Fs Days 2016
20. – 24. 9. 2016, Praha

STECH
Vize v automatizaci-
průmysl 4.0
5. 10. 2016, Brno

Future
Forces Forum 2016
19. 10. 2016, Praha

Reliant Group 
speedChain 2016
3. – 4.11.2016, Praha

Gopas
Hackerfest 2016
24. – 25. 10. 2016, Praha

Veletrhy Brno
MsV 2016
3. – 7. 10. 2016, Brno

ABF
Forarch 2016
20. – 24. 9. 2016, Praha

TOP EvENTS

https://www.comguard.cz/novinky/konference-o-bezpecnosti-ict/podzim-praha-2016/
http://www.cryptosession.cz/cz/index.php
http://www.securitybratislava.sk/
http://www.informslovakia.sk/sk/konferencia/new-visions-in-hr-2016
http://www.omnis.cz/akce/marketing-mix-praha-109/
http://www.fsdays.cz/home-cz.html#
http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/konference-prumysl-4-0-v%C2%A0cr.aspx
http://www.future-forces-forum.org/?lang=cs
http://www.speedchain.cz/cz/
https://www.hackerfest.cz/
http://www.bvv.cz/msv/
http://forarch.cz/
http://ict-nn.com/cs/events
http://www.averia.cz/cs/events/916-eticti-hackeri-a-bezpecaci-se-sejdou-na-konferenci-hackerfest-2016
http://www.averia.cz/cs/events/917-security-bratislava-to-nejdulezitejsi-z-oblasti-bezpecnosti
http://ict-nn.com/cs/events/930-tech-arrow-na-svetove-partnerske-konferenci


Tradiční spor mezi muži a ženami se 
dostává do nové dimenze. Nové 24“ 
a 27“ monitory Philips UltraColor na-
bídnou zážitek z barev, který byl do-
posud spíše vyhrazen špičkovým te-
levizím, než monitorům. Navíc díky  
s technologií Flicker-free lze s moni-
torem pracovat delší dobu, aniž by to 
mělo negativní dopad na svěžest očí 
uživatele.

Dvojice nových monitorů řadu moni-

torů E-Line Philips 246E7QDAB a Phi-

lips 276E7QDAB možná pro řadu do-

mácích uživatelů zdůrazní dilema, jest-

li je potřeba pořizovat si televizi, ane-

bo postačí monitor. Podíl přehrávané-

ho digitálního obsahu z jiných zdrojů, 

než je televizní anténa, stejně nezadrži-

telně roste. Přitom monitory mají úhlo-

příčkou 24 a 27 palců a elegantním de-

signem skvěle zapadnou do každé do-

mácnosti. Oproti běžným televizím mají 

tyto monitory mnohem širší použití. Lze 

je bez omezení využívat jak pro práci, 

tak pro zábavu. Technologie UltraCo-

lor nabídne přirozenější zelenou, sytější 

červenou nebo hlubší modrou a živěj-

ší obraz, než srovnatelné běžné televi-

ze. Nechybí dokonce ani vestavěné re-

produktory.

Barvy, které vám budou závidět
Monitory ocení zejména profesionálo-

vé z oblasti fotografie, designu či zpra-

cování videa. Díky širší barevné škále –  

85 procent NTSC oproti typickým  

72 procentům – zvětšuje UltraColor 

rozsah vnímaných barev a přináší tak 

opravdu živý obraz. Na rozdíl od vylep-

šení, u nichž jde o vyladění nastavení 

softwaru pro vyváženost barev, Ultra-

Color funguje na základě skutečné che-

mie v panelu: umožňuje to nově upra-

vené nastavení barevných čipů. Moni-

tory řady E-Line také nabízejí Full HD 

úhlopříčku s rozlišením 1920 x 1080 

bodů (16:9) pro syté detaily a kon-

trast. Technologie Flicker-free nabízí ul-

tra stabilní obraz, který neunaví oči ani 

po dlouhém sezení před obrazovkou.

Nejnovější monitory řady E-Line stej-

ně jako ostatní splňují i nároky na sty-

lový design. Kromě přehledného ulo-

žení kabelů a tenkého kovového stoja-

nu zaujmou i skleněným povrchem až  

k okrajům a minimálním ohraničením 

pro ničím nerušenou podívanou. Ele-

gantní linie ještě vylepšuje přední panel 

bez dotykových tlačítek: místo nich je 

zde na zadní straně diskrétně umístěné 

přepínací tlačítko EasySelect pro rychlé 

vyladění nastavení monitoru. 

Držet telefon na uchu může být ne-
jen nepohodlné, ale při některých 
činnostech i nebezpečné. Bezdrá-
tové sluchátko Platronics Voyager 
5200 UC nabízí kombinaci pohodlné-
ho ovládání, velmi dobré kvality zvu-
ku a ergonomického designu. Zejmé-
na pro uživatele, kteří protelefonují 
denně třeba desítky minut, může tak 
být skutečně neocenitelným společ-
níkem. Velkou výhodou je i baterie, 
která vydrží více než 7 hodin hovoru.

S tím jak trh ovládly tarify s neomezeným 

voláním, začaly být bezdrátové hands-

free sady aktuální i pro celou řadu uži-

vatelů, kteří o nich dříve neuvažovali. 

Už dávno neplatí, že volné ruce je třeba 

mít jen při řízení auta. Vzhledem k tomu,  

že celá řada pracovních schůzek či se-

tkání se přesunuje do on-line režimu, 

najdou bezdrátová sluchátka využití  

i při sezení v kanceláři za stolem. Platro-

nics Voyager 5200 UC na první pohled 

zaujme nejen elegantním, ale také sku-

tečně ergonomickým provedením, díky 

kterému padne téměř jakémukoli uchu 

a bude na něm pevně držet. Uživatel se 

tak může skutečně soustředit na samot-

ný hovor, aniž by ho cokoli rušilo. 
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Zvětšující se paměti umožňují uživa-
telům nosit většinu své hudby neu-
stále při sobě v mobilním telefonu. 
Proč bychom ale měli být odkázáni 
jen na sluchátka. Moderní bezdráto-
vé reproduktory už dokáží nabídnout 
stabilní připojení a bezproblémové 
přehrávání hudby. Sentinel SE-1 na-
víc potěší i outdorovým provedením, 
takže se není třeba obávat vzít si ho 
na pláž či do přírody.

Reproduktory připojené prostřednic-

tvím Bluetooth nejsou na trhu žádnou 

technickou novinkou. V poslední době 

ale udělaly poměrně velký pokrok, ze-

jména co se týče stability připojení,  

a také kvality reprodukce. Důkazem 

toho je přenosný reproduktor Lamax 

Sentinel SE-1. Ten lze snadno připojit 

s libovolným mobilním zařízením prá-

vě pomocí bezdrátové technologie Blu-

etooth, a to až na vzdálenost 25 metrů. 

Díky Bluetooth 2.1 je reproduktor kom-

patibilní i se staršími zařízeními. Kromě 

bezdrátové technologie umožňuje Sen-

tinel přehrávání hudby z vložených Mic-

ro SD karet, připojit ale lze i další zaří-

zení se sluchátkovým výstupem pomo-

cí klasické 3,5mm konektoru typu jack.

Společník na cesty
I v případě, že dojde zásoba hud-

by na paměťové kartě či v mobilním 

telefonu, jako záloha je k dispozici  

i klasické FM radio. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

více barev, než znáte 

Užijte si hudbu  
na cestách – 
Sentinel SE-1 

Telefonujte pohodlně – 
Platronics voyager 5200 UC 

Více z rubriky  
LIfESTYLE 

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/cs/lifestyle

www.setra.cz

http://averia.cz/cs/lifestyle/909-uzijte-si-hudbu-na-cestach-sentinel-se-1
http://ict-nn.com/cs/lifestyle
http://averia.cz/cs/lifestyle/910-vice-barev-nez-znate
http://averia.cz/cs/lifestyle/911-telefonujte-pohodlne-platronics-voyager-5200-uc


SAS vNAS s optimalizovaným stupňováním úložiště,
připravený pro 40 GbE

Qtier je inteligentní, multi-tier řešení pro správu dat, které zvyšuje 
výkon a možnosti využití celé úložné infrastruktury. Současně 
snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO), posiluje  exibilitu
a zjednodušuje správu.

Ucelené zálohování, sdílení a bezpečnost
Hardwarově akcelerované AES-256bitové šifrování zaručuje 
vysokou úroveň zabezpečení úložného prostředí, ve kterém lze 
pohodlně provádět zálohování, sdílet data nebo provozovat 
virtualizované aplikace, přístupné přes iSCSI, CIFS nebo NFS.

Převratný výkon s 40GbE
Podpora adaptérů Mellanox 40GbE zajišťuje extrémně nízkou 
časovou prodlevu a přináší skutečně vysoký výkon průmyslové 
třídy pro připravené I/O aplikace a významné urychlení 
virtualizace.

Inteligentní obnova Snapshotů
Automatická tvorba svazkových/LUN snapshotů zajišťuje 
skutečnou výdrž a snadné obnovy, výrazné zlepšení RPO/RTO, 
zrychlené ukládání ve verzích, zálohování a klonování.

TVS-ECx80U-SAS-RP R2
Qtier™ vNAS Series

2.5ʼ 3.5ʼ

SAS
12Gb/s

16GB
DDR

RAMSAS
Storage
Expansion

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2TVS-EC1680U-SAS-RP R2 TVS-EC1280U-SAS-RP R2TVS-EC2480U-SAS-RP R2

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

6 x 2.5” SSD
9 x 3.5” SSD/HDD

Technologie Qtier pro automatické stupňování
Qtier je inteligentní, multi-tier řešení pro správu dat, které zvyšuje 
výkon a možnosti využití celé úložné infrastruktury. Současně 
snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO), posiluje  exibilitu
a zjednodušuje správu.

Ucelené zálohování, sdílení a bezpečnost
Hardwarově akcelerované AES-256bitové šifrování zaručuje 
vysokou úroveň zabezpečení úložného prostředí, ve kterém lze 
pohodlně provádět zálohování, sdílet data nebo provozovat 
virtualizované aplikace, přístupné přes iSCSI, CIFS nebo NFS.

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

6 x 2.5” SSD
9 x 3.5” SSD/HDD

dva integrované porty SFP+ sítě 10GbE
SFP+ / 10GBASE-TSFP+ / 10GBASE-TSFP+ / 10GBASE-TSFP+ / 10GBASE-T
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