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Telekomunikační
olympiáda
Dne 21. června 2018 se v hotelu
Atlantis v Rozdrojovicích u Brna se
uskuteční už 16. ročník Telekomunikační olympiády memoriál Pavla
Eliáše.
Soutěžit se bude v následujících oborech:
• Optika – optické spojky a rozvaděče, FTTH boxy a zásuvky, optické
kabely a příslušenství.
• Metalika – zářezová technika, teplem smrštitelné produkty, mechanické spojky.
• Zafukování – zafukovací zařízení
optických kabelů, mikrokabelů a mikrotrubiček.
• Mobilní sítě – koaxiální kabely,
jumpery.
• ODTR – měření optických vláken.
Do soutěže se může zapojit tým, který
se skládá ze dvou až čtyřech
členů – zástupců stejné firmy.
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Firma TECH-ARROW uvádí na trh novou verzi mycompanyarchive, archivačního softwaru budoucí generace. Táto verze obsahuje mnoho nových funkcí, které ještě více inovují archivační řešení mycompanyarchive
pro emaily, soubory a SharePoint.
TECH-ARROW provádí firmy celým
procesem adaptace na cloud, od mapování infrastruktury on-premise až
po migraci do nového cloudového prostředí a jeho zabezpečení. V současnosti je stále obtížnější být v souladu
s interními i právními předpisy (jako
GDPR). Odpověď na tuto problematiku nabízí právě mycompanyarchive ve
formě komplexního portfolia produktů
pro bezpečnou archivaci a správu obsahu. TECH-ARROW dává podnikům
vysoce výkonné řešení archivování
informací, které podporuje potřeby
soudních řízení a požadavky na soulad
s GDPR, přičemž obohacuje Microsoft
Exchange a Office 365 o pokročilé funkce, jako
je například e-discovery.
„Pomocí mycompanyarchive můžete
vytvořit bezpečný archiv společný pro Office
Foto: TECH-ARROW
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BEZPEČNOST SÍTĚ
DATACENTRA PRŮZKUMY
PRÁVO FINANCE LIFESTYLE

Bezpečná archivace a soulad
s GDPR, ruku v ruce

365, Exchange, SharePoint, server se soubory,
pracovní stanice a mnoho dalšího. Vaše firma
udělá zabezpečením dat velký krok ke splnění
regulačních požadavků a předpisů (GDPR,

VÍCE
na str. 2

Axenta otevřela Security Operation Center
Společnost AXENTA a.s. postavila vlastní SOC, neboli Security
Operation Center, a bude jej
nabízet jako službu svým zákazníkům a to včetně vlastního
CSIRT týmu!
Tento SOC je postaven na základě
mnoha zkušeností se stavbou stejných SOC, společnost AXENTA
má. Jen pro ilustraci, SOC je postaven pro zákazníky společnosti,
např. O2, kde jsou připojeny velké
státní i privátní organizace nebo
Jihomoravský kraj, kde SOC slouží pro vyhodnocení bezpečnostní
hladiny nad datovými aktivy, a to
jak samotného kraje, tak jeho
podřízených organizací.

Foto: AXENTA
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Toto centrum je vybaveno nejmodernější výkonnou technologií
světových výrobců, která si poradí
s účinnou ochranou zájmů a klíčových procesů všech jeho klientů.
Již v základní službě bezpečnostního monitoringu je možno získat
profesionální nástroje jako je Log
Management, SIEM, ticketing

a centrální dashboard v kombinaci
s týmem odborníků a s procesy
nad celou službou. Základní služba je licencována podle počtu EPS
(event per second) a GB/day
(objem dat, který AXENTA
CyberSOC zpracuje za den).
Know how společnosti AXENTA
tkví v tom, jak všechno naučit
spolu komunikovat, dodat
jednotný dashboard a umožnit
zákazníkům sledovat jejich data
po celý cyklus jejich vyhodnocení. Žádný black box a uživatelsky
nepřívětivé chování a prostředí!
AXENTA staví na
tom, že data patří
výhradně zákazní- VÍCE
na str. 2
kům,
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EDITORIAL

V

ážené čtenářky
a čtenáři,

toto letní dvojčíslo
jsme opět prošpikovali zajímavými
novinkami a také
jsme pro letní horké měsíce některá témata trochu odlehčili. Sice jsme vám chtěli přinést přehled
SOCů, tedy SECURITY OPERATION
CENTER, ale ani těsně před uzávěrkou
jsme ještě neměli dostatek informaci od
všech partnerských firem, které nám slíbily dodat informace o jejich centrech.
Důvodem byly většinou nepřítomnosti
jejich specialistů, kteří již byli nebo se
právě chystali na své dovolené. Proto
jsme se rozhodli posunout toto téma na
další dvojčíslo a to 8–9/2018.
V dalším čísle tedy rozšíříme toto hlavní téma čísla o nabídky práce a školení
lidského personálu pro tyto SOCy, ale
také třeba o další doplňkový software
a jiné zajímavosti jak od nás, tak ze
světa. Lidé v oblasti ICT bezpečnosti
u nás i ve světě chybí, a tak práce v této
oblasti bude stále žádanější artikl.
Proto pro další číslo také připravujeme
přehled top konferencí nejen z oblasti
ICT SECURITY, které se budou konat
od září do prosince roku 2018, tedy
v hlavní sezóně. Určitě si nenechte ujít
žádnou možnost rozšíření vašich obzorů v této oblasti, jelikož mám poslední
dobou pocit, že čas v ICT běží rychleji
než v jiných oborech.
Řečeno slovy klasika: „Kdo chvíli stál,
již stojí opodál.“
Pokud tyto řádky čtete někde u moře na
dovolené nebo u rybníka nebo koupaliště, užívejte si pohody a klidu.
Začátek léta je v naší České kotlině trochu zamračený, ala snad se to v druhé
půlce prázdnin vyvrbí k lepšímu…
Petr Smolník, šéfredaktor

Axenta otevřela Security Operation Center
ne společnosti AXENTA,
musí je vidět a musí rozuze
mět tomu, co se nad nimi
str. 1
vyhodnocuje – a také proč
tomu tak je!
Centrum kybernetické bezpečnosti AXENTA CyberSOC pomáhá
svým klientům naplnit požadavky
Zákona o kybernetické bezpečnosti
č. 181/2014 Sb. a vytváří podmínky
pro úspěšnou certifikaci ISO 27 001.
Služba zahrnuje nasazení bezpečnostních nástrojů a monitorovacích
systémů tak, aby bylo dosaženo
ochrany, včetně průběžných analýz,
reportů a návrhů nových opatření.

Dokončení

Komu jsou služby SOC určeny
a jaké z toho plynou výhody?
Služby AXENTA CyberSOC
jsou vhodné pro všechny typy
organizací. Jeho klienty mohou
být jak organizace z komerční
sféry (výrobní podniky, výzkumné
ústavy, finanční instituce, právní
kanceláře, média atd.), tak i klienti
z veřejné správy (úřady státní

Foto: AXENTA
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správy a samosprávy, zdravotnická
zařízení, soudy, státní zastupitelství, vlastníci kritické a významné
infrastruktury atd.), kteří si uvědomují náročnost a důležitost oblasti
kybernetické bezpečnosti.
Hlavní výhodou AXENTA
CyberSOC pro jeho zákazníky
je profesionální tým odborníků,
kteří mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti,

neustále se v tomto oboru vzdělávají a pracují s těmi nejlepšími
technologiemi na trhu. Klient tedy
nemusí investovat do nákladné
výstavby vlastního bezpečnostního centra a jeho odborné obsluhy,
včetně jejich
vysoké úrovně
udržitelnosti.

Bezpečná archivace a soulad s GDPR, ruku v ruce
SEC 17a-4, SOX, HIPAA,
atd.) a rovněž i firemních
ze
postupů. Vybudován
str. 1
v nejmodernějším prostředí
Azure, za použití BLOB
úložišť, bezpečných Azure databází a servisů, mycompanyarchive
vám poskytuje přístup k archivovanému obsahu 99,99% času, a to
i na mobilních zařízeních,“ sdělil
András Pálffy, provozní ředitel
TECH-ARROW.
mycompanyarchive vyhovuje potřebám firem jakýchkoli
velikostí, od 5 až do 50 000
zaměstnanců. Malé a střední
firmy mohou využívat cloudové služby mycompanyarchive,
které zahrnují Microsoft Azure
BLOB úložiště, Azure SQL databázi a vysoký operační výkon
propojených virtuálních strojů,
přičemž nejsou nuceny spravovat
vlastní IT strukturu v cloudu.
Velké firmy mohou podle potřeby
instalovat archivační programy
budoucí generace od
TECH-ARROW ať už do vlastního cloudu, nebo on-premise IT
systému. Podporovány jsou taktéž
i hybridní infrastruktury.
Nové GDPR funkce mycompanyarchive pomohou firmám
dosáhnout souladu s GDPR

Dokončení

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

jednoduchým, ale efektivním
způsobem. mycompanyarchive
umožňuje firmám zaindexovat
všechna důležité datová úložiště
a mít federativní full-textové
vyhledávání ve všech firemních
údajích. Díky tomu je možné
spravovat data v různých datových úložištích vaší firmy, včetně
Microsoft Office 365, Exchange,
SharePointu, serverů se soubory,
uživatelských pracovních stanic
CRM, ECM systémů a mnoho dalších aplikací. Hledání
relevantních informací ve všech
interně používaných systémech se
rychle stane jednoduchou záležitostí. Aplikace jako contentWEB,
officeGATE a contentACCESS
Mobile vám umožní prohlížet
a prohledávat firemní data kdykoliv a kdekoliv. Nové GDPR funkce
ve spojení s bezpečným archivováním dávají odpověď na mnoho
výzev, kterým musí firmy čelit
od 25. května 2018, kdy GDPR
nabylo platnosti.
„V dnešních dnech je správa
a zabezpečení firemních údajů
nevyhnutnou činností pro každou
firmu,“ řekl Parri Munsell, ředitel
marketingu pro Microsoft 365
partnery. „Jsme nadšeni, když
vidíme partnery jako je

TECH-ARROW používat řešení
Microsoftu na to, aby pomohli
zákazníkům se vypořádat s GDPR
a jinými regulačními nařízeními.“
Když migrujete vaše starší data
do Office 365 a mycompanyarchive? contentGATE od firmy
TECH-ARROW vám nabízí
možnost nakonfigurovat si bezpečnou a kompatibilní migraci
podle svých potřeb. Firmy, které
z technických důvodů (i kvůli
jiným faktorům) používají starší
software na archivaci emailů,
si nemusí znovu dělat starosti
se ztrátou dat, nesrovnalostmi
v údajích, přerušením spotřebitelského řetězce atd. Tomu všemu je možné předejít použitím
contentGATE. Migrační software
od společnosti TECH-ARROW
je skvělým řešením také díky
podpoře mnohých starých
systémů, jako je například DMS
a CRM. TECH-ARROW poskytuje služby s optimální rychlostí,
které umožní firmám migrovat
data bez zdržení během procesu
migrace.

Červen – červenec 2018
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Až 95 % lidí netuší, co jim hrozí
přihlašováním do veřejných Wi-Fi sítí
Léto je dobou, kdy cestujeme,
jsme delší dobu vzdálení od
svých domácích a pracovních
sítí, a tak častěji využíváme
veřejné Wi-Fi. Bezplatný
bezdrátový přístup k internetu
je k dispozici v hotelech, na letištích, v celé řadě restaurací i ve
veřejných prostorech a dopravních prostředcích a jeví se jako
skvělá alternativa k datovému
připojení.
Tato místa jsou však zároveň prošpikována řadou hrozeb. Proč se
máme obávat připojovat se přes
veřejné Wi-Fi sítě?
Co se mi může stát?
Představme si běžné „letní“
situace: čekám na letišti, a tak se
přihlásím do veřejné sítě a pokecám s kamarády nebo si něco
zahraju. Sedím v restauraci nebo
hotelové hale, takže zkontroluju,
kolik mohu ještě utratit, případně
si stáhnu maily, abych věděl, co
se děje v práci. Před návratem
z dovolené si ještě „na signálu“
objednám v oblíbeném internetovém obchodě vše, co budu po
příjezdu potřebovat. Pokud tohle
vše děláte ve veřejné Wi-Fi síti,
počítejte s tím, že tuto vaši komunikaci může někdo odposlouchávat – odchytit vaše přihlášení
do internetového bankovnictví,

firemního mailového systému,
na oblíbený e-shop nebo do
hry, případně zjistit, že se domů
v následujících 14 dnech nejspíš
nevrátíte.
„Jen málokdo si uvědomuje,
že tímto chováním dává všechny
citlivé údaje všanc – od soukromých fotek přes citlivá firemní
data až po číslo své karty. Pro
nechráněné nebo jen minimálně
šifrované veřejné sítě totiž platí,
že veškerou internetovou aktivitu
může s minimální investicí v řádu
stokorun a bez nějakých nároků
na hackerské dovednosti kdokoli
odposlouchávat, aniž byste o tom
věděli,“ říká William Ischanoe,
odborník na bezpečnost Počítačové školy Gopas.
Používat tedy vůbec veřejné
Wi-Fi?
Ano, ale s rozumem. Problém
je, že 95 % lidí si neuvědomuje,
že chytrý telefon, bez kterého se
již neobejdou, je vstupní branou
k mnoha citlivým informacím.
Pro většinu lidí jsou slova jako
HTTPS, šifrování nebo certifikát
divnými cizími pojmy, a tak se ve
veřejné síti v nákupním středisku
klidně přihlásí do svého internetového bankovnictví – připojí se
k síti a zadají adresu své banky.
Útočník v té chvíli může podstrčit
podvodnou přihlašovací stránku,

uživatel nevěnuje pozornost
tomu, že u adresy není symbol
zámečku a klidně zadá své údaje.
A následky jsou citelné. Nemusí
jít zrovna o extrém, kdy útočník
vyčistí bankovní konto – ona
i zcizená identita pro přihlašování do různých služeb, her, nebo
citlivé fotografie v nepovolaných
rukou udělají své. A k tomu si
ještě přidejme možnost infikování
telefonu nebo počítače viry či
malwarem, přímý útok v rámci
sítě, zcizení nebo zašifrování dat
a následné vydírání.
Co si tedy ve veřejných sítích
můžeme dovolit?
„Největším problémem je, že jen
velmi těžko zjistíme vlastníka
‚wifiny‘, do které se cestou přihlašujeme; v extrémním případě
může být síť zřízená i za účelem
odposlouchávání provozu v ní
(tzv. Wi-phishing). Proto bychom
měli využívat šifrovanou komunikaci přes HTTPS, ale ani to
není stoprocentní,“ říká William
Ischanoe. „Takže pomůže zdravý
rozum – internetové bankovnictví
nebo přihlašování do firemních sítí
bych rozhodně vynechal.“

WPA3: Bezpečnostní inovace u Wi-Fi je tu!
Zařízení s rozhraním Wi-Fi
používají protokol WPA2 po
dobu více než deseti let, ale to se
nyní začne měnit se zahájením
certifikace WPA3.
WPA2 byl spuštěn v roce 2004,
takže nyní o 14 let později nastal
čas ho nahradit. Nejnovější
protokol přidává několik nových
ochran. Jedním z hlavních
vylepšení je zabránit hackerům
prolomit heslo tím, že se ho
opakovaně pokouší uhodnout.
Takzvané „slovníkové útoky“
používající špičkové cracking
aplikace jako Cain and Abel, John
Ripper a L0phtCrack umožňují
hackerům využívat výpočetní
výkon moderních počítačů, aby
rychle procházeli různé kombinace populárních slov.
Červen – červenec 2018

WPA3 implementuje Simultaneous Authentication of Equals
(SAE), které vyžaduje interakci
k ověřování a přijímání klíčů.
Z pohledu uživatele mohou být
stejná hesla jako dříve.

Dalším krokem je příležitostné bezdrátové šifrování (OWE),
což je „nové“ šifrování založené
na technologii RFC8110, které
umožňuje šifrování a zabezpečení
veřejného a hostujícího WLAN
bez potřeby osobní VPN. Krypto-

grafická podpora 192 bitů má za
cíl udržovat integritu dat v sítích,
které vyžadují nejvyšší bezpečnost, a to i v době po kvantovém
počítači.
Poslední přidání je specifické
pro zařízení IoT. Funkce „Easy
Connect“ využívá nový „Device
Provisioning Protocol“ pro zajištění jednoduchého a bezpečného
způsobu přidání těchto zařízení
do sítě Wi-Fi. Jednoduchý QR
kód na zařízení lze skenovat pomocí telefonu a přidat jej do sítě.
Právě nyní začíná certifikace
WPA3. To znamená, že WPA2 zůstává povinné a WPA3 je nepovinné. Přijetí WPA3
se očekává do
konce roku 2019.

Hlavní téma
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Digitální Česko
Současný stav eGovernmentu
v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul
a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané
nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.
Ostatní státy EU nám utekly nebo
nás předběhly. Za poslední období
mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě
se udržoval současný, ne příliš
efektivní stav. Chceme nastartovat
a začít dodávat služby pro občany
a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro
další volební období. Kompletní
digitalizace bude kvůli své náročnosti a zásahu do mnoha agend
trvat více volebních období. Proto
chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran
a hnutí, s odborníky, s profesními sdruženími a asociacemi ze
soukromého a institucionálního
sektoru s cílem společně budovat
Digitální Česko.
Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní
Česko potřebuje digitální revoluci.
To znamená úplné pokrytí cenově
dostupným vysokorychlostním
internetem, propojení všech
státních databází a elektronickou
identitu pro každého občana.
Fungující eGovernment znamená
vznik moderní, rychlé a přívětivé
digitální státní správy, která bude
šetřit náklady státu a čas občanům.
Dostaneme služby pro občany,
podnikatele, firmy a instituce do
každého počítače.
Naším cílem je připravit komplexní a perspektivní digitální strategii České republiky se zaměřením
na služby pro občany. V rámc
i projektu připravíme a za jistíme
nezaměnitelnou koordinační roli
státu a státních orgánů. Cílem je
zlepšení efektivity státní správy,
zjednodušení a zpřehlednění
využívání digitálních technologií
pro komunikaci se státními orgány,
zvýšení uživatelské dostupnosti služeb pro všechny občany
a v důsledku realizace projektu tak
i úsporu vynakládaných veře jných
prostředků pro fungování státní
a místní správy. Současně tak dojde
i k posílení role digitální datové
infrastruktury na úroveň dalších
fungujících infrastruktur (například
dopravní).

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Exinda Network
Orchestrator se
šifrováním osobních
a citlivých dat
Nová verze Exinda Network
Orchestrator 7.4.7. od GFI
Software je řešením pro
optimalizaci síťového provozu a využití internetového
připojení v podnicích a organizacích. Obsahuje funkcionalitu
šifrování osobních a citlivých
dat ukládaných v rámci řešení,
čímž vyhovuje požadavkům na
ochranu osobních údajů včetně
GDPR.
Nabízí analytické nástroje
poskytující komplexní přehled
o síťovém provozu, uplatňuje
podniková pravidla pro provoz
v síti a optimalizuje výkonnost
podnikových kritických aplikací
efektivní alokací
šířky internetového pásma.

Zyxel a Bitdefender pro ještě lepší
ochranu pomocí produktů ZyWALL
Špičkové antimalwarové služby
od společnosti Bitdefender
poskytnou uživatelům produktů
ZyWALL nejvyšší úroveň ochrany před online hrozbami.
Společnost Zyxel Communications oznámila partnerství s globální technologickou společností
Bitdefender, která více než půl
miliardě uživatelů po celém světě
poskytuje komplexní portfolio
nejmodernějších řešení pro kybernetickou bezpečnost a pokročilou ochranu před hrozbami.
Dle oznámení obou společností
bude Bitdefender své špičkové
antimalwarové služby poskytovat
pro všechna bezpečnostní zařízení
Zyxel ZyWALL.
Technologie společnosti Bitdefender uživatelům bez narušení síťového výkonu přináší maximální
ochranu sítí před online hrozbami
a na základě předplatného ji lze
již od dnešního dne přidat do
portfolia bezpečnostních zařízení
značky Zyxel. Díky rychlosti
skenování přesahující až 40 Gb za
sekundu dokáže tato technologie

Foto: Zyxel
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zajistit maximální bezpečnost
pro uživatele zařízení Zyxel při
mimořádně nízkém dopadu na
systémové zdroje.
„Z nového partnerství mezi
společnostmi Zyxel a Bitdefender
jsme nadšeni,“ poznamenává
Martin Bratičák, Head of Channel
CEE Zyxel. „Tato spolupráce pro
nás znamená, že budeme lépe
schopni našim zákazníkům zajistit
nejkvalitnější ochranu a poskytovat
jim bezkonkurenční nabídku služeb
proti malwaru.“
„Jsme rádi, že můžeme naše špičková bezpeč-

nostní řešení aplikovat také na
bezpečnostní produkty značky
Zyxel,“ dodává Jose Lopez, viceprezident společnosti Bitdefender pro licencování technologií
a poskytovatele služeb. „Díky
tomuto partnerství budou uživatelé produktů značky Zyxel těžit
z výzkumných kapacit společnosti
Bitdefender v oblasti kybernetické
bezpečnosti a z jejího závazku
být leaderem
v odvětví IT
bezpečnosti.“

Konica Minolta (KM) zahájila
v ČR prodej komplexního řešení
zabezpečovacích kamerových
systémů. Jde o aktivitu navazující
na investici 86 milionů eur z roku
2016 do nákupu 65 % akcií společnosti Mobitix.

Bezdrátový headset TopPro
BT-3 se skládá z mikrosluchátka, které zachycuje přenášený hovor díky indukční
smyčce, a bezdrátového
Bluetooth modulu. Design
a samotný tvar sluchátka
zajišťuje pevné, a přitom
skryté usazení do zvukovodu, zatímco modul s indukční smyčkou lze ukrýt pod
oděvem.

Kamerová zařízení doplnila Konica
Minolta o vlastní technologii 3D
LiDARu, která pomáhá s efektivnější
analýzou snímaného okolí. Nové
řešení je vhodné pro aplikace v obchodních prostorech, logistických
centrech nebo výrobních podnicích.
V logistice lze monitorovat pohyb
zboží v jakékoliv fázi procesu, ve
výrobních podnicích maximalizovat efektivitu fungování s využitím

nástrojů automatizace a principů
Průmyslu 4.0. Kamery lze využít pro
monitorování, řízení a regulaci strojů či sledování výrobních procesů za
účelem zvýšení produktivity.
Součástí komplexní nabídky jsou
kamerová zařízení a doplňkový
software Mobotix
a technologie KM
3D LiDARu (pro
mapování okolí
měřením odrazu
laserového paprsku
od snímaného
objektu). Ta
poskytuje služby
kompletní analýzy
prostředí, návrh
vhodné podoby
řešení a možnosti financování včetně
pronájmu.
Zabezpečovací kamerové systémy
od KM nabízejí tzv. hemisférické
technologie, které dokáží sledovat
okolí až ve 180° rozsahu, detektory
pohybu a zvuku
nebo funkci tzv.
tepelných map.

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

Díky tomu lze snadno vést
telefonní hovory, a to zcela skrytě
a nenápadně. Propojený chytrý
telefon může být uložen kdekoli
do vzdálenosti deseti metrů.
Headset TopPro BT-3 se snadno propojí s mobilním telefonem
pomocí Bluetooth. Indukční
smyčka společně s komunikačním modulem je ukryta pod
oděvem a předává díky elektromagnetické indukci zvuk do
miniaturního sluchátka, které
slouží jako přijímač. Sluchátko je
usazeno do zvukovodu a pro okolí je téměř neviditelné. Vestavěný
mikrofon díky vysoké citlivosti

Foto: SpyShop24.cz

Neviditelný headset TopPro BT-3

Foto: Konica Minolta

Konica Minolta a kamerové systémy

zachytí i tiché zvuky, hovor lze
tedy vést šeptem, utajeně a velmi
diskrétně. Sluchátko je napájeno miniaturní baterií a vydrží
v provozu až pět hodin. Modul
s Bluetooth připojením a indukční smyčkou se nabíjí přes USB
port a umožňuje vést hovor po
dobu dvanácti hodin. V pohotovostním režimu vydrží modul
až sto hodin. Modul má tlačítko
nejen pro ovládání hlasitosti, ale
i pro přijímání
a ukončování
hovoru.

Červen – červenec 2018

Výběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS

předcházet dříve častým administrativním chybám.
Právě ScanFlow Compare patří ke špičkovým
inovacím, které rozpoznají, přečtou, a porovnají
fyzický dokument s elektronickým už při samotném
procesu digitalizace.

Kdy se může digitalizace 3.0 hodit?
Strojově přesná kontrola se uplatní zejména
u obchodních dokumentů, smluv a podobných
písemností. Software velmi rychle ověří, zda jsou
předloženy všechny náležitosti, zda jsou platné a ve
vzájemném souladu, jestli nejsou nesrovnalosti
například v identifikačních údajích, zda jsou aktualizované a podobně. Interní systém dané instituce
pak může získaná data porovnat s vlastní historií
subjektu, například zda má již
uzavřeny podobné
smlouvy.

Rok 2016 byl z pohledu mobilních
kybernetických hrozeb vnímán
jako období jejich diverzifikace
a expanze. A hned ten následující
lze považovat za období, ve kterém
se tyto hrozby naplno rozvinuly. Svoji pozici nadále posiloval
mobilní ransomware, který se stal
nejrozšířenější hrozbou.

Zdroj: Konica Minolta

Tuto funkci nabízí například nový software
ScanFlow Compare od Konica Minolta. Ten se
vyznačuje rychlostí, spolehlivostí a především jistotou, že text obou verzí dokumentu bude totožný.
Umí odhalit a ohlásit sebemenší nesrovnalost, ať se
jedná o drobný překlep nebo záměrnou zásadnější změnu. Fyzický dokument přitom stačí jen
naskenovat a systém sám provede porovnání jeho
obsahu s elektronickou verzí.
Co to znamená v praxi? Originální dokument,
například smlouvu, naskenujete a pošlete dodavateli k podpisu. Ten v elektronickém dokumentu
provede nežádoucí změnu, podepíše jej a pošle zpět.
Vy ale s pomocí automatického porovnání elektronické verze s fyzickým originálem změnu snadno
odhalíte.
Moderní technologie jsou skutečně již tak daleko,
že dokáží všechna data nejen správně přečíst a vzájemně porovnat, ale dokonce i automaticky roztřídit.
Správa dokumentů se tak výrazně zrychluje, zjednodušuje i zpřesňuje, neboť elektronizace napomáhá

Kytky chrání robustní zálohovací systém

Červen – červenec 2018

„S funkcionalitou Acronis Backup 12.5 jsme spokojeni, a to jak
s průběhem pravidelných záloh, tak
i s odezvou support centra. Urychlily se procesy zálohování a obnovy,
i doba případného výpadku na
minimum, což je pro nás důležité,“
řekl Lukáš Vilč, IT technik KLIA.
Firma dříve využívala i funkcionalitu zálohování rámci v svého
podnikového systému, nicméně
jak proces zálohy, tak obnovy byl
z této zálohovací funkcionality
zdlouhavý a například kompletní
obnova a zprovoznění serveru
napadeného ransomwarem trvala
dva dny. Důvodem byl fakt, že
systém dokáže zálohovat pouze

vybrané soubory a v případě
obnovy je tak nutné předtím znovu nainstalovat systém serveru
a provést velké množství nastavení, což proces obnovy velmi
prodlužuje. Nyní by kompletní
obnova trvala maximálně dvě hodiny, a navíc jsou data chráněna
funkcionalitou Active Protection
integrovanou v Acronis Backup,
která dokáže případný ransomwarový útok eliminovat v samotném zárodku.

Zdroj: Acronis

KLIA výrazně zkrátila zálohování a obnovu dat s Acronis
Backup 12.5 a řešení navíc
umožnilo zvýšit úroveň zabezpečení podnikových dat před útoky
ransomwaru.
Hlavní činností společnosti KLIA
je velkoobchodní dovoz květin
a doplňkového sortimentu, prodej
a distribuce zboží. KLIA implementovala a zprovoznila Acronis
Backup 12.5, řešení podnikového
zálohování. To urychlilo procesy
zálohování a obnovy a integrovaná
ochrana proti ransomwaru chrání
před ztrátou důležitých dat.
Jedním z hlavních přínosů
nasazení ve společnosti KLIA
je blesková záloha, tím pádem
možnost zálohovat každou hodinu přírůstkově a jednou denně
kompletní server. Tím je zajištěno,
že v případě výpadku společnost
neztratí prakticky žádná data, a je
zajištěna maximální kontinuita
provozu. Proces případné kompletní obnovy dat se podařilo díky
technologii zálohování kompletního obrazu disku zkrátit ze dnů
na hodiny.
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Mobily jsou více
atraktivní pro
zločince

Digitalizace dokumentů 3.0
Pokud označíme pouhé naskenování fyzických
materiálů Digitalizací 1.0, pak jsou dnešní
možnosti spojené s převodem dokumentů do
elektronické podoby minimálně o dvě generace
dál. Mezi nejmodernější služby patří například
automatické porovnání digitální verze dokumentu s jeho fyzickým originálem.

Bezpečnost ICT

Obyčejné aplikace k uzamčení
displeje byly zneužity jako malware,
který šifruje soubory. Některé ransomwarové hrozby dokonce úspěšně
držely krok se svými desktopovými protějšky. Nejen tato zjištění
přinesla studie společnosti Trend
Micro s názvem 2017 Mobile Threat
Landscape.
Mnohem sofistikovanější hrozbou
jsou bankovní trojské koně, které
mohou citlivé údaje z účtů nic netušících uživatelů získávat v reálném
čase. Mobilní adware, který byl dříve
jen něčím obtěžujícím, dnes krade
data o chování uživatelů. Rozrůstá se
také množství cílených útoků, které
slouží ke zneužívání mobilních zařízení pro kybernetickou špionáž (počátky těchto aktivit spadají nejméně
do roku 2011). Za růstem počtu
a závažnosti hrozeb nestojí pouze
lepší dovednosti kyberzločinců, ale
především nízká úroveň ochrany
uživatelů. Mnozí zločinci pro své
útoky využívali ukázkové exploity
a již zveřejněné škodlivé kódy.
Mobilní hrozby se dnes zaměřují také na velmi oblíbenou těžbu
kybernetických měn. Útočníkům již
nejde jen o krádeže dat či poškození zařízení, ale právě i o vytěžení
maxima z vlny popularity měn, jako
je Bitcoin, Litecoin nebo Monero. Zločinci pro své cíle využívají
širokou škálu způsobů včetně úprav
v obtěžujícím softwaru, „půjčování
si“ zdrojů napadaných zařízení a získávání obtížně odhalitelné nadvlády
nad zařízením. Nic netušící uživatelé
se tak snadno stávají součástí počítačové kriminality.
Pokroku se dočkaly i metody
utajení nežádoucích aktivit. Nové
mechanismy jsou založené na
pečlivějším skrývání škodlivého
kódu a schovávání/vydávání se za
legitimní služby. Dopady jedné
jediné zranitelnosti nebo chyby
v návrhu zařízení
jsou tak čím dál
významnější.

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com
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Nová generace optických spojek a rozvaděčů

Nokia ve spolupráci s Orange
dokončila živé testování
v Polsku, aby ověřila výhody
sítí pro bezdrátový optimalizovaný přístup ke cloudu pro
hladký vývoj technologií nové
generace 5G.
Obě společnosti zkoumaly
technologii Cloud RAN, která
se připravuje na zavedení distribuované architektury cloudu
pro 5G společnosti Orange. Distribuovaná síťová architektura
založená na cloudově založené
síti, jako je například AirScale
Cloud RAN od společnosti Nokia, poskytuje kapacitu tam, kde
je potřeba, a připravuje síť pro
zavedení nové technologie přístupu 5G jako součást vícevrstvé
architektury. Testování proběhlo
v Polsku ve městě
Chelm.

Tento odlišný přístup k produktům
snižuje délku samotné montáže,
a tím i finanční náročnost na jednotlivé práce.
Optická spojka TENIO
Optická spojka TENIO je jediná
optická spojka na trhu, která má
otevřený přístup ke kabelům, vláknům, případně i k pasivním prvkům umístěným ve spojce. Největší
výhodou je možnost kompletní
přípravy kabelu mimo optickou
spojku. Poté pouze zacvakneme kabel do připravených slotů pro fixace
kabelů, aniž bychom museli obtížně
provlékat kabel přes vstupní průchodky. Tím omezíme časté chyby
při montáži, kdy zapomeneme přes
kabel navléct těsnící komponent.
Kompletní spojka je koncipovaná
i na uložení vláken typu G.652D.
Vysokokapacitní rozvaděč FACT
Při dnešních nárocích na co největší počet optických vláken stoupají
nároky na co největší hustotu

Zdroj: Raycom

Nokia a Orange:
bezdrátový cloud pro
5G sítě

Společnost CommScope zahájila výrobu optických spojek a rozvaděčů nové generace, které
mají obrovskou přednost v otevřeném přístupu
při jakékoliv práci s rozvaděči nebo spojkami.

konektorů na 1U v co nejmenším
prostoru.
Vysokokapacitní rozvaděč FACT
je určen pro použití v central
officech, headendech a datacentrech. FACT je modulární rozvaděč,
každý modul má velikost 0,75
U s počtem 48 konektorů LC (24 SC
nebo E2000) na jednotlivý modul.
Moduly jsou fixovány přes kovové
brakety ve velikostech od 1U do
42 U. Oproti původním rozvaděčům FIST-GPS se jedná o nárůst
kapacity o 33 %. Rozvaděče FACT
se fixují do systému racků GR3 od
společnosti CommScope, které jsou

vyráběny v tzv. C konceptu.Všechny
produkty společnosti CommScope
procházejí dlouhodobým vývojem
a testováním vždy při plném osazení
tak, aby splňovaly veškeré požadavky na použití v sítích. Současně jsou
vyvíjeny pro maximálně jednoduchou montáž bez použití nákladného nářadí a příslušenství.
Ladislav Kliment, obchodní odd.,
Raycom s.r.o.

Western Digital zvyšuje možnosti
dohledových kamerových systémů
s umělou inteligencí a představuje
nový pevný disk s vysokou ukládací kapacitou. Western Digital
rozšiřuje portfolio produktů pro
aplikace dohledových kamerových
systémů typu Edge-To-Core o nový 12TB
pevný disk WD Purple,
který podpoří zavádění
strojového učení a aplikace AI v bezpečnostní
oblasti.

Dvoupásmový Wi-Fi mesh
systém Lyra Trio sestávající ze
tří jednotek dokáže zajistit silné
a bezpečné pokrytí rychlým
Wi-Fi signálem v každém koutu
domácnosti. Jednotlivé satelity
pak vytvoří jedinou Wi-Fi síť.

Pevný disk Western
Digital Purple 12 TB
s technologií All Frame
AI je určený pro dohledové systémy se schopností Deep Learningu a využívající
aplikace AI se vyznačuje ve svém
segmentu nejvyšší kapacitou. Nový
přírůstek mezi pevnými disky
přináší nové možnosti do prostředí
dohledových kamerových systémů
a podporuje záznam ve vysokém
rozlišení z několika kamer současně. Naopak také umožňuje snadný
přístup k uloženým záznamům pro

další analyzování dat a pro použití aplikací typu Deep Learning.
Disky jsou speciálně navrženy pro
rozvíjející se systémy DVR a NVR,
které využívají AI, zpracovávají data
v reálném čase a na daném místě
a současně umožňují nepřetržitou
zpětnou analýzu.
Podle společnosti IDC
dle očekávání poroste
množství dat generovaných dohledovými systémy
o dvacet pět procent ročně,
a to až do roku 2021.
Tento růst bude poháněn
instalacemi komplexnějších dohledových systémů
s vyšším rozlišením, aplikacemi AI a rozsáhlejším
využitím dat z kamerových
záznamů pro další zpracování. Tradiční dohledové systémy již detekují
pohybující se objekty, ale neposkytují
následnou detailní analýzu.

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

Lyra Trio pak automaticky připojí
jednotlivá zařízení k jednotce
s nejlepším signálem a v případě
potřeby mezi nimi přepíná podle
toho, jak se pohybujete po domě
nebo bytě. Speciální pyramidová
konstrukce antény, která přenáší
signál Wi-Fi vertikálně i horizontálně, zaručuje rychlejší přenos
dat i ve vícepodlažních domech.
Asus Lyra Trio nabízí výjimečně vysoké rychlosti Wi-Fi
AC1750 pro domy o rozloze až
500 čtverečních metrů. Nastavení
sítě lze provést pomocí smartphonu. Novinka poskytuje vždy
aktuální softwarovou ochranu
díky aktualizacím a zabezpečením založeným na cloudovém
řešení AiProtection Classic od
Trend Micro.

Foto: Asus

Wi-Fi systém pro celý dům

Foto: WD

12TB disk pro dohledové systémy s AI

Asus Lyra Trio přináší bezdrátové připojení Wi-Fi standardu
AC1750 o rychlosti až 1300 Mb/s.
Konstrukce antény s technologií
3x3 MIMO poskytuje větší prostorový datový tok oproti 2x2 Wi-Fi
mesh systémům, čímž umožňuje
zařízení Lyra Trio zpracovat větší
objem síťových operací současně.
Konstrukce antény také maximalizuje rychlost přenosu dat mezi
jednotlivými jednotkami.
Antény zařízení mají speciální
pyramidovou konfiguraci pro
přenos signálu
Wi-Fi vertikálně
i horizontálně.

Červen – červenec 2018
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Dne 21. června 2018
se v hotelu Atlantis
ze
str. 1
v Rozdrojovicích
u Brna se uskuteční
už 16. ročník Telekomunikační
olympiády memoriál Pavla Eliáše.
Dokončení

Využijte přínosy síťového audia

Serverová stanice Axis Audio Manager C7050 Server vytváří jedno
centrální místo pro správu a řízení
audia pro větší a vyspělejší systémy, čímž umožňuje lépe využívat
možnosti zvukové komunikace v oblasti zabezpečení,
veřejného rozhlasu a větší
spokojenosti zákazníků díky
podkresové hudbě.
Serverová stanice nabízí
balík nástrojů pro správu
audia jak po hardwarové, tak
softwarové stránce. Uživatelům umožňuje pomocí
jediného rozhraní spravovat
a ovládat veškerá síťová audio zařízení, včetně síťových
reproduktorů, mikrofonů
Červen – červenec 2018

a tlampačů Axis a můžeme se
nimi setkat v obchodech nebo
v prostředí vzdělávacích institucí.
Audio Manager umožňuje efektivně řídit jednotlivé zóny a splnit
tak potřeby každého místa.
Například v případě maloobchodního řetězce s mnoha
pobočkami je možné nadefinovat
různé zóny pro jednotlivé geografické oblasti a jejich specifika. Díky
možnosti spravovat jednotlivé zóny
mohou uživatelé pouštět hudbu
a předem nahraná oznámení a/

Foto: Axis

Technologie přenosu zvuku přes
datové sítě jsou stále více vyspělé
a schopnost nabídnout funkce
související s přenosem audia
v prostředích, které se neustále
rozšiřují, si nevyhnutelně vyžádaly i komplexnější uspořádání
a uplatnění audio zařízení.

/nebo vstupovat živě podle potřeby
pro jednu zónu, nebo několik
vybraných zón dohromady, či pro
všechny naráz. Uživatelé si tak mohou vytvořit a naplánovat ideální
směs oznámení, reklam a podkresové hudby na konkrétní den, týden
i rok, přičemž do nich mohou vstupovat s aktuálními hlášeními. Obsah je možné řídit z centrály nebo
jeho výběr nechat na jednotlivých
pobočkách a prodejních místech.
Audio Manager nevyžaduje
žádné složité softwarové programování, protože všechna síťová
audio zařízení se svými IP adresami připojí přes síť LAN/WAN
automaticky. Uživatelé mohou
ovládat celý systém síťových audio
zařízení přes počítač, tablet nebo
mobilní telefon – mohou si připravit plán vysílání předem nahraných skladeb či oznámení, ovládat
hlasitost a kontrolovat
funkčnost jednotlivých
zařízení.

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

Multy Pro pokryje
celou domácnost
Inteligentní řešení typu mesh
uživatelům přináší mimořádnou
kvalitu signálu Wi-Fi a poskytovatelům služeb šetří náklady a otevírá
nové příležitosti k vyšším tržbám.

Foto: Zyxel

prostředí. Při testování splnil
třídu ochranného krytí IP65 – je
odolný vůči vodě, proti průniku
prachu a nabízí ochranu proti
zasažení bleskem do 4 kV a proti
elektrostatickému výboji (ESD)
do 15 kV.
Díky softwaru ovladače Omada mohou malé a střední firmy
mít z jednoho místa pod kontrolou stovky vnitřních i venkovních Access pointů. A tento
způsob řízení sítě
je velmi efektivní
a intuitivní.

Foto: TP-Link

Access point TP-Link
EAP225-Outdoor podporuje
souběžnou rychlost přenosu
v obou pásmech až 1200 Mb/s.
A protože je vybaven nejnovější
technologií 802.11ac Wave 2
MU-MIMO, dokáže komunikovat s více klienty současně,
a je tak vhodný pro prostředí
s hustým provozem. Díky
speciálně vyvinuté konstrukci
antén, vzhledu, možnostem
napájení a instalace je model
EAP225-Outdoor dokonale
vhodný pro nejrůznější scénáře
použití ve vnitřních i venkovních prostorech.
Access point EAP225-Outdoor má dvě všesměrové odnímatelné dualbandové antény,
což znamená, že pokud byste
pro dané použití měli specifické
požadavky, je možné připojit

jiný typ antén. Jeho
elegantní design
umožňuje použití ve
vnitřních prostorech,
svými rozměry bez
antén připomíná
mobilní telefon, jeho
rozměry jsou 215 × 46
× 27 mm.
Access point
EAP225-Outdoor
podporuje jak standard 802.3af PoE, tak
pasivní PoE napájení,
takže může být napájen
z PoE switche nebo
pomocí přiloženého napájecího
adaptéru PoE. Instalace Access
pointu jak na stěnu nebo sloupek
je snadná, protože jsou k dispozici příslušné montážní sady.
Díky vysokému přenosovému
výkonu a všesměrovým anténám
s vysokým ziskem poskytuje
Access point EAP225-Outdoor
stabilní pokrytí bezdrátovým
signálem s dosahem ve venkovních podmínkách přes 200
metrů v pásmu 2,4 GHz a více
než 300 metrů v pásmu 5 GHz.
Speciálně navržený kryt odolný vůči povětrnostním podmínkám je vhodný pro venkovní
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Telekomunikační
olympiáda

Outdoorový Access point s MU-MIMO
Nový gigabitový venkovní bezdrátový přístupový bod s technologií 11AC Wave 2 poskytuje
větší pokrytí Wi-Fi signálem.
Je určen pro firmy, hotelové
resorty, veřejná sportoviště,
logistická centra, výrobní haly,
sklady, veletrhy a výstavy či
venkovní prodejní plochy.

Sítě a telekomunikace

Společnost Zyxel Communications
představila Multy Pro, inteligentní Wi-Fi řešení typu mesh, které
poskytovatelům služeb otevírá cestu
k rychlému pokrytí celých domácností řízenými
Wi-Fi službami
a k dalším tržbám.

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

Průzkumy & trendy

Výběr novinek z rozcestníku pro technologie ICT NETWORK NEWS

Nástup robotizace je věcí
blízké budoucnosti

Průzkum:
Zdražení nájmů
Navýšení cen nájemného
očekává v letošním roce 81
procent ředitelů developerských společností, ceny nájmů
přitom v průměru vzrostou
o 4,9 procenta. Na zdražování
se nejvíce podílí rostoucí ceny
stavebních prací, růst cen
pozemků pro výstavbu a příznivá ekonomická situace.

Generální ředitelé největších českých firem předvídají, že nástup robotizace bude nejvýznamnější
technologickou změnou v příštích třech až pěti
letech. Velkým trendem je digitalizace, od ní si tuzemské podniky slibují především snížení nákladů
a zvýšení výnosů.
Stále důležitější je sběr dat zevnitř firmy i z trhu, práce
s daty ale bude s nástupem GDPR administrativně
náročnější. Vyplývá to z českého průzkumu názorů
generálních ředitelů, který mezi 141 šéfy významných
firem působících na českém trhu provedla poradenská
společnost PwC ČR.
Lídři tuzemských firem si nejvíce slibují od zavádění robotizace, jako nejvýznamnější technologii pro
svou firmu ji během tří až pěti let vnímá 42 % z nich.
Přinést by podnikům měla vyšší efektivitu, pomůže
jim pak řešit i současný nedostatek lidí na trhu práce.
Používaní datových cloudů přisuzuje důležitost 31 %
oslovených ředitelů, 28 % zmiňuje umělou inteligenci a 26 % internet věcí. Naopak drony považuje za
významnou technologii jen 6 % ředitelů a jen 5 % sází
na speciální decentralizovanou databázi blockchain,
která je základním stavebním kamenem kryptoměn.
V krátkodobém horizontu označuje úsporu
nákladů za hlavní motiv pro digitalizaci společnosti 45 % oslovených generálních ředitelů, pro 26 %
je nejdůležitějším důvodem vyšší výnos. Zatímco
v krátkodobém horizontu převažují úvahy o vnitřních

Nájmy kancelářských nemovitostí se budou v Praze
zvyšovat spíše jen v některých lokalitách. Jejich aktuální úroveň je nadpoloviční
většinou developerů vnímána
jako odpovídající. Vyplývá
to ze Studie developerských
společností Q2/2018 zpracované analytickou společností
CEEC Research ve spolupráci
se společností KPMG Česká
republika.
Osm z deseti (81 procent)
developerských společností
očekává v roce
2018 navýšení
cen nájemného
kanceláří.

úsporách, ve střednědobém horizontu (3–5 let)
je situace opačná. Důležitost úspory nákladů se
pro šéfy firem snižuje na 36 % a dominuje naopak
zvýšení výnosu (40 %).
Nové regulace obvykle pro firmy představují větší
zátěž a již účinné nařízení Evropské komise známé
pod zkratkou GDPR není žádnou výjimkou. Pro 59
% oslovených představuje nové nařízení pro ochranu
osobních údajů výrazný nárůst administrativy, třetina
firem pak v GDPR vidí podstatný nárůst nákladů.
Naopak pozitivní je, že až 40 % firem
považuje nařízení za dobrou příležitost
udělat si pořádek v datech.

Foto: Sany
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Ve Spojených státech má 87 procent spotřebitelů nějaké povědomí
o existenci hlasových a textových
způsobů zprostředkování nákupu
a 66 procent nějaký takový způsob
již v minulosti využilo.

Společnosti PayPal a SuperData
dokončily hloubkový průzkum
online nákupů digitálních služeb
mezi 25 tisíci respondenty na
25 trzích (včetně České republiky). Průzkum odhalil zajímavé
postřehy o chování hráčů.

V zemích EU prostřednictvím hlasového nebo textového zprostředkování nakupoval každý pátý spotřebitel. Studii „Is anybody there?
Giving Conversational Commerce
a voice“ zpracovala společnost
Mastercard ve spolupráci s firmou
Future Agenda.
Studie ukázala, že ačkoliv je již
na trhu hned několik hlasových
asistentů nebo asistentek i chytrých
reproduktorů, hlasové ovládá-

ní – a s ním konverzační podoba
obchodu – ještě zdaleka nedosáhlo
svého potenciálu. Spotřebitelé
vyjádřili v mnoha případech své
obavy v souvislosti s celkovou úrovní zabezpečení, zejména v oblasti
elektronického obchodu. Podle jiné
nedávné studie je pro spotřebitele
nedostatečně zřetelné zabezpečení
důvodem číslo jedna k upuštění od
elektronické transakce.
Spotřebitelé si nadevše cení
pohodlnosti použitého řešení a míra
naplnění jejich očekávání bude mít
zásadní význam pro masové rozšíření konverzační podoby obchodu.
Při tomto způsobu nakupování
komunikují spotřebitelé přímo se
zástupci prodejce, s komunikačními
automaty, nebo kombinují obojí
a dostává se jim tak služeb na míru.
Firmy pak mohou komunikační automaty (chatboty) využívat i k odesílání potvrzení objednávek, oznámení
o odeslání a doručení zboží, ale
i k řešení problémů
v oblasti zákaznických služeb.

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

Foto: Archiv

Výzkum: Hry jsou velký byznys

Foto: Mastercard

Studie: V Evropě chatboti zaostávají

PayPal patří ve světě počítačových her k poskytovatelům řešení
pro obchodníky i spotřebitele.
Hry se na globálním ročním objemu plateb přes PayPal podílejí
částkou 12 miliard dolarů, oproti
roku 2017 tak zaznamenaly nárůst o více než 23 %. Respondenti
průzkumu z celého světa označili
PayPal za preferovaný způsob
platby za herní obsah. K této
volbě je vede snadné používání
a rychlost platby. Podle zmíněného průzkumu společností PayPal

a SuperData Čechy hodně baví
akční hry. 45 % českých hráčů
uvádí, že v posledních třech
měsících hráli hru akčního typu.
Těsné druhé místo v tomto souboji patří střílečkám: v posledních třech měsících si je podle
svých slov zahrálo 44 % Čechů.
Co se týče struktury a obsahu her,
mají čeští hráči (43 %) rádi hry
s průvodcem („walkthrough“).
Tento typ her obsahuje různé
prvky videa, které hráčům pomáhají se zvládnutím konkrétních
úkolů, takže hru snáz úspěšně
dokončí. Mimo to si Češi užívají
zábavné nebo humorné hry: 35 %
respondentů uvedlo, že někdy
sledují klipy nebo videomontáže
z her zaznamenaných jinými
hráči. Takový obsah bývá nejčastěji dabovaný nebo sestříhaný.
Pokud jde o živě streamovaný
obsah nebo hry ve formě videa na
vyžádání, sleduje je v globálním
měřítku 45 %
respondentů.

Červen – červenec 2018
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Foto: Dell

Dell poskytuje inovativní řešení
zabezpečení, která chrání nejen
uložená data, ale i data v pohybu.
Všechny počítače z nabídky pro
komerční organizace využívají
hardwarové zabezpečení a osvědčené postupy, včetně programu
zabezpečení dodavatelského řetězce
(Supply Chain Assurance). Vedoucí
postavení v oblasti zabezpečení
dat a koncových bodů vylepšuje
Dell novými vylepšeními technologií Dell Data Guardian a Dell
Encryption.
Kombinace inovativního designu
a bezkonkurenčního výkonu je
důvodem, proč je nyní Dell Precision celosvětovou jedničkou mezi
poskytovateli pracovních stanic.
Tyto nejvýkonnější mobilní pracov-

ní stanice prošly úpravou designu
a jsou nyní tenčí, lehčí a menší
a jsou připraveny na virtuální realitu díky tomu, že spojují maximální
výkon s maximální mobilitou.

Portfolio Dell Latitude umožňuje
udržet si produktivitu po celý den
a pracovat kdekoli. S výdrží baterie
až 19 hodin nabízejí notebooky
výkon, přenositelnost a možnosti
připojení, pro práci po celý den.
Jako notebooky s nejlepším zabezpečením na světě nabízejí zařízení
Latitude firmám také možnost
využívat vícefaktorové ověřování,

kontaktní čtečku čipových karet
s certifikací FIPS 201 a bezkontaktní čtečku čipových karet s certifikací Control Vault 2 FIPS 140-2
úrovně 3. Funkce sady Dell Client
Command Suite také
oddělením IT usnadňují vzdálenou správu
a nasazení notebooků
Dell Latitude.
Řada OptiPlex typu
vše v jednom (AIO,
All-in-One) představuje
výkonná řešení s kompaktním a elegantním
designem. K dostání
jsou stolní počítače
v provedeních Tower,
Small Form Factor
a Micro.
Nové monitory řady
P jsou navržené s ohledem na produktivitu. Tenký profil
panelu, menší základna, volitelný
port USB-C a vylepšené řešení pro
vedení kabelů uvolňují na stole více
místa.

Aplikace Softphone poskytuje
zaměstnancům možnost používat své
vlastní chytré telefony jako firemní
a volně pracovat mimo kancelář.
Mobilní aplikace Softphone společnosti Panasonic je bezproblémová,
jednoduchá a vysoce zabezpečená.
Kombinuje audiovizuální komunikaci
v mobilním zařízení, což umožňuje zaregistrovat chytré telefony zaměstnanců jako firemní linky. To znamená, že
ať již zaměstnanci pracují v kanceláři
či mimo ni, mohou vytáčet a přijímat
audio a video hovory, aniž by museli
používat své soukromé číslo.

Mobilní aplikace Softphone podporuje protokol SIP-TLS (Transport
Layer Security), potenciální rizika hackerských útoků jsou tedy minimální.
Technologie také disponuje možností
odmítnout připojení, pokud rozpozná
pokus o připojení z jiné linky, než je
Panasonic SIP.

Arizona tiskne plastické obrázky
do výšky až jednoho milimetru
nanášené vrstvy. Vnitřní inteligence
tiskárny totiž dokáže přizvedávat
tiskovou hlavu tak, aby rostoucí
reliéf byl podán v maximální možné
kvalitě. Tisk je možné provádět
z PDF souboru, který designér

tiskem a reliéfní produkcí Océ Arizona například na dílech současného britského impresionisty Dextera
Browna. Díky použití UV reliéfního
tisku na tiskárně Océ Arizona je
možné vytvářet obrázky s prostorovým efektem s maximální věrností

Stánku Canon na veletrhu Reklama
Polygraf 2018 letos dominovala
nejmodernější 64palcová tiskárna
Océ Colorado 1640. Jde totiž o první z nové řady roll-to-roll zařízení
využívajících inovativní inkoust
Canon UVgel a schopné vytisknout
přes metr a půl široké plakáty, venkovní bannery, samolepky či domácí
dekorace.
Nás ale neméně zaujala tiskárna
Océ Arizona, která umožňuje UV
reliéfní tisk na základě navržených
tvarů do různých materiálů, a to

vytvoří a připraví pro tisk. „Výsledkem vícevrstvého reliéfního tisku je
obrázek s prostorovým efektem. To je
možné díky novému softwaru OCE
Touchstone. Tato novinka umožňuje
dekoratérům interiérů reprodukovat
výtvarné umění až do výšky vrstvy
jeden milimetr, a tím dosahovat zajímavého prostorového efektu,“ řekl
Peter Varga, produktový manažer
společnosti Canon CZ.
Návštěvníci veletrhu tisku a polygrafie mohli na vlastní oči sledovat
rozdíl mezi standardním plochým

barev, odpovídající předloze. Navíc
je díky použití UV tisku možné
počítat s dlouhodobou barevnou
i tvarovou stálostí takto
vytvářeného obrázku.

Foto: Canon

Letošní ročník Reklamy Polygraf přinesl spoustu zajímavých
novinek z oblasti profesionálního
tisku. Canon nás zaujal tím, jak je
pomocí plug-inů do Adobe Photoshopu nebo Adobe Ilustratoru
možné tisknout neskutečné věci!
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Aplikace
Softphone
usnadňuje využití
BYOD

Novinky pro zákazníky z komerční sféry
Společnost Dell oznámila nová
řešení v celém svém portfoliu
počítačů pro komerční organizace, která firmám všech velikostí
pomohou dosáhnout této důležité
rovnováhy. Jde o počítače s nejlepším zabezpečením a možnostmi správy, aktualizovaná nabídka
pro komerční organizace navíc
využívá pokroky v oblasti inteligentního designu a produktivity.

Hardware & Software

Červen – červenec 2018

Podívejte se na video zde

Foto: Panasonic

Týmy mají díky tomuto řešení
možnost používat chytré telefony,
které již dobře znají, a produktivita
se tak může zvýšit. Aplikace rovněž
představuje nákladově efektivní
způsob, jak pracovníky v terénu
udržovat ve spojení s komunikačními
systémy v kanceláři – ideální pro malé
firmy a uživatele IP PBX.
Nyní je aplikace dostupná ke stažení
pro operační systém
iOS i na Google Play.

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

Internet věcí - IoT

Výběr novinek z komunitního webu IOT & SMART CITY NETWORK NEWS

Odborníci poukazují na
zranitelnost chytrých aut
Automobilový průmysl se v uplynulých letech nestal obětí žádného většího úspěšného
kybernetického útoku. Vděčí za to především
své technické komplikovanosti. To nicméně
neznamená, že hrozby zaměřené na chytré
automobily neexistují.

Osobností Smart City
je Kamil Čermák
Ocenění v národní soutěži Osobnost Smart City 2018 převzal
generální ředitel ČEZ ESCO
Kamil Čermák. Odborná porota
ho mezi dalšími nominovanými
kandidáty vybrala za dlouhodobý
a významný
přínos v oblasti
Smart City na
českém trhu
i v zahraničí.

Vedle masivních útoků je možné
napadnout propojené automobily
prostřednictvím řady jednoduchých technik. Kyberzločinci
mohou například využít staré
zranitelnosti, které se dlouhodobě
neřeší. Analytici se zaměřili na
tajná hackerská diskuzní fóra, kde
jim zločinci poodhalili oblasti aut
nové generace, na které by se pro
jejich slabé zabezpečení mohli
zaměřit.
Při své analýze narazili na několik exploitů a služeb zaměřených
na modely propojených aut téměř
od všech existujících výrobců
a značek. Nástroje podvodníků
se zaměřovaly především na
extendery, které poskytují přístup
k uzavřeným obchodním funkcím
a službám. Často se ale také
objevovaly nástroje, které vynulují

Titul Osobnosti SMART CITY je
udělován v rámci každoročního
vyhlašování nejvýznamnějších
firem a osobností ČR CZECH
TOP 100.
ČEZ ESCO se pod vedením
Kamila Čermáka během krátké
doby stalo lídrem
na trhu elektromobility.

tachometr, ovládají systém spuštění airbagů nebo upozorňují na
chyby. Podle odborníků z týmu
Security Assessment společnosti
Kaspersky Lab se velká část těchto
služeb zakládá na zranitelnostech,
o kterých výrobci aut ví už dlouhá
léta, ale neřeší je. Patří mezi ně
především USB porty, které hackeři zneužívají nejčastěji.
Chytré automobily v sobě
snoubí řadu systémů a technologií, které potřebují pravidelně aktualizovat. Aktualizace
automobilové navigace, ale
i složitějších technických systémů, vydávají výrobci v pravidelných a poměrně častých
intervalech – běžně každý týden.

Zákazníci mohou aktualizace získat v autorizovaných
servisech, ale také stáhnout
z internetu a nainstalovat
prostřednictvím USB disků.
Druhý jmenovaný případ může
znamenat bezpečnostní riziko.
V tomto scénáři výrobce nahraje
aktualizaci na internet, odkud si
ji zákazník stáhne na flash disk
a nainstaluje do automobilu díky
USB rozhraní. Hackeři přitom
v tomto scénáři mohou využít
logické nebo binární zranitelnosti v závislosti na
verzi aktualizace a dodavateli.
Foto: Pixabay
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Nasazení IoT přes mobilní sítě

Bezmála 10 000 automatizovaných
pracovních objednávek aktivovaných daty IoT optimalizují dodávku
služeb společnosti Anticimex. Po
jednom roce používání nástroje IFS
IoT Business Connector v ostrém
provozu se společnosti podařilo
významně zvýšit spokojenost zákazníků i efektivitu interních procesů
a navíc zvednout prodeje o 100
procent.

Předpověď počtu mobilních
připojení k internetu věcí byla
od listopadu 2017 téměř zdvojnásobena. Nyní Ericsson očekává, že celosvětově dosáhneme
3,5 miliard připojení – a to již
v roce 2023.

Mobilní operátoři na celém světě
zprovoznili více než 60 mobilních IoT sítí. Na existující LTE
síti použili zmíněné technologie,
aby mohli podporovat širokou
diverzitu jejího použití. V Severní Americe jsou tyto aplikace

Do značné míry k tomu přispěje
rozsáhlé nasazování IoT v Číně.
Základem tohoto růstu jsou
nové komplexní technologie
mobilního internetu věcí, jako
jsou NB-IoT a Cat-M1, které
umožňují operátorům zlepšit
provozní výkonnost sítí a zvýšit
tak hodnotu pro zákazníka.

soustředěny především v logistice a fleet managementu, zatímco
v Číně jsou to zase chytrá města
a chytré zemědělství.

Anticimex je předním specialistou v oblasti preventivní ochrany
proti škůdcům a souvisejících služeb
s provozovnami v 17 zemích světa
a přibližně 5500 zaměstnanci. Těší se
silnému organickému růstu a může
se pochlubit více než 80 akvizicemi –

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

Foto: Pixabay

oba tyto faktory vedly ke zvýšení příjmů za poslední tři roky o více než 60
procent. Z 5500 zaměstnanců je přes
3000 techniků pracujících v terénu
na pracovištích zákazníků. Technici
ze společnosti Anticimex využívají
příruční mobilní zařízení, která jim
umožňují odesílat zprávy přímo z terénu, aniž by se museli vracet zpět do
kanceláře. V zájmu podpory dalšího
rozvoje této vysoce mobilní organizace služeb společnost
Anticimex využívá ERP
systém IFS Applications
ke správě důležitých
obchodních procesů na
celém světě. Aby společnost Anticimex mohla
pokračovat ve svém
úspěšném růstu, vyrábí
technologicky vyspělé
digitální pasti, senzory
a kamery Anticimex
SMART plně podporující IoT. To znamená, že technici již nemusí rutinně
kontrolovat pasti
v terénu, aby zjistili,
zda byly aktivovány.

Zdroj: Ericsson

IoT pomohlo zdvojnásobit prodeje
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Na konferenci o Internetu věcí –
IQRF Summit 2018 – měli návštěvníci možnost vidět, které firmy
a jakým způsobem realizují své
projekty z oblasti Chytrých měst,
Chytrých budov a Průmyslu 4.0.

praktické využití návrhů start-upů
nebo zahraničních inovátorů.
Mezinárodní účast zahraničních
klastrů na konferenci Metro ON
Line vyústila k iniciativě spolupráce a podpory mezi zeměmi V4
při návrzích a realizaci řešení pro
smart city. Zástupci Slovenska,
České republiky, Maďarska a Polska spolupráci potvrdili podpisem
iniciativy směřující k memorandu
mezinárodních klastrů o jejich
vzájemné spolupráci.
Města Poprad a největší město
severního Finska Oulu na konferenci představila reálné výsledky
své spolupráce při projektu budování Smart City řešení.

Foto: Redakce

Ekologie a moderní technologie změní způsob života ve městech. Na
důležitost propojení těchto témat upozornili přední specialisté ze Slovenska i ze zahraničí, kteří prezentovali své ideje na největší eco-tech
konferenci svého druhu na Slovensku – Metro ON Line 2018 v Popradu.
Po dobu pěti dní plných přednášek a panelových diskuzí se odborníci,
ale také veřejnost a studenti dozvěděli, jak budeme budovat inteligentní
města s ohledem na ochranu osobnosti člověka a ekologičnost řešení.
Na konferenci vystoupilo na 100 spíkrů, účastníků diskuzí a expertů
a celkem se této akce zúčastnilo více než tisíc návštěvníků.

Společensky důležité byly diskuze
o hledání inteligentních řešení běžných problémů občanů
slovenských měst. Konference
Metro On Line poukázala na to,
že smart město není jen městem
plným technologií, ale na prvním
místě má vždy být spokojenost
lidí, kteří v něm žijí. Někdy stačí
myšlenka a motivace jednoho
člověka, který díky dobrému
nápadu od základu změní život
v komunitě.

11

Jaký byl IQRF
Summit 2018?

Slovenské technologie zachraňují planetu

Významným tématem byl i Internet
věcí (IoT), který
propojí domácí spotřebiče s městskými
sítěmi a umožní lepší
monitorování obydlí.
Výsledkem budou
i moderní služby,
které pomohou
obyvatelům ovládat
jejich domácnost na dálku. IoT
však využijí i města, které díky
systému komplexních snímačů
a systémů budou umět například
efektivněji provádět komunální
služby, řídit křižovatky nebo
šetřit energii při osvětlování
veřejných prostranství.
O rozvoji inteligentních městských systémů jednali i zástupci
platformy Slovak Smart City Cluster (SSCC), která sdružuje slovenské inteligentní města a hodnotí

Smart Cities

Jedna věc byla pro prezentující společná: buď přímo ve svých výrobcích
využívají nebo navazují v nadřazených systémech na českou bezdrátovou technologii IQRF.
Díky novým prvkům v IQRF
ekosystému je nyní možné mimořádně jednoduše postavit IoT řešení
z interoperabilních produktů členů
IQRF Alliance. Nová zařízení jsou
certifikována na IQRF interoperabilitu a zařazena do on-line repozitáře.
Když si takové zařízení zákazník
koupí, stačí již jen naskenovat kód
mobilní aplikací a zařízení se připojí
do sítě. V praxi to předvedl Šimon
Chudoba, předseda IQRF Alliance.

Chytrá doprava v Ústí nad Labem

Mastercard a Dopravní podnik
města Ústí nad Labem tak chtějí
potvrdit spolupráci a koordinaci
v přípravě, realizaci a implementaci projektů, odpovídajícím konceptu Smart Cities. Ten je založen
na využívání možností a předností stávajících technologií pro
zkvalitnění prostředí obyvatelům
a návštěvníkům měst.
„Multikanálový elektronický
odbavovací systém pro městskou hromadnou dopravu, jehož
základem je bezkontaktní platební
karta, umožní komfortní a moČerven – červenec 2018

doucnu zaměřit i na ty oblasti,
kde obyvatelé očekávají ve
městech v případě placení stále
širší využívání karet. Ty už dávno
neslouží jen jako nástroj úhrady, ale i jako vstupenky na
koncerty, sportovní akce
a festivaly, elektronické
zámky nebo průkazky.
Mezi možné sféry dalšího
rozvoje patří například
parkování, školství
nebo služby pro
seniory.
Společnost
Mastercard v rámci
konceptu Smart Cities
podepsala memoranda s městem Kolín,
Jihočeským krajem,
Úřadem místopředsedy
vlády SR pro investice
a informatizaci a městem
Prievidza.

Výhody propojení průmyslové
technologie Movidius Myriad 2
s umělou inteligencí a technologií IQRF představil Fabrizio del
Maffeo, AAEON Europe. Princip připojení zařízení do sítě IQRF pomocí
Smart Connect vysvětlil Vladimír
Šulc, jednatel společnosti IQRF Tech.
Chinru Lin, prezident Ardomus
Networks Corporation, ukázal, že
technologie IQRF je vhodná pro
velké projekty i pro domácí automatizaci.
V oblasti Chytrých budov zaujaly
projekty zabývající se optimalizací
vytápění hotelů a monitoringem
sanitární techniky. Ochrana lidských
životů, zdraví, i úspora nákladů byly
tématem Průmyslu 4.0.
Během Summitu proběhly dva
workshopy cílené na výrobce zařízení
a na integrátory IoT řešení.

Foto: Redakce

derní způsob odbavení cestujících.
Mezi přínosy bude patřit rychlost,
jednoduchost a rozšíření možnosti
odbavení či poskytnutí slevy na
jízdném při využití elektronické platby,“ řekl
ředitel DP města
Ústí nad Labem
Libor Turek.
Spouštění systému elektronického odbavení
cestujících v Ústí
nad Labem
má tři etapy.
První z nich
bude zahájena
letos v říjnu.
Vedle dopravy
a dopravní
obslužnosti,
což jsou pilíře
konceptu
Smart Cities,
se partneři
chtějí
v bu-

Foto: Mastercard

Společnosti Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad
Labem a.s. uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci
v oblasti dopravy v konceptu
Smart Cities. Cílem partnerství
je digitalizace systémů, navýšení
akceptačních míst a představení
platební karty jako standardního nástroje pro platbu a identifikaci.

Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com
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Datová centra
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Dell pro moderní
datacentra

Společnost Dell Technologies oznámila uvedení
několika nových úložných
a serverových produktů Dell
EMC s podporou uceleného
portfolia služeb. Prvním
představeným produktem je
úložiště Dell EMC PowerMax,
které reprezentuje budoucnost
úložišť podnikové třídy.
Celá jeho architektura je založena na discích NVMe a inteligentním software PowerMax
OS, který disponuje mimo jiné
integrovaným modulem pro
strojové učení v reálném čase.
Díky tomu je toto úložiště jedním z nejrychlejších úložných
polí na světě. Zvládá až 10 milionů vstupně-výstupních operací
za sekundu a má
o 50 % lepší reakceschopnost.

Nejvýkonnější superpočítač světa
se jmenuje Summit
The US Department of
Energy’s Oak Ridge National
Laboratory (ORNL) oficiálně
spustila nejvýkonnější superpočítač na světě.
S maximálním výkonem 200
petaflopů je Summit osmkrát silnější než současný nejvýkonnější
americký systém Titan a snadno
překonává i čínský superpočítač Sunway TaihuLight, který
oficiálně disponuje výpočetním výkonem 93,01 petaflopů.
Čínský superpočítač Sunway
TaihuLightbyl až do spuštění
superpočítače Summit nejvýkonnějším počítačem světa.
13MW Summit nabízí výpočetní výkon díky použití celkem
9216 IBM Power 9 procesorů
a rpovněž díky dalším 27 648
Nvidia Volta GPUs na celkem
4608 serverech, které jsou propojeny prostřednictvím nového
propojení Nvidia NVLink. Uzly
jsou propojeny prostřednictvím
sítě Mellanox dual-rail EDR
InfiniBand, která poskytuje kaž-

dému serveru rychlost přístupu
k datům 200 Gb/s.
Superpočítač Summit za
200 milionů dolarů je umístěn
v místnosti o rozloze 859 m²
a každou minutu potřebuje ke
svému ochlazování na 15 142

litrů vody. Zajímavé rovněž je, že
ke své činnosti používá rovněž na
298 km propojovacích optických
kabelů.

Rekonstrukce UPS za ostrého provozu

Foto: CE Colo

Poskytovatel služeb nezávislých datových
center, CE Colo, se rozhodl investovat do
modernizace energetického managementu
s cílem zefektivnit vlastní provoz a vylepšit
komerční podmínky klientům.

Po posouzení technických aspektů a obchodních nabídek se firma rozhodla pro záložní
zdroje Galaxy VM 200kVA. Řešení odpovídalo poptávce po kompaktní třífázové ochraně napájení s bezproblémovou integrací,
která se dá použít do elektrického, mechanického a monitorovacího systému zákaznických datových center středního rozsahu.

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

Záložní zdroje Galaxy VM umožnily
rekonstrukci relativně velkých paralelních
systémů UPS bez dopadu na zákazníky (tj.
bez přerušení provozu) a přitom využít nejmodernější dostupnou technologii s vysokou
efektivitou, protože o tu
jde v datových centrech především. „Vedle
toho nám tento produkt
dovolil zahájit konverzi
z klasických olověných
baterií na technologii Li-Ion, která dává pro naše
provozní podmínky jednoznačně smysl. Toto byl
výrobce před započetím
projektu schopen velmi
přesvědčivě a otevřeně
demonstrovat reálnou
simulací provozních
stavů ve svém vývojovém centru v dánském
Koldingu,“ popisuje
Lubomír Pinkava, manažer CE Colo.
Projekt rekonstrukce UPS přišel ve společnosti CE Colo s postupným ukončováním
podpory pro zdroje APC Silcon, které běžely
v některých případech přes deset let. „Tady
je třeba zdůraznit, že zcela spolehlivě a bez
výpadků. Další motivací bylo zvýšení energetické efektivity a nížení ztrát na UPS. Hledali

jsme produkt podpořený mnohaletým vývojem
a zkušenostmi. A záložní zdroj Galaxy VM
nabízí jedinečnou kombinaci vysoké efektivity
a zároveň možnosti retrofitů do stávajících
instalací, což nebývá zcela běžné,“ popisuje
Lubomír Pinkava.
Implementace tohoto řešení přinesla firmě
CE Colo měřitelné výsledky. „Průměrná
efektivita všech dotčených sestav UPS se dříve
pohybovala kolem 91 %, aktuálně dosahuje na
98 % v módu ECOnversion,“ shrnuje Pinkava.
Galaxy VM je klíčovou součástí komplexního řešení energetického managementu
Schneider Electric pro datová centra a průmyslové aplikace. Používá nejmodernější
technologii pro snížení energetických nákladů díky velmi vysokému stupni účinnosti
a inovativnímu režimu ECOnversion. Galaxy
VM je kompatibilní se systémy sledování zařízení i s požadavky inteligentní sítě a poskytuje flexibilitu tradiční i modulární akumulace energie. Galaxy VM má k dispozici horní
i dolní kabelový vstup, takže není zapotřebí
další boční skříň, plný čelní servisní přístup,
instalaci zády ke stěně a spouštěcí službu,
díky níž je jedním z nejjednodušších UPS své
třídy z hlediska manipulace,
instalace a údržby.

Červen – červenec 2018
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Flexibilní cloud a virtuální realita
pro profesionály

Na závěr dne účastníky čekala
prezentace Lumíra Němce, bezpečnostního experta, bývalého
policisty a velitele elitní jednotky
SOG (Útvar speciálních operací
vojenské policie), který popsal
své zkušenosti s nasazením
pokročilých IT technologií na
bojištích v Iráku a Afghánistánu
a vysvětlil, že s rostoucí úrovní
technologií bude vždy nejdůležitějším (a zároveň
nejslabším) článkem
člověk.

Foto: Pixabay

společnosti Zentiva popsal, jak
se IT farmaceutického giganta
přesunulo s pomocí řešení Fujitsu
z Francie do České republiky.
V odpoledních workshopech
se řešila témata mission-critical serverových architektur,
infrastruktury pro zjednodušené zálohování dat a integrace
virtuální reality. Do světa VR
mohli návštěvníci vstoupit ve
foyeru Kongresového centra díky
virtuální prezentaci velkoformátové fotografie Prahy zpracované
s použitím pracovní stanice
Fujitsu.

Foto: Fujitsu

Skupina datových center
Lenovo a Intel dodají superpočítač další generace do Leibniz
Supercomputing Centre (LRZ)
Bavorské akademie věd v Mnichově. Díky jemu bude možné
realizovat obří výpočetní výkony i cloudovou výměnu dat
pro získání výsledků simulací
v reálném čase.

Žhavé už dostupné novinky:
Fuse 7 a služba iPaaS

Červen – červenec 2018

časně dodrželi interní
firemní pravidla
a postupy.
Nejnovější verze
Fuse přináší webové grafické
rozhraní s podporou nízkoúrovňového drag-and-drop ovládání,
díky kterému mohou podnikoví
uživatelé i vývojáři integrovat aplikace a služby podstatně rychleji –
mají totiž k dispozici více než dvě
stovky předdefinovaných konektorů a komponent. Jde komponenty
založené na integračním frameworku Apache Camel a zahrnují
více než 50 nových konektorů pro
big data, cloudové služby nebo
koncové body SaaS. Tyto nové konektory lze využívat pro integraci
a škálování v rámci tradičních
systémů, aplikačních rozhraní, IoT
zařízení i nativních cloudových

aplikací. Zákazníci navíc mohou
své služby poskytnout pro použití
či k integraci dalším poskytovatelům a partnerům.
Využitím možností kontejnerové platformy Red Hat OpenShift
Container Platform může Fuse
zvýšit produktivitu a rozšířit možnosti správy v privátních, veřejných
i hybridních cloudech. Nativní
podpora technologie OpenShift
umožňuje snadnou přenositelnost
služeb i integraci napříč provozními prostředími, a posiluje možnosti spolupráce
různých typů uživatelů.

Foto: Red Hat

Red Hat Fuse 7 je nová verze distribuovaného
cloudového integračního řešení společnosti Red Hat.
Spolu s verzí 7 Red Hat byla představena i nová plně
hostovaná nízkoúrovňová integrační platforma jako
služba (iPaaS) – Fuse Online.
Fuse představuje jednotné řešení
pro vytváření, šíření i nasazování
kontejnerizovaných integračních
služeb v prostředích s hybridními
cloudy a s řešením Fuse 7 přináší
Red Hat inovativní integrační
možnosti do nejkomplexnější
podnikové platformy postavené
na systému Kubernetes – Red Hat
OpenShift Container Platform.
V současnosti může být schopnost rychle i efektivně integrovat
a dodávat aplikace v prostředí
hybridního cloudu významnou
konkurenční výhodou. Díky
hostované variantě v podobě iPaaS
umožňuje Fuse různým typům
uživatelů – včetně integračních
specialistů, vývojářů aplikací
a netechnických integrátorů, aby
se z jediné platformy podíleli na
celém integračním procesu a sou-
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Lenovo staví
superpočítač
pro vědce

Nový obchodní model flexibilního cloudu šetřícího firemní
náklady a virtuální realita pro
profesionální využití v průmyslu
byla hlavními lákadly výroční
konference Fujitsu Day 2018.
Kromě zmíněných technologií
viděli IT odborníci nejnovější
vychytávky z laboratoří Fujitsu, ale
i partnerství a úspěšné projekty,
které se realizují u nás.
S hlavním mottem konference,
Co-creation for Sucess (spoluvytváření úspěchu), korespondoval klíčový dopolední příspěvek
Alexe Bazina, viceprezidenta Fujitsu pro divizi pokročilých technologií. Alex vede tým pro vytváření
digitálních řešení pro IoT, umělé
inteligence, blockchainu a robotice a vysvětlil, jak vzniká přidaná
hodnota z tzv. suchých dat.
Obchodní ředitel Fujitsu pro
Českou republiku Petr Sobotka
představil systém flexibilního
poskytování kapacity a výkonu
jako služby v novém cloudovém
řešení Fujitsu. Martin Fanta ze

Cloud & Backup

Jedno z předních evropských
výpočetních středisek pro
odborníky v akademickém společenství je pověřeno řízením
nejen exponenciálně rostoucích
velkých dat, ale i jejich zpracováním a analýzou.
Po dokončení na konci roku
2018 bude nový superpočítač
(nazvaný SuperMUC-NG)
podporovat LRZ v průlomovém výzkumu v řadě složitých
vědeckých oborů, jako je astrofyzika, dynamika tekutin a vědy
o životech, nabídkou vysoce
dostupné a výkonné výpočetní
služby (HPC). Instalace LRZ
bude obsahovat i 20miliontý
server vyrobený v Lenovu.
SuperMUC-NG dodá ohromující výpočetní výkon 26,7
petaflopu, je napájen téměř
6500 uzly serverů Lenovo
ThinkSystem SD650 s procesory Intel Xeon Platinum s Intel
Advanced Vector Extensions
(Intel AVX 512) propojenými
architekturou Intel Omni-Path
Architecture.
Systém zahrne i integraci
produktu Lenovo Intelligent
Computing Orchestrator
(LiCO), výkonné sady pro
správu s intuitivním grafickým
uživatelským rozhraním, jež
pomáhá urychlit vývoj aplikací
HPC a AI, stejně jako komponenty založené na cloudu.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Detail karetní
operace na displeji

Twisto jako první v České republice
představilo ve spolupráci se službou
TapiX moderní detail karetní
platby. Twisto v mobilní aplikaci
u karetních transakcí nově zobrazuje mapu s informací, kde k transakci
došlo, ale také logo prodejce a název
obchodníka namísto oficiálního
jména společnosti.
Důvodem zavedení této inovace je
poskytnout majitelům Twisto karet
a náramků větší přehled o jejich
platbách a jednodušší hledání jednotlivých plateb. Novinka je dostupná již
v mobilní aplikaci pro telefony Apple,
zákazníci Twista s telefony Android se
aktualizace brzy dočkají v následujících dnech.
„Dnešní mobilní telefony mají
miliony barev, ovšem běžné detaily
transakcí často vypadají jako výpisy
v účetním programu. Při hledání
řešení, jak využít potenciál mobilních telefonů na maximum, se nám
zalíbila služba TapiX od českého fintechu Dateio. Líbí se nám, že zákazníci už nemusí složitě dohledávat,
které s. r. o. patří ke které značce, kde
nakupovali. Navázaná spolupráce
s Dateiem je pro nás poprvé, kdy
jsme se spojili s dalším českým fintechem, a rozhodně to není naposled.
I nadále hledáme vylepšení, která
nám pomohou budovat přehlednější
mobilní aplikace a dávat našim
zákazníkům větší kontrolu nad tím,
kde a za co utrácejí,“ vysvětluje
Michal Šmída,
zakladatel a CEO
Twista.

ÚOOÚ reaguje na nesprávné
používání souhlasu
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje v souvislosti s GDPR,
že udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli
povinnost.

www.gdpr.cz

Právo a finance

Mgr. Eva Škorničková
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Úřad reaguje na veliké množství
žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů, s nimiž se
v současné době obrací na občany
řada firem, a dokonce i veřejných
institucí, protože správci osobních
údajů nepochopili principy ochrany osobních údajů. Lavina žádostí
o souhlas se zpracováním osobních údajů, která se na nás řítila
v posledních dnech před účinností
GDPR, je výrazem naprostého
nepochopení článku 6 GDPR.
Souhlas se zpracováním osobních údajů není potřebný v řadě
běžných situací a nemůže být
právním důvodem pro zpracování
osobních údajů v případech, kdy
lze opřít zpracování o jiný právní
titul. Takovým je např. smluvní
vztah se subjektem údajů (typicky
prodej zboží, poskytování služeb),
plnění právní povinnosti správce
nebo realizace jeho oprávněného
zájmu či plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. V těchto
případech je zpracování osobních
údajů prováděno bez souhlasu
subjektu údajů a souhlas nesmí
být vyžadován.
Nepochopení právního titulu
souhlasu s sebou nese několik
možných vysvětlení.
Za prvé, řada společností tím
nepřímo přiznává, že ve svých
databázích mají neuvěřitelný
nepořádek a raději zvolili cestu

nejmenšího odporu a zahlcují
žádostmi o souhlas i ty, kteří jim
je v minulosti buď udělili, nebo
jsou stávajícími zákazníky, u nichž
mohou využít svého oprávněného zájmu k zasílání různých
newsletterů a nic neřešit. Díky
této taktice se však dobrovolně
připravují i o tyto tzv. legální zákazníky, protože zahlcené Inboxy
lze nejlépe osvobodit tlačítkem
DELETE. Dalším obrovským
nepochopením nejenom GDPR je
zasílání žádostí o souhlas v rámci
B2B vztahu. Kdo těm společnostem proboha radí, že mají žádat
protistranu – právnickou osobu
nebo instituci o souhlas s pokračováním plnění smlouvy, nebo
ještě hůře s plněním zákonné
povinnosti? O vyžadování souhlasu v souvislosti se zasíláním
marketingových nebo obchodních sdělení jsme psali v tomto

Mastercard vyvíjí novou řadu
služeb, které posílí probíhající
transformaci bankovnictví
a pomohou partnerům využít
možností, jež přináší evropská
směrnice PSD2.
Základními pilíři otevřeného
bankovního prostředí jsou důvěra a zabezpečení. Nové služby
Mastercard bankám i třetím
stranám usnadní vzájemnou spolupráci a posílí
rozvoj otevřeného bankovnictví.
Zpřístupnění finančních údajů poskytne
ověřeným třetím stranám přístup k údajům
v držení bank. To třetím stranám a stávajícím
bankovním institucím umožní nabízet nejen
kvalitnější produkty na míru, ale v některých
případech i přímo realizovat platby jménem

firemních či soukromých
klientů. Nové služby Mastercard budou k dispozici
nejprve v rámci pilotního
provozu zkraje roku 2019,
přičemž zvláštní pozornost
se zaměří na Velkou Británii a Polsko. Ostatní evropské země budou následovat
v průběhu roku.
Nastupující transformace
má rozhodně potenciál zcela změnit způsob,
jakým jednotlivci i firmy finanční služby
využívají. Nový soubor služeb společnosti
Mastercard přinese funkční řešení
reálných problémů, které stojí
v cestě plnému využití možností
otevřeného bankovnictví.

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

Edenred jako první zavádí
platby Google Pay

Foto: Mastercard

Podpora rozvoje otevřeného bankovnictví

článku.
Předmětem kritiky ze strany
ÚOOÚ za šíření těchto nesprávných rad a návodů jsou různí
rádoby poradci a advokátní kanceláře, které se vehementně snaží
zachránit svoje klienty před těmi
drakonickými pokutami a s nedostatečnou znalostí problematiky
ochrany dat produkují naprosté
nesmysly.
Za druhé, zasíláním nových
souhlasů se snaží řada společností
vyhnout právu na výmaz, které
zde již dávno v platných zákonech
existuje, jen opět nebylo důsledně
dodržováno. Pokud totiž nesplním
povinnosti dle článku 5 GDPR,
tak je mi znovu získaný souhlas
dle článku 6 k ničemu. Zvlášť
k těm údajům, u kterých je souhlas naprosto nadbytečný.
Za třetí, některé společnosti
pochopitelně využívají GDPR
k získání nových zákazníků nebo
předplatitelů, a tím je v této souhlasové vlně natvrdo spamují.
ÚOOÚ upozorňuje na fakt,
že uvedené zpřesnění podmínek vyjádření souhlasu bohužel
mnoho správců osobních údajů
do své praxe nepromítlo, a je tak
rozšířen naprosto mylný názor, že
získáním souhlasu subjektu údajů
jsou všechny problémy zpracování
osobních údajů vyřešeny.

Poskytovatel benefitů Edenred zavádí jako první
nebankovní společnost v České republice platby
chytrým telefonem prostřednictvím s aplikace
Google Pay. Platit telefonem je možné jak obědy, tak
i volnočasové benefity.
K zahájení plateb stačí, aby si zákazníci společnosti
Edenred do aplikace Google Pay přidali nejrozšířenější tuzemskou stravenkovou kartu Ticket Restaurant
a volnočasovou kartu Edenred Benefits. „Ihned po
přidání karty do aplikace mohou lidé začít platit telefonem,“ říká Martin Bulíř, generální ředitel společnosti
Edenred. Novou službu může začít využívat více než
200 tisíc držitelů stravenkových
a benefitních karet. Firma se na
tom dohodla se společností Google
a platební asociací Mastercard.
Červen – červenec 2018
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Overstock: 120 000 USD týdně
v kryptoměnách

Vzhledem k ochraně
kupujících a centralizovanému aspektu sítí
kreditních karet mohou
kupující požadovat
náhradu a zrušení pla-

teb prostřednictvím
poskytovatelů služeb
třetích stran. Neočekávané chyby platby
mohou způsobit právní
problémy a komplikova-

né problémy, které musí
řešit jak společnost, tak
provozovatel sítě kreditních karet.
Společnost Overstock zaměstnává 40
zaměstnanců jen ve
svém oddělení podvodů,
jehož hlavním úkolem je
dohlížet na platby kreditními kartami a vyřešit
případné problémy, které
mohou nastat buď na
straně kupujícího nebo
na straně kreditní karty.
Johnson dále zdůraznil, že pro Overstock je
přijímání kryptoměn
jako Bitcoin a Ethereum
jednodušší a levnější

Apple zakazuje
těžbu kryptoměn
na iPhonech
Apple má jasnou zprávu pro milovníky kryptoměn: Netěžte na našich
zařízeních.

než přijímání plateb
kreditními kartami.
„Platíme za zpracování
kreditní karty a zaměstnáváme asi 40 lidí v oddělení podvodů. To jsou
náklady na podnikání
s kreditními kartami.
Když vezmeme kryptoměny, máme s Coinbase
velmi malý transakční
poplatek, mnohem
menší než náš poplatek
za zpracování kreditní
karty, a nemáme oddělení prevence
podvodů,“ řekl
Johnson.

Je to nové pravidlo obsažené v nejnovější verzi zásad Apple App Store,
které byly zveřejněny minulý týden
v rámci výroční konference vývojářů
společnosti.

Zákaz nemohl být jasnější.
V části 2.4.2 Kompatibilita
hardwaru, zdůrazňuje: Navrhněte
svou aplikaci, abyste mohli efektivně využívat energii. Aplikace by
neměly rychle vybíjet baterii, vytvářet nadměrné teplo nebo zbytečně
zatěžovat zdroje zařízení. Aplikace,
včetně reklam třetích stran, které se
v nich zobrazují, nesmějí spouštět
nesouvisející procesy na pozadí, jako je
těžba kryptoměn.

Nyní se Greg Wasserman, generální ředitel společnosti Galaxy
Digital Ventures, stane členem
představenstva společnosti AlphaPoint. Když hovoříme o jednání
společností, Novogratz uvedl ve
svém prohlášení: „Jsme v počáteční

fázi zásadní transformace na finančních trzích
v důsledku digitalizace
aktiv. Jsme rádi, že budeme
spolupracovat s firmou AlphaPoint, protože i nadále
pomáháme řídit tuto revoluční změnu v digitálních
trzích.“
Společnost AlphaPoint
Corp. byla založena v roce 2013.
V dubnu společnost uvedla, že
bude spolupracovat s Royal Mint
a CME Group na zahájení platformy pro obchodování s digitálním
zlatem.
V reakci na rostoucí zájem
klientů o kryptoměny, společ-

nost Galaxy Digital Management
v partnerství s Bloombergem
uvedla na trh Bloomberg Galaxy
Crypto Index (BGCI),
který bude sledovat
deset kryptoměn.

Foto: Redakce

Galaxy Digital pomáhá spustit kryptoburzy
Společnost AlphaPoint Corp.
získala 15 milionů dolarů z finančních prostředků digitální
banky Galaxy Digital LP, kterou
založil miliardář investor Mike
Novogratz, uvedl Bloomberg 14.
června. AlphaPoint Corp. je firma, která pomáhá organizacím
spouštět kryptoburzy a tokenizovat majetek.

ClipboardWalletHijacker infikoval přes 300 000 PC

Foto: Redakce

ClipboardWalletHijacker napadla více než 300 000 počítačů,
podle čínské bezpečnostní firmy
Qihoo 360 Total Security.

Kampaň za poslední týden
zuřila a rozšířila malware, který
výzkumníci společnosti Qihoo
nazvali ClipboardWalletHijacker. Cílem malwaru je zachytit
Červen – červenec 2018
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Foto: Apple

Foto: Redakce

Jonathan Johnson, člen představenstva společnosti
Overstock, uvedl, že kryptoměny jsou pro obchodníky mnohem lepší platební metodou než platební
karty.

Crypto World

obsah zaznamenaný
BTC:
ve schránce Windows,
1FoSfmjZJFqFSsD2cGXuccM9QMMa28Wrn1
hledat řetězce připoBTC:
mínající adresy Bitcoin
19gdjoWaE8i9XPbWoDbixev99MvvXUSNZL
a Ethereum a nahradit
ETH:
je řetězci vlastněný0x004D3416DA40338fAf9E772388A93fAF5059bFd5
mi autory škodlivého
softwaru, takže oběti
0.12434321 BTC z osmi transakcí
nechtěně posílají peníze autorům
a žádný ether. To je asi 800 dolarů.
malwaru.
Vzhledem k tomu, že Qihoo 360
Malware bude při nahrazování
je prodejcem převážně na čínském
řetězců ve schránkách uživatelů
trhu, věří, že většina 300 000
používat následující adresy uveinfikovaných počítadené v boxu.
čů se nachází v Číně
Kontrolou zůstatků na těchto
a v okolních zemích.
adresách pomocí Blockchain.
info a Etherscan.io lze vidět,
že podvodníci obdrželi pouze

Binance nabídne
obchodování s eurem
Binance, nejvýznamnější burza ve
světě podle objemu obchodování,
je blízko k tomu nabídnout svým
uživatelům možnost obchodovat
páry eura s kryptoměnou.
Použití obchodních párů krypto-fiat
je něco, čemu se mnoho burz snaží
vyhnout, kvůli strachu z předpisů;
nicméně mnoho uživatelů opakovaně
tuto možnost požaduje. V telefonních
rozhovorech s Bloombergem oznámil
Zhao Changpeng (CZ), generální ředitel společnosti Binance, že dělají veškerá nezbytná opatření, aby umožnili
první krypto-fiat dvojici co nejdříve.
„Společnost Binance získala v prvním čtvrtletí zisk ve výši 150 milionů
dolarů a denní obchodování činí
v průměru 1,4 až 1,5
miliardy dolarů,“
řekl Zhao.

Více článků si můžete přečíst na cz.cw-nn.com
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Jak si poradit se sběrem kontaktů pro GDPR
pouze právě zaslání knihy. Takto
získanou adresu proto nelze použít
k ničemu jinému.
V případě e-booků a podobných
produktů zdarma si každý obchod-

E-mailing patří mezi stěžejní
nástroje řady obchodníků, zasílání obchodních sdělení využívá
například drtivá většina e-shopů.
GDPR jim nyní zkomplikovalo to
nejdůležitější, tedy sběr kontaktů.
„Newsletter jde nyní poslat bez
výslovného souhlasu v podstatě
pouze stávajícím zákazníkům
v rámci oprávněného zájmu. Musí
však souviset s dříve nakoupeným
zbožím nebo službou, a nesmí
odběratele obtěžovat,“ říká Kateřina
Fišerová, manažerka aplikace
SmartEmailing.
U všech ostatních je pak nutný
souhlas adresáta. Ten musí být
jednoznačný, aktivně udělený,
a hlavně ničím nepodmíněný. Právě ta poslední podmínka přinesla
řadu výkladů a zmatků. Podle některých dokonce výměna obsahu
zdarma za e-mail končí. Souhlas
se zasíláním obchodních sdělení

ník musí s příchodem GDPR sám
zvolit nejvhodnější strategii. Jen
on sám totiž zná hodnotu svého
produktu a ví, jaká komunikace
po něm následuje. Pokud si není
jistý, měl by ji zkonzultovat s odborníky na GDPR. Prakticky se
podle Kateřiny Fišerové setkáváme
s následujícími přístupy. Jeden
z transformovaných způsobů sběru

Zdroj: Pixabay

Novinka v ochraně osobních údajů GDPR znesnadnila obchodníkům
získávání e-mailových adres pro zasílání obchodních sdělení. Po 25.
květnu, kdy nařízení vstoupilo v platnost, nejde například požadovat
e-mail za e-book zdarma tak snadno jako dříve. Podobně nařízení
ztížilo i další řadu dřív efektivních marketingových technik.

a zpracování osobních údajů nelze
totiž podmínit poskytnutím nějaké
služby.
Typickým příkladem toho, jak
v minulosti obchodníci kontakty sbírali, je výměna kontaktu
například za elektronickou knihu.
Pokud si někdo nechá zaslat
e-book zdarma na svůj e-mail,
účelem poskytnutí kontaktu bylo

Průzkum byl prováděn u internetové populace nad 18let, ve
dvou kolech se účastnilo na 500
lidí. Výzkum hovoří například
o oblíbenosti nástrojů v České
republice u Generation Z
(TOP 5):
1. Google
2. Apple
3. Amazon
4. Microsoft
5. Tencent
6. Facebook
…
91.Instagram
Pro mladé lidi však představuje Facebook „nudnou
rodinnou večeři“. Využívají proto
stále více Instagram – více než
v loňském roce, 33 % mladých
lidí nyní vytváří své instagramové příběhy. A jaký je důvod
toho, že mají účet na Instagramu? Většina (75 %) lidí sleduje
přátele, 38 % rádo sdílí fotky na

Instagramu, 25 % sleduje celebrity, 19 % sleduje neznámé lidi
a 14 % sleduje značky. Převážně
je sledují lidé, které osobně
neznají.
Češi naproti tomu sledují
průměrně 16 značek. A 61 %
z uživatelů Instagramu si všímá
reklam, přičemž necelá třetina
si někdy kliklo na nějakou
reklamu. Zajímavé rovněž je,

že 45 % lidí nepreferuje žádnou
reklamu, 38 % mezi příspěvky
na zdi a 14 % sleduje značky.
Průzkum ukázal, že 37 % Čechů
nevnímá doporučení influencerů jako reklamu a většina z nich
si přeje, aby
reklama byla
přizpůsobená.

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

S rostoucí popularitou chytrých
telefonů se z nich stále více lidí,
stále častěji připojuje k internetu.
Podle aktuální studie Connected
Consumer Study dává čím dál více
lidí přednost mobilnímu telefonu
před počítačem.

Zdroj: Kantar, Oblíbenost sociálních sítí v ČR

Součástí výzkumu provedeného společnosti Kantar, součástí
WPP2, jsou velmi zajímavá
čísla.

Tři sekundy, a jdu jinam!

Počet Čechů, kteří používají
chytrý telefon, se za posledních
pět let téměř zčtyřnásobil a internet na něm používají skoro dvě
třetiny z nich. Průměrná rychlost
načítání stránky je v ČR téměř
devět vteřin, což je třikrát déle,
než se doporučuje. Po dvaceti
letech, v roce 2017, se poprvé více
než polovina globální internetové
populace připojuje k internetu
pomocí mobilu. I Česko.
Podle studie využívá mobilní
internet 76 % lidí po celém světě.
Nejvíce v Saudské Arábii (98 %)
a nejméně na Ukrajině (51 %).
Česko se s 61 % řadí o jeden procentní bod před Slovensko. Navíc se
potvrzuje vzrůstající trend přechodu
k mobilním zařízením: na 62 z 63
zkoumaných trhů vyšlo najevo, že
se lidé připojují k internetu častěji
přes mobil než na počítači. Minulý
rok používalo internet k osobním

potřebám 81 % Čechů, z nichž 80 %
se k internetu připojovalo denně.
Na 64 % Čechů ve věku nad 55
let používá internet denně a např.
ve věkové kategorii od 35 do 44
let používá 71 % lidí pro přístup
k internetu chytrý telefon. Ve věkové
kategorii 45–54 je to více než poloZdroj: Connected Consumer Study

Průzkum sociálních sítí: Českej Gram

kontaktů po GDPR je dát uživatelům na výběr: e-book si můžete
koupit za peníze, nebo jej získat
výměnou za souhlas se zasíláním
obchodních sdělení. Souhlas tak
prý nelze považovat za vynucený,
neboť uživatel má na výběr a udělit
jej nemusí.
Chcete e-book zdarma? Stáhněte
si ho. E-mail? Ne, děkujeme, nechceme. I takhle by se dalo popsat,
jak se některé firmy s GDPR
popasovaly. Jedná se však o méně
než 1 % z nich.
Další variantou je dodržování
oddělení souhlasu pro stažení
e-booku a pro následnou e-mailovou komunikaci. Vyplnění e-mailu
slouží k zaslání e-booku. Až pokud
uživatel zaškrtne checkbox, mohou
mu být zasílány i další e-maily.
Snad nejjednodušším řešením
je otočení přístupu z „kupuji si
e-maily výměnou“ za „dávám
dárek všem, kteří odebírají naše
newslettery“. Stačí
prakticky změnit
textaci.

vina (53,5 %) a v kategorii 55+ více
než třetina (34,6 %).
Ovšem 53 % uživatelů stránku
opustí, pokud se načítá déle než tři
sekundy. Každý druhý pak očekává,
že se stránka načte do dvou sekund
a 46 % dotázaných označilo čekání
na načtení stránky jako nejotravnější
věc při prohlížení
webu na jejich
mobilu.
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Kdo se posunul kam
Klaus Löckel
Generální ředitel
Dassault Systèmes pro oblast
střední Evropy

Společnost Schneider
Electric má nového viceprezidenta
divize Energy a Servis pro Česko,
Slovensko a Polsko. Do funkce
nastoupil Jaroslav Veselý, který
má více než dvacetiletou zkušenost
v oboru získanou na klíčových
manažerských pozicích.
Nový viceprezident divize Energy a Servis přichází do Schneider
Electric z inovativní start-upové
společnosti Via Electra, která
navrhuje v BIM/3D komplexní
elektro a automatizační systémy pro moderní budovy. Veselý
společnost spoluzakládal a působil
jako její jednatel. Další manažerské
zkušenosti nasbíral na klíčových
pozicích ve společnosti ABB – mezi
jinými jako ředitel divize Systémy
pro energetiku pro CEE, dále jako
zemský ředitel pro Ukrajinu a jako
globální marketingový ředitel
pro přístrojové transformátory
a senzory.

Společnost Dassault
Systèmes oficiálně jmenovala Klause
Löckela ředitelem pro oblast střední
Evropy. Ten je odpovědný za aktivity
Dassault Systèmes v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zároveň bude
mít na starosti i Českou republiku,
Polsko, Maďarsko a Slovensko.
V průběhu posledních dvou let
působil Klaus Löckel na pozicích Sales Director EuroCentral
a Business Transformation Sales.
Jeho hlavním cílem je posílit pozici
Dassault Systèmes ve střední Evropě a zvýšit obchodní aktivity v této
oblasti.
Klaus Löckel pracuje v Dassault
Systèmes od roku 2013. Nastoupil
na pozici Sales Director of Industry
Transportation & Mobility, kde stál
za celosvětovým úspěchem tohoto
oddělení. Předtím pracoval mezi lety
2006 a 2012 pro SAP AG. Své první
profesní zkušenosti získal ve společnosti Daimler AG v roce 1996.

Novým ředitelem
útvaru Identity
a komunikace UniCredit Bank byl
jmenován Petr Plocek. V UniCredit
Bank bude zodpovídat za externí
i interní komunikaci, event management, péči o značku UniCredit
a aktivity spojené se společenskou
odpovědností. Plocek se komunikaci
věnuje přes dvanáct let. Posledních
šest let působí v UniCredit Bank
jako tiskový mluvčí, kterým i nadále
zůstává.
Petr Plocek je profesionálem
v oborech komunikace, event managementu a společenské odpovědnosti, kterým se věnuje více než
12 let. Svou kariéru v oblasti médií
začal v roce 2006 v České televizi.
Před nástupem do UniCredit Bank
působil tři a půl roku jako tiskový
mluvčí a manažer marketingové
komunikace v české pobočce HSBC
Bank. Do UniCredit Bank Petr
Plocek nastoupil v lednu 2012, jako
tiskový mluvčí.
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Business Operations
Taxify
Praha
iOS Developer
Liftago
Praha
Android Developer
PilulkaCZ
Praha
Front-end nebo fullstack
vývojář
TechFides
Brno
IT Admin
Anywhere
Praha

Senior Grafik
Bibloo
Praha

Kdo hledá novou práci, je pro něj jedním z nejdůležitějších kritérií výše nabízené mzdy. Některé společnosti platové podmínky zmiňují v pracovních inzerátech,
jiné je tají. Na Slovensku dokonce platí od letošního
jara nový zákon, který firmám nařizuje v inzerci mzdu
uvádět.

Javascript developer
Etnetera
Praha

téria zjednodušují výběr nových
zaměstnanců.
Na druhou stranu mají zaměstnavatelé dost svých důvodů proč
plánovanou mzdu dopředu neprozrazovat. „Firmy často nechtějí
odhalovat svou platovou strategii
před konkurencí a i kvůli budoucím kolegům,“ míní Tomáš Surka.
V neposlední řadě si personalisté při výběru uchazečů nechávají
pootevřená zadní vrátka, kdy
nabídnutá mzda odpovídá
zkušenostem a znalostem
vybraného pracovníka.

Java Developer
Meteo
Zlín
Foto: Redakce

pozice, aby se nedostaly
do konfliktu s legislativou,“ uvádí Surka.
Podle něj má být plat
dohodnutý mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem v privátní sféře
výlučně soukromou záležitostí těchto dvou subjektů, která
vyplývá ze vzájemné dohody.
Každá společnost se může sama
rozhodnout, zda plat v pracovním
inzerátu uveřejní, nebo ne. Obojí
má totiž své klady i jistá úskalí.
Výhodou uveřejnění inzerátu je
například rychlá filtrace nevhodných kandidátů. Lidé očekávající
vyšší plat na nižší nabízenou
odměnu vůbec nereagují, a neztrácejí čas na pohovoru. To samé
platí pro personalisty, jimž co
možná nejpřesněji nastavená kri-

PHP backend vývojář
Driveto
Praha

C# - Predikce Ceny Kryptoměn
Signals
Praha, Brno

Na Slovensku je povinné
uvádění platu v inzerátech

„Nařizovat firmám uvádění platu
v pracovní inzerci mi připadá
absurdní,“ říká Tomáš Surka,
Managing Partner v personálně-poradenské společnosti Devire.
Může totiž docházet k nepříjemným situacím. Společnosti často
nabídnou plat až podle toho, jak
velké zkušenosti a dovednosti
pracovník při pohovoru prokáže.
Na Slovensku nyní kvůli
novému zákonu firmy nemohou
přijmout člověka za nižší plat,
než uvedly v inzerátu. „Často se
však stává, že se na inzerovanou
pozici přihlásí uchazeč, který je
daleko juniornější, než inzerent
zamýšlel. Přesto by ho ve firmě rádi
vyzkoušeli. To v konečném důsledku povede k obcházení zákona,
firmy budou nuceny vymýšlet nové
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Petr Plocek
Ředitel Identity
a komunikace
UniCredit Bank

Jaroslav Veselý
Viceprezident
divize Energy
a Servis, Schneider
Electric

HR & JOBS

Java vývojář cloudových
aplikací
FavorLogic
Brno
PHPčkář laravelista
JustITPro
Praha

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

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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TOP EVENTS
4. česká konference o stresu
a vyhoření
Stres a syndrom vyhoření
2. 6. 2018
DIGIMEDIA 2018
AČRA MK
6. 6. 2018

Cloud Innovation Forum 2018:
Cloud jako předpoklad úspěchu
Svět se mění a s ním i svět byznysu. Dramatický nárůst objemu dat
a potřeba jejich správy a využití dává vzniknout a vyniknout pokročilým
cloudovým technologiím, umělé inteligenci, strojovému učení nebo
rozvoji neuronových sítí.
Na téma zmíněných technologií
a efektivního zpracování velkých
objemů dat diskutovali účastníci
Cloud Innovation Fora 2018, které

Management Live 2018
Inform Slovakia
6. 6. 2018
CACIO FÓRUM
CACIO
6. 6. 2018

Metro ON Line 2018
AMICO s.r.o.
11.–15. 6. 2018
16. ROČNÍK TELEKOMUNIKAČNÍ OLYMPIÁDY
Telco VNT
21. 6. 2018
NET Core Summit
Gopas
27.6.2018
Kritické myšlení PRAHA 2018
GrowJOB s.r.o.
26. 7. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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uspořádala společnost SafeDX
při příležitosti velké mezinárodní konference Intel Connections konané 15. května 2018
v pražském Kongresovém centru.
Prezentován byl i největší OpenStack
cluster ve střední a východní Evropě,
jeho instalace je v Praze.

Foto: Redakce

Osobní růst Ostrava
GrowJOB s.r.o.
9. 6. 2018

Za „krále cloudu“ je často
označována otevřená platforma
OpenStack, která zajišťuje rozdělování virtualizované výpočetní
kapacity a kterou pro
řízení svých cloudů
využívá po celém světě
stále větší počet firem
včetně Českých Radiokomunikací, T-Mobile,
Altron či TCP Cloud.
Vůbec největší instalací
OpenStack clusteru
ve střední a východní Evropě disponuje
pražské datacentrum
společnosti SafeDX.
Zde také dokončili první etapu
zprovoznění nové infrastruktury
Intel RSD a stali se prvním poskytovatelem cloudových služeb ve
střední a východní Evropě, který
využívá pokročilé telemetrické
funkce nejnovější generace procesorů Intel Xeon Scalable v kombinaci

Konference Digimedia 2018
Druhé TV digitalizaci v ČR už nic nestojí
v cestě

Dvě největší komerční televizní skupiny, Nova a Prima, nebudou na rozdíl
od vypínání analogového vysílání před deseti lety bránit nástupu nového
vysílacího standardu. Smířily se s tím, že současné vysílací sítě DVB-T
budou muset opustit pásmo 700 MHz, které bude použito pro mobilní sítě
nové generace.
Na konferenci DIGIMEDIA 2018,
jejíž 13. ročník proběhl ve středu 6.
června 2018 v České televizi v Praze
na Kavčích horách, se na tom shodli
generální ředitel FTV Prima Marek
Singer a technický ředitel TV Nova
Josef Uher.
Nova s Primou však nadále vylučují, že by v terestrickém vysílání nabídly volně HD verze svých programů. Naopak by uvítaly vznik placené
platformy v nových sítích DVB-T2,
která by kopírovala podobnou
službu Simpli TV z Rakouska, již
na konferenci prezentoval výkonný
ředitel společnosti IP Austria Walter
Zinggl. Placenou službu v DVB-T2
by podpořila i jednatelka společnosti
Atmedia Czech Michaela Vasilová. Aby taková platforma mohla
vzniknout, museli by provozovatelé
televizního vysílání nalézt operátora,
který by pro ně zajistil prodej služeb
na maloobchodním trhu a získal po-

třebnou kapacitu v připravovaných
sítích DVB-T2. Placenou službu
v terestrice naopak zcela odmítá
generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer, podle
něhož více než polovina domácností
v České republice odmítá za příjem
televizního vysílání platit a terestriku
vnímá jako bezplatnou službu.
Obdobný postoj deklaroval za
Českou televizi i generální ředitel
Petr Dvořák. „Naše programy
budeme vždy poskytovat našim divákům zdarma. Vzhledem k tomu,
že jsme financováni z veřejných
zdrojů, tak nám nepřipadá fér,
abychom dále zpoplatňovali,“ řekl
posluchačům.

s referenční architekturou Intel
Rack Scale Design (Intel RSD).
Cloudové služby nové generace jsou
zde díky tomu přizpůsobeny potřebám mezinárodních poskytovatelů
cloudových služeb, kteří hledají
partnera pro svou expanzi nejen ve
střední a východní Evropě. SafeDX
je společným podnikem Foxconnu,
globálního poskytovatele kompletních řešení v oblasti IT a výrobce
spotřební elektroniky a součástek
pro komunikační a elektronická
zařízení, a mezinárodní investiční
skupiny KKCG.
Rostoucí adopci cloudu potvrzuje
i Athena Jun Xian, zastupující výkonná ředitelka China Telecom Europe, která zvyšující se zájem o cloud
deklarovala na reálných datech
a statistikách v rámci své přednášky
na Cloud Innovation Foru 2018.
V globálním měřítku je nejrozšířenějším cloudem AWS (44,2 %), na
druhém místě s výrazným odstupem
MS Azure (7,1 %)
a na 3 % se drží
Alibaba Cloud.

Metro On Line
IoT budoucnost
inteligentních měst
Ekologie a moderní technologie
změní způsob života ve městech. Na
důležitost propojení těchto témat
upozornili přední specialisté ze
Slovenska i zahraničí, kteří prezentovali své ideje na největší eco-tech
konferenci svého druhu na Slovensku – Metro ON Line 2018 v Popradu, jejíž generálními partnery jsou
Slovanet a Excalibur.
Během pěti dní plných přednášek
a panelových diskusí se odborníci, ale
i veřejnost a studenti dozvěděli, jak
budeme budovat inteligentní města
s ohledem na ochranu osobnosti
člověka a ekologičnost řešení. Na
konferenci vystoupilo 100 spíkrů,
účastníků diskusí a expertů a celkově
se akce zúčastnilo přes tisíc návštěvníků. Cílem konference byla i podpora
vzdělávání, motivace mladých lidí
a jejich aktivní zapojení.
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Konference .NET
Core Summit 2018
O budoucnosti webu

První ročník jednodenní konference .NET Core Summit 2018 (27. 6.
2018) se bude točit kolem platformy
.NET, nové .NET Core a budoucnosti webových aplikací na Windows.
Svět .NET platformy čeká zcela zásadní změna – totiž utlumení klasického
.NETu a příchod nové verze .NET
Core. Ač byl vývoj .NET Core pomalý
a nebudil ze začátku důvěru, současná
verze 2.0 je životaschopná a promyšlená platforma, říká Michal Altair
Valášek.
Kromě témat .NET a .NET Core
Altaria Valáška se můžete těšit i na
přednášky Michela Juřka, který se
zamýšlí nad budoucností kontejnerů. Dále se bude věnovat nasazení
a DevOps pro .NET Core aplikace.
Probere, jak provádět automatický
build .NET Core aplikací a jak je automaticky nasazovat na on-premises
servery a do cloudových PaaS služeb.

Konference Brand Management 2018
Důvěra ve značky
Současná politická a společenská atmosféra plná blábolů, manipulace
i zjevných lží dopadá již také na marketing. Jak rozvíjet značky v post-faktické době, ukáže konference Brand Management 2018. Největší
setkání seniorních marketérů v České republice proběhne 19. září 2018
v novém kongresovém prostoru Cubex Centrum Praha.
Denně jsme svědky zneužívání informací ze sociálních médií s cílem
vytvářet informační chaos. Brexit
a další „divné“ volby byly ovlivněné argumenty, které okatě popírají
reálné skutečnosti. To vše nahlodává
všeobecnou víru v rozhodování
založené na faktech. Důležité není
to, co je pravdivé, ale co se jako
pravdivé zdá.
Úspěšné značky jsou založené
na důvěře. V post-faktické době
ale životně důležité spojení mezi
značkou a spotřebitelem slábne, a to
firmám komplikuje rozvoj. Když lidé
nevěří tomu, co tvrdí média, proč by
měli věřit tomu, co komunikuje vaše
značka? Pro letošní ročník konference Brand Management proto její
organizátor, společnost Blue Events,
zvolil horké téma: Důvěra ve značky
v post-faktické době.
Hvězdou semináře bude Sean
Pillot de Chenecey, autor dlouho

očekávané knihy The Post-Truth
Business: How to Rebuild Brand
Authenticity in a Distrusting World.
První studie o tom, jak současná krize důvěry dopadá na značky, vychází
letos v říjnu. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak vrátit značkám
opravdovost v době skandálů,
falešných zpráv a všeobecné podezřívavosti. Sean Pillot de Chenecey
pracuje jako nezávislý konzultant na
strategických a inovačních projektech po celém světě.
Jak se s obnovou důvěry potýkají
značky na našem trhu? Program
konference představí lídry českého
marketingu, kdy záleží na opravdovosti značek a konzistenci toho, co
slibují.

Hacker Fest 2018: Už pošesté
Dne 17. září 2018 se bude konat šestý ročník Hackerfestu 2018. Ten
pak bude pokračovat dvěma workshopy ve dnech 17. a 18. září 2018.
Tato konference se stala již tradičním místem setkávání IT profesionálů z firem se špičkovými odborníky na počítačovou bezpečnost od
nás i ze zahraničí. Naše vydavatelství je tradičním mediálním partnerem této významné akce.

Foto: Redakce

William Ischanoe vždy naplní celé hledišaplikací i dat. Proto jsou na
tě multikina.
poli zajištění IT bezpečnosti
stále důležitější komoditou
vědomosti – přehled o aktuálních droidu se pak podíváte společně
s Romanem Kümmelem a před
hrozbách, informace o objeveobědem se pak Ondra Ševeček
né zranitelnosti používaných
bude věnovat nudě v kanclu,
systémů, a především informace
zábavě v síti.
o tom, jak se aktuálním hrozbám
V odpoledním bloku pak oblíbránit. Pokud chcete zjistit, co
bená Paula Januszkiewicz přednese
se právě teď děje v reálné praxi
přednášku na téma Modern MalIT zabezpečení, rezervujte si
ware: Leveraging Its Imperfection
v kalendáři 17. září. Šestý ročník
to Design Response Methods – for
HackerFestu nabídne přednášky
IT Pros. V současné době se ještě
předních tuzemských i zahraničdalší přednášky připravují, budeme
ních odborníků.
je aktualizovat ihned, jakmile
Celý program této konference
budou oficiálně uvolněny pořadatezačne odborník na slovo vzatý,
lem., společností Gopas, Počítačová
William Ischanoe, který se podívá
škola.
na zoubky problematice USB (USB
havěť všude, kam se podíváš). Poté
vystoupí Jan Marek s přednáškou na téma Jak zlomit Windows
Defender Device Guide & Jak
prolomit síť v Hyper-V Shielded
VM. Na Nebezpečné vlastnosti An-

Paula Januszkiewicz přijede opět do
Prahy i letos, tentokrát se bude věnovat
malwaru.

Hackerfest je dalším pokračováním
konference o etickém hackingu,
která připravuje formou odborných
přednášek účastníky na to, s jakými
možnými problémy a útoky se budou ve své praxi moci setkávat.
Zajištění bezpečnosti IT systémů
se stále více podobá stíhacímu
závodu – navíc na velmi dlouhou
trať. Množství i variabilita útoků
roste, útočníci nacházejí stále nové
skuliny v zabezpečení systémů,
Červen – červenec 2018

Event World

19

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

Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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Výběr novinek z life-stylového komunitního webu KANKRY

ICT NETWORK NEWS

Recenze: Soundbar se subwooferem i pod monitor
Set se skládá z horizontálně položeného dlouhého zvukového panelu,
který v sobě ukrývá čtyři reproduktory, a dřevěného subwooferu s pulsujícím LED podsvícením.
jeden ze čtyř přednastavených
režimů ekvalizéru či ztlumit reproduktor.
Reproduktorová sestava Trust
GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set je navržená pro všechny,
kteří si potrpí na kvalitní ozvučení
a zároveň elegantní, rafinovaný design. Stylový horizontální soundbar
se vejde pod jakýkoli monitor
či televizor. Soundbar je
vybaven čtyřmi reproduktory a o dunivé basy
se postará externí dřevěný subwoofer s pulzujícím LED podsvícením.
Celkový výkon sestavy
je 120 W a je rozdělen

do konfigurace 2.1. Na soundbaru navíc kromě běžného 3,5mm
vstupu lze nalézt i optický digitální
vstup S/PDIF a také 3,5mm výstup
na sluchátka.
Sestava Trust Tytan se pyšní
také chytrou funkcí Smart Power
Management, inteligentní správou
napájení. Ta sestavu automaticky
přepíná do pohotovostního režimu,
když není využívána. Další výhodou je ekvalizér se čtyřmi předdefinovanými profily: hudba, hry, film
a univerzální režim.
Pokud bychom tedy shrnuli
vymoženosti tohoto setu, Trust
GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar
Speaker Set vzhledem ke
svým kompaktním rozměrům překvapuje především
mimořádně kvalitním ozvučením a hutným zvukem s dostatkem

výšek i basů a s velni dobrou dynamikou. To je dáno tím, že systém
typu 2.1 se čtyřmi integrovanými
reproduktory a jedním subwooferem doplněným o světelné efekty
v dřevěné skříni nabízí výstupní
výkon 120 W. Povýší promítaný
film na umění, kde slyšíte dýchat
jednotlivé postavy, a při přehrávání hudby jste přímo vtaženi do
hudebního prostoru. Soundbar je
univerzální a hodí se pod každý
monitor i pod televizní obrazovku. Celý set má hmotnost 4,75 kg
a jeho ovládání výrazně ulehčuje
a usnadňuje dodávané dálkové
ovládání.

Foto: Trust

Ovládání setu Trust GXT 668 Tytan
je umístěno na střed panelu nahoru, přičemž uživatelům je k dispozici i dálkové ovládání. Kromě klasického multimediálního nastavení
má uživatel možnost zvýšit nebo
snížit výkon subwooferu, vypnout
LED podsvícení, zvolit

3,5mm audio do Lightningu

Výhodné bezdrátové špunty

Společnost Belkin představila svůj 3,5mm audio kabel s konektorem Lightning. Společnost tvrdí, že tento kabel umožní uživatelům přímo připojit
svůj iPhone k 3,5mm zvukovému přehrávači, jako je auto stereo, aniž by
potřeboval adaptér.

Model Pioneer SE-CL6BT se
vyznačuje praktickým klipem
pro bezpečné uchycení sluchátek
k oblečení, odolností proti vodě,
podporou protokolu Qualcomm
aptX, který zaručuje vysokou
kvalitu bezdrátové přenášeného
hudebního signálu pro uživatele kompatibilních
telefonů, a precizním
provedením ve třech
barvách – bílé, stříbrné a černé.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Druhá sluchátka,
Pioneer SE-C7BT
nabízí exkluzivní možnost hlasového čtení
notifikací z telefonu, svěží design
ve čtyřech barevných provedeních
(stříbrné, zlaté, červené a černé), bytelné hliníkové provedení
špuntů, podporu AAC a snadné
párování s telefonem pomocí NFC.
Oba typy mají vestavěný mikrofon a podporují funkci handsfree
telefonování.
Zvuk sluchátek SE-CL6BT s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz
zprostředkovávají velké reproduktory o průměru 9,2 mm, čemuž je

Ve spojení s operačním
systémem Android a aplikací
Pioneer Notification dokáží
sluchátka přečíst uživateli do uší
i česky psané notifikace telefonu,
jako hlavičky příchozích e-mailů,
SMS, připomenutí kalendáře a další upozornění.

Foto: Pioneer

Foto: Belkin

Belkin 3,5mm to Lightning se
připojí k dalšímu Lightning audio
příslušenství společnosti. V roce
2016 společnost uvolnila své příslušenství Lightning Audio + Charge
RockStar, které umožňuje uživatelům
nabíjet jejich iPhone a poslouchat
hudbu současně. S tímto produktem
je však stále nutné používat adaptér
Lightning do 3,5 mm.
Kabel 3,5mm to Lightning umožňuje uživatelům přímo se připojit
k jakémukoli příslušenství s 3,5mm
konektorem, jako je autorádio, domácí reproduktory a další. Společnost Belkin říká, že převádí digitální
signál na analogové signál, aby
zajistila zvuk ve vysokém rozlišení.

Navzdory skutečnosti, že Apple
odštěpila konektor sluchátek
s přístrojem iPhone 7, společnost
právě nedávno přidala specifikace
pro Lightning na 3,5 mm kabely
do svého programu Made for
iPhone. Společnost Belkin není
první společností, která využívá
podporu kabelů Lightning pro
propojení s 3,5 mm audio systémy.
Společnost Master & Dynamic
představila ten svůj dříve, i když je
drahý a stojí 69 dolarů.
Kabel Belkin 3,5mm to Lightning je k dispozici v délce jednoho nebo dvou metrů. Kabel stojí
29,99 dolarů, resp. 34,99 dolarů. Je
k dispozici na webových stránkách
Belkin a v blízké budoucnosti bude
k dostání i prostřednictvím obchodů
Apple Stores.

přizpůsobeno kónické designové
provedení. Co se odolnosti týká, splňují normu IPX4, takže jim nevadí
postříkání vodou z jakéhokoli úhlu
a nemusíte se je bát používat v dešti.
Baterie s kapacitou na deset hodin
hudby je ukryta v klipu určeném
k připnutí na oblečení vzadu u krku.
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