
RaycomNS – Network server pod lupou 

V případě GDPR buďme realisty! 

Jaký je rozdíl mezi datovým cent-
rem, cloudem a NS?
Datové centrum je specifická místnost 

nebo budova, která je uzpůsobena tak, 

aby uvnitř byly ideální podmínky pro 

provoz telekomunikačních technologií 

a počítačových serverů. Cloud je vir- 

tuální serverové prostředí. Tedy může 

to být tak, že jeden fyzický server může 

být rozdělen na několik serverů virtuál-

ních. Může to ale být i tak, že mnoho 

fyzických serverů tvoří jeden virtuální 

server. Tyto servery jsou standardně 

provozovány v datových centrech. Net- 

work Server = NS = RaycomNS je pak 

systém, tedy specifický software, který 

umí provozovat, řídit a dohledovat Lo-

RaWAN sítě.

Můžete tedy přiblížit, co to je NS pro 
LoRaWAN?
Network Server, NS, je systém, pro říze-

ní sítí LoRaWAN. Technologie a topolo-

gie LoRaWAN je postavená tak, že celá 

síť se skládá z NODŮ (senzorů), GW 

(Gateway) a NW (NetworkServeru)...

 NODE je zařízení, které vykonává 

onu vlastní práci. Tedy sbírá data  

a odesílá je prostřednictvím LoRa 

protokolu do sítě LoRaWAN. Před-

stavte si třeba si teploměr, ten měří 

teplotu a je spojen s LoRaWAN mo-

dulem, který naměřená data pře-

vede do formátu protokolu LoRa   

a odešle je v rámci sítě.

 GW je zařízení, které přijímá signál ze 

sítě LoRaWAN a předává data do in-

ternetu a obráceně. Také někdo po-

užívá název PacketForwarder. Což je 

vlastně správně. Dokonce ten binární 

soubor, který to zajišťuje, se tak jme-

nuje. Jednoduše je to malá krabička, 

která na jedné straně má anténu pro 

síť LoRaWAN a na druhé interface 

do internetu (GSM, ETH).

 Network Server je software, který je 

odpovědný za řízení celé komuni-

kace, správu šifrovacích klíčů, řízení 

paketů, management jednotlivých 

aplikací, registraci uživatelů a zákaz-

níků atd.

... pokračování na straně 12
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Služba FlowGuard řeší 
DDoS útoky i GDPR 
Společnost ComSource je přední český 
dodavatel komplexních řešení v oblas-
ti síťové infrastruktury a kybernetické 
bezpečnosti. Kromě toho se úspěšně 
věnuje i vlastnímu vývoji, a to přede-
vším v oblasti ochrany síťové infrastruk-
tury proti útokům typu DDoS (Distribu-
ted Denial of Service). 
„Útoky typu DDoS představují jedny  
z nejčastějších kyberteroristických útoků 
na on-line služby a síťovou infrastrukturu. 
Vzhledem ke škodám, které způsobují, 
je lze přirovnat ke zbraním hromadného 
ničení. Kromě přímých finančních ztrát 
způsobují i ztrátu reputace a zvyšují riziko 
odchodu zákazníků ke konkurenci,“ říká 
Aleš Lednej, technický ředitel společnosti 
ComSource. „Služba FlowGuard před-
stavuje technologicky vyspělé řešení, 
které poskytuje komplexní ochranu před 
DDoS útoky.“ 
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Josef Křišťan, Business Development 
Manager, Raycom s.r.o. 

S Josefem Křišťanem, Business Development Managerem společnosti Raycom s.r.o., vám chceme přiblížit proble-
matiku Network Serveru (NS). 

Účinnost nařízení se blíží skutečně 
mílovými kroky (začne platit dnem 
25. 5. 2018), a proto jsme položili 
několik praktických otázek Ing. Ale-
ši Špidlovi, prezidentovi Českého 
institutu manažerů informační bez-
pečnosti (ČIMIB). Ten vidí problém 
GDPR naprosto realistickýma oči-
ma. 

Jak vlastně vidíte připravenost firem 
na GDPR?
Obecně se dá říci, že téměř všichni 

začali s řešením problematiky Obec-

ného nařízení o ochraně osobních 

údajů – GDPR – pozdě, a to i přesto, 

že nařízení platí od dubna roku 2016. 

Účinnost se kvapem blíží a ten, kdo se 

začíná až teď rozkoukávat, tak už má 

malou naději, že to stihne. Vše je totiž 

závislé na velikosti firmy, na rozsahu 

zpracování a množství zpracováva-

ných dat. Vážná situace je ve státních 

institucích, kde zatím probíhá kompe-

tenční ping-pong a hledá se ten, kdo 

za to bude zodpovídat. Viděl jsem 

už i snahu přenést zodpovědnost 

za GDPR na jednotlivé vlastníky aktiv. 

Ti mají za úkol sami pro systémy, které 

používají pro svoji práci, vyřešit GDPR. 

Bez koordinace, bez komplexního pří-

stupu. Toto je cesta do pekla, která 

nevede k řešení, vede jen k zbavování 

se zodpovědnosti. Je nutno si uvědo-

mit, že GDPR je záležitost průřezová, 

která prochází napříč institucí, a za její 

řešení zodpovídá vrcholové vedení.  

I z pohledu trestněprávní odpověd-

nosti. ... pokračování na straně 3
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Nejenom správci, ale i zpracovatelé 
mají povinnost jmenovat pověřence 
pro ochranu osobních údajů (dále 
jen „pověřenec“, jinak také „DPO“ 
jako „Data Protection Officer“). 

Správce a zpracovatel jmenují pově-

řence pro ochranu osobních údajů  

v případě, že:

 hlavní činnosti správce nebo zpraco-

vatele spočívají v operacích zpraco-

vání, které kvůli své povaze, svému 

rozsahu nebo svým účelům vyžadují 

rozsáhlé pravidelné a systematické 

monitorování subjektů údajů; 

 hlavní činnosti správce nebo zpra-

covatele spočívají v rozsáhlém zpra-

cování zvláštních kategorií osobních 

údajů; 

 hlavní činnosti správce nebo zpra-

covatele spočívají v rozsáhlém zpra-

cování osobních údajů týkajících se 

rozsudků v trestních věcech a trest-

ných činů.

To znamená, že v každém případě se 

musí jednat o:

 zpracování osobních údajů, které 

představuje hlavní činnost správce 

nebo zpracovatele.

Autorka: Karin Pomaizlová, partnerka
advokátní kanceláře Taylor Wessing

Celý článek si přečtete zde  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR

Kdejaký poník se dnes vydává za báj-
ného jednorožce, který vás vysvobo-
dí ze spárů GDPR. Stačí prý jediné: 
uvěřit.

Bylo nebylo. Na jednom setkání pro 

podnikatele potkal spolumajitele IT fir-

my, který se holedbal tím, že jejich spo-

lečnost vyvíjí komplexní GDPR řešení 

správy firemních procesů. Z jeho řečí 

však pochopil, že dotyčný ani netuší, 

co je podstatou GDPR. Tedy že nejde 

o šifrování dat v databázi, ale o celko-

vý přístup k ochraně osobních údajů 

napříč organizací. Jejich zázračné „ře-

šení“ nemělo ve skutečnosti s GDPR 

vůbec nic společného. Jen claim – ná-

lepku, která údajně dobře prodává.

Historka bohužel není smyšlená ani 

přehnaná. Ve své každodenní praxi se 

běžně setkávám s tím, že za „univerzál-

ní GDPR řešení“ je vydáván typizovaný 

produkt, což samo o sobě vylučuje 

širokou možnost jeho uplatnění. Ať už 

jde o jednorázo-

vé školení, audit 

podle šablony, 

nebo balíčkový 

software, pod-

statné je, že 

GDPR zname-

ná pro každou 

firmu či instituci 

něco jiného.

Otázky, které si 
ke GDPR  
musíte položit
Připravila jsem 

pět otázek, díky 

nimž si tuto skutečnost uvědomíte. Po-

chopíte, proč musí být skutečné GDPR 

řešení pro vaši organizaci jedinečné,  

a že žádná rychlá záplata, natož pak 

jednorožec ze země zázraků, vás ne-

spasí.

Dokážete-li na položené otázky najít 

uspokojivou odpověď již nyní, je mož-

né, že příprava na GDPR pro vás bude 

snazší a levnější, než se vám snaží na-

mluvit dodavatelé předražených řešení 

coby akrobaté v GDPR cirkusu, který 

právě přijíždí.

1. PROČ se zabývat GDPR?

2. CO zpracováváte a ukládáte?

3. JAK osobní data zpracováváte?

4. KDE údaje ukládáte?

5. KDY a jak dlouho?

Prošli jsme otázky, které je nutné si  

v souvislosti s GDPR pokládat. Stále se 

domníváte, že je možné si tzv. GDPR 

compliance jednoduše koupit jako 

„zázračný“ produkt, jehož přednosti vy-

zdvihne marketingová kampaň?

Předpokládám, že nikoliv.
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EDITORIAL

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,     

Prázdniny jsou 

definitivně za 

námi a začíná ob-

vyklý podzimní 

shon. Ten se projevil 

především opětov-

ným zvýšením po-

čtu konferencí, které se týkají bezpečnosti  

a GDPR, vybrat si můžete tu správnou pro 

vás z velké nabídky na stranách 18–19.

Novinkou tohoto čísla je ale rozšíření 

počtu stránek na dvacet. Rozšířili jsme 

rubriku věnovanou problematice HR/JOBS  

a zařadili tři nová témata: IoT, KanKry  

a MARKETING A SOCIÁLNÍ SÍTĚ. Jejich 

zařazení do našeho titulu je celkem logické, 

protože IoT je fenoménem poslední doby  

a Internet věcí, jak se tato věc nezkráceně na-

zývá, patří k tomu, co pro vás sbírá z okolí data  

a naopak zařízení kolem sebe pak můžete  

i snadno obsluhovat. KANKRY je zkratka 

názvu nového komunitního webu, který při-

náší informace především o kancelářském 

vybavení a zajímavých výrobcích, které vám 

pobyt v ní dokážou ulehčit a zpříjemnit. 

Rubrika MARKETING A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

přichází přesně včas, protože nastala doba, 

kdy tento nástroj podpory prodejů se začí-

ná uplatňovat i na sociálních sítích – a na to 

bude rubrika především zaměřena. 

Petr Smolník, šéfredaktor

 SLEDUJTE TAKÉ NA:

Instantní GDPR řešení neexistuje 

Celý článek si přečtete zde  

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

Eva  
Škorničková, 
nezávislá právní 
konzultantka 
ochrany osob-
ních dat  
a bezpečnosti IT 
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GDPR přinese všem občanům větší 
možnosti kontroly nad svými osobní-
mi údaji. Tyto novinky budou mít pří-
mý dopad zejména na administrativu 
firem. Vybrali jsme pro vás nejdůle-
žitější oblasti, kde se střetnou práva  
a povinnosti občanů a firem. I pro tyto 
příklady ale existují efektivní řešení.

Právo na výmaz
Češi získají od května 2018 kontrolou 

nad svými osobními údaji. Firmy tak bu-

dou muset například vyhovět žádostem 

o vymazání všech údajů ze svých data-

bází. Kvůli GDPR se tak mnoho společ-

ností bojí šikany ze strany stěžovatelů  

a přehlcení související povinnou admini-

strativou.

Každý občan evidovaný v databá-

zích firem či veřejných subjektů bude 

mít nově právo vědět, jaké údaje o něm 

daný subjekt uchovává a k čemu je vy-

užívá. Zároveň může de-facto nařídit vy-

mazání těchto údajů ze všech databází 

či úložišť. Vyřízení takové žádosti pro 

jediného člověka může zabrat desítky 

minut. Pro velké společnosti zejména  

z oborů jako telekomunikace, bankov-

nictví či marketing povede tato povin-

nost ke značnému nárůstu administ-

rativní zátěže a provozních nákladů. 

„Pro firmy jsme proto připravili řešení 

pro efektivní zpracování žádostí sou-
visejícími s GDPR. To našim zákazní-
kům umožní automatizovaně vyřizovat 
stoupající počet klientských žádostí  
a nahradit práci fyzických zaměstnanců, 
které by firmy musely v případě ručního 
vyhledávání a výmazu údajů najmout. 
Toto řešení se dá použít i na další oblas-
ti procesů v rámci GDPR,“ uvedl Michal 

Jäger, vedoucí obchodní divize ITS Ko-

nica Minolta Business Solutions Czech.

Celý článek si přečtete zde  

Fungování GDPR z pohledu občan vs. firma

https://www.youtube.com/user/icttveu/videos
https://www.facebook.com/ICTNN/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/6522238/profile
http://ict-nn.com/cs/pravo/4124-instantni-gdpr-reseni-neexistuje-5-otazek-diky-nimz-pochopite-proc
http://ict-nn.com/cs/bezpecnost/4139-poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju-podle-gdpr
http://ictsecurity.cz/novinky/6120-fungovani-gdpr-z-pohledu-obcan-vs-firma


Na dění především v oblasti GDPR  
a bezpečnosti jsme se ptali Ing. 
Lukáše Přibyla, předsedy předsta-
venstva společnosti Axenta a. s.,  
www.axenta.cz.

Jak v současné době řešíte proble-
matiku GDPR v rámci vašich projek-
tů? 
Naše společnost Axenta a.s. se od své-

ho založení v roce 2009 specializuje na 

implementace provozních a bezpeč-

nostních dohledových systémů. Tyto 

systému monitorují úroveň bezpečnosti 

nad datovými aktivy a tím pádem bdí i 

nad osobními údaji. Takže se dá zjed-

nodušeně říci, že naše systémy ob-

sahují nativně zabezpečení osobních 

údajů. Samozřejmě je potřeba provést 

pár dílčích úprav a nastavení a případně  

i doplnit systém o instalace vybraných 

chybějících prvků.

Podílíte se na práci skupiny firem pro 
GDPR, řeknete nám k tomu něco bliž-
šího? 
Novinkou je založení a práce skupiny 

firem pro oblast GDPR. Je to několik 

firem z Network Security Monitoring 

Clusteru, které se dlouhodobě zabýva-

jí analýzami, stanovením nápravných 

opatření a implementací těchto opat-

ření v praxi. Pracujeme pod názvem 

GDPR-SNADNO a Axenta a.s. je jedním 

ze zakládajících členů této skupiny. Rád 

bych vypíchl, že neposkytujeme pouze 

právní a procesní poradenství, ale také 

implementace nápravných opatření  

a také služby DPO a služby forenzního 

týmu pro vyšetření incidentů.

Existuje mnoho pohledů, jakými 
můžete na GDPR nahlížet. Právní, 
bezpečnostní, organizační – je jich 
mnoho. Jednou z firem, která se 
vrcholově zabývá problematikou 
GDPR, je Safetica Technologies. Její 
specialisty můžeme vídat na konfe-
rencích o GDPR. Není se proto čemu 
divit, že právě Safetica Technologies 
připravuje pro zájemce o GDPR prů-
vodce.

Pojďme si společně projít několik otá-

zek, které jsou zaměřeny vyloženě prak-

ticky a týkají se právě GDPR. 

Je možné někde získat plný seznam 
všech položek, které se považují za 
osobní údaje?
V GDPR je tato definice napsaná obec-

ně. Konkrétní příklady a nejčastější typy 

osobních údajů v organizacích uvádíme 

v našich prezentacích, bohužel však 

z důvodu široké působnosti zákona, 

resp. nařízení není jednoduché vyjme-

novat všechny možné údaje, které jsou 

považovány za osobní data. Jedná se  

o jakýkoliv údaj, týkající se určené nebo 

určitelné fyzické osoby.

Jakým způsobem je možné ověřit, 
kde všude jsou má data v dané orga-
nizaci uložena? Na jedné straně vidím 
požadavek, na druhé straně se jedná 
o tvrzení dané organizace, kde všude 
má data uložena jsou.
Pro ověření musí proběhnout analýza 

ze strany vaší organizace, abyste zjistili, 

kde všude se s osobními daty pracuje. 

Jinak nebudete schopni naplnit poža-

davky zákona, resp. GDPR. Pokud totiž 

dojde k incidentu nebo porušení záko-

na, odpovědnost spadá na organizaci, 

která data zpracovávala.

Pokud eviduji ve webové aplikaci 
jméno, příjmení a e-mail člověka, jde  
o osobní údaje, které pod tento zákon 
spadají? A musí k nim takto přistupo-
vat jak já, tak i provozovatel této webo-
vé aplikace?
Ano, pokud se jedná o kontaktní údaje 

fyzické osoby, půjde o osobní údaje. 

Tato data spadají do působnosti zá-

kona, resp. regulace. Musíte k nim dle 

toho přistupovat jak vy, tak provozovatel 

aplikace.

Koho se tedy přesně GDPR týká? Kon-
krétně mi jde třeba o e-shop, který má 
jen třeba dva zaměstnance, ale zpra-
covává údaje stovek zákazníků.
Ano, i e-shop, který zpracovává osobní 

údaje zákazníků, spadá do účinnosti 

nařízení GDPR. V podstatě jakákoliv 

organizace, která má alespoň jednoho  

zaměstnance, musí zpracovávat osobní 

údaje zaměstnanců, takže je musí ze zá-

kona chránit.

Je osobní údaj i služební telefon  
a služební e-mailová adresa a služební 
IP adresa zákazníka právnické osoby?
Ano, pokud je z nich možné přesně 

identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Je bráno jako osobní údaj i evidence  
o docházce zaměstnance?
Zcela určitě ano. Zaměstnanec je fyzic-

ká osoba a pokud je záznam o docház-

ce jednoznačně spojen s identifikátorem 

zaměstnance, jedná se i v tomto případě 

o osobní údaj.

Dá se tedy ještě poradit, co teď dělat, po-
kud procesy s GDPR související, se ještě 
nerozeběhly?
V prvé řadě je třeba se uklidnit. V klidu  

a s rozvahou si udělat analýzu a položit si 

tyto otázky:

 Dodržovali jsme dosud striktně a pro-

kazatelně ustanovení zákona o ochraně 

osobních údajů 101/2000 Sb.?

 Jsme správce nebo zpracovatel nebo 

obojí?

 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány  

– zaměstnanci, klienti, pacienti?

 Za jakým účelem jsou osobní údaje zpra-

covávány?

 Je zajištěn přístup k osobním údajům 

prokazatelně jen oprávněným osobám?

 Je k tomu zákonný důvod nebo jiné dů-

vody, uvedené v nařízení GDPR?

 Odpovídá zpracování nařízení GDPR  

z pohledu účelnosti, transparentnosti, 

časové omezenosti zpracování?

 Jsou prokazatelně vytvořeny role s jas-

nou zodpovědností v oblasti zpracovává-

ní osobních údajů?

 Jaká technická a organizační opatření  

k zajištění bezpečného zpracování osob-

ních údajů jsou v tomto okamžiku a jak 

jsou účinná.

 Jakým způsobem je nastavena komuni-

kace se subjekty osobních údajů.

 Jakým způsobem je nastavena komuni-

kace s dozorovým orgánem – tím je Úřad 

pro ochranu osobních údajů.

GDPR se netýká jen osobních údajů, 

zpracovávaných v informačních systémech.

Po tomto zhodnocení současného stavu 

je nutno si udělat datový audit, který zjistí, 

kde všude osob-

ní údaje jsou,  

a to i v „šedém“ 

IT. Datové audi-

ty vedou často  

k překvapivým vý-

sledkům. Osobní 

údaje se totiž čas-

to bez jakékoliv 

kontroly potulují 

napříč institucí  

a bez kontroly 

opouštějí její hra-

nice.

Dále je nutno ujasnit si, jaká dal-

ší opatření z pohledu GDPR je nutno 

přijmout, velký zásah je nutno udě-

lat v procesech – to znamená dojde 

k velkým změnám v interních doku-

mentech institucí. Zaměstnanci musí 

vědět, jak mají chránit osobní údaje – 

musí být zaveden systém vzdělávání.  

Z GDPR vyplývají i povinnosti vůči dozo-

rovému orgánu, a proto je nutno analý-

zu opatření GDPR udělat velmi pečlivě. 

Zavedením opatření GDPR ale práce 

zdaleka nekončí. Ochrana osobních 

údajů je nekonečný proces, který musí 

být trvale monitorován, musí být pravi-

delně hodnocena jeho účinnost a musí 

být neustále komunikován.
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V případě GDPR buďme realisty! 
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Společnost Axenta v pilné práci 
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Aleš Špidla,  
prezident Českého 
institutu manažerů 
informační bezpeč-
nosti (ČIMIB)
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Aleš Lednej ze společnosti Com-
Source nám upřesnil údaje týkající se 
DDoS útoků a vazbu na GDPR.

Jak služba FlowGuard funguje?
Jednotlivé útoky nejsou zcela identické 

a liší se způsobem provedení i inten-

zitou. Každý typ útoku proto vyžaduje 

speciální přístup a zvláštní opatření. 

Konkrétně lze ochranu proti DDoS úto-

kům rozdělit na dvě části. Na detekci  

a na mitigaci datového toku. FlowGuard 

využívá unikátní samoučící se mecha-

nismy, díky kterým spolehlivě identifi-

kuje nebezpečná data. Služba může 

pracovat ve dvou základních režimech, 

a to v cloudovém nebo hybridním.  

V případě cloudového řešení je veške-

rý provoz trvale přesměrován do Flow-

Guard cloudu, který automaticky čistí 

provoz a odráží útoky. V případě hybrid-

ní varianty nasazení služby FlowGuard je  

u chráněného subjektu umístěno hard-

warové zařízení, sloužící k detekci těchto 

útoků. FlowGuard lze integrovat s libo-

volným CPE zařízením, které umožňuje 

export informací o datových tocích. Mezi 

dodavatele ověřených zařízení patří 

významní výrobci, jako Flowmon, Rad-

ware, Arbor, CheckPoint nebo Cisco.

Pokud služba FlowGuard identifi-

kuje DDoS útok, dochází k aktivaci 

obranného mechanismu a datový tok 

je přesměrován do masivní infrastruk-

tury tzv. scrubbing centra. Zde jsou 

infikovaná data očištěna od nebezpeč-

ného obsahu a do síťové infrastruktury 

chráněné on-line služby odchází jen le-

gitimní datové toky. Díky tomu zůstává  

i v případě rozsáhlého útoku chráněná 

služba stále dostupná. V běžném reži-

mu FlowGuard neustále vyhodnocuje 

datové toky tak, aby v případě zachy-

cení varovných signálů byla připravena 

na odražení útoku.

Bezpečnostní systém služby Flow-

Guard je založen na síti vzájemně ne-

závislých bezpečnostních center. Tato 

centra vzhledem ke své distribuované 

architektuře zajišťují nejen vyšší odolnost 

vůči útokům na chráněné cíle, ale také 

ochranu služby FlowGuard před zahlce-

ním sama sebe. V krajním případě, kdy 

by došlo k zahlcení řídícího centra a ztrá-

tě spojení s jednotlivými bezpečnostními 

centry, přebírají automaticky rozhodnutí 

o přesměrování a filtrování datového 

toku tato nezávislá bezpečnostní centra, 

přičemž pracují v autonomním režimu.

Věnujete se i vývoji dalších produktů?
V rámci služby FlowGuard vyvíjíme řadu 

doplňkových modulů, jež rozšiřují její 

funkcionalitu a řeší další oprávněné po-

třeby klientů. Jedním z těchto modulů je 

FlowGuard DLP (Data Leak Protection), 

výkonný nástroj pro řešení problemati-

ky úniku osobních dat z internetových 

serverů. S jeho využitím jsme schopni 

klientům pomoci naplňovat požadavky 

vyplývající z obecného nařízení o ochra-

ně osobních údajů, tj. dnes tak často 

skloňované směrnice GDPR. 

Philadelphia RaaS odráží obchodní schopnosti počítačových zloduchů 
Dorka Palotay, výzkumnice globální 
sítě pro zkoumání hrozeb SophosLabs, 
zanalyzovala populární ransomware 
kit Philadelphia a výsledky potvrzují 
rostoucí oblibu konceptu ransomware 
jako služby. 

Vytvářet a šířit ransomware je stále jed-

nodušší a ve své podstatě k tomu nejsou 

nutné žádné speciální dovednosti. Ve 

skutečnosti potřebují kybernetičtí zločinci 

jen odhodlání realizovat své nekalé úmy-

sly a mít přístup k tzv. temnému webu  

(z anglického dark web, je možné se 

setkat například i s označením zakáza-

ný nebo tajemný web či internet) – tedy  

k tržišti, kde jsou sady pro tvorbu mal-

ware prodávány stejně jako boty nebo 

hračky na Amazonu.

Tento trend úzce souvisí s konceptem 

ransomware jako služba (Ransomware 

as a Service, RaaS) a jedním z jeho kon-

krétních příkladů je nebezpečný a propra-

covaný kit Philadelphia.

Na červencové konferenci Black Hat 

2017 zveřejnila společnost Sophos po-

drobnou studii s názvem „Ransomware 

as a Service (Raas): Deconstructing 

Philadelphia.“ V této zprávě se Dorka 

Palotay, výzkumnice budapešťské po-

bočky globální sítě pro zkoumání hrozeb 

SophosLabs, zaměřila na pochopení 

vnitřních mechanismů kitu na tvorbu ran-

somware – sady Philadelphia, kterou si 

může za 400 amerických dolarů pořídit 

naprosto kdokoli. Po zakoupení mohou 

noví „uživatelé“ unést a držet vaše počí-

tačová data jako rukojmí a vyžadovat za 

jejich osvobození výkupné. Ano, je to pře-

ce o ransomware.

Všeobecně známý
The Rainmakers Labs, autoři tohoto 

RaaS kitu, přistupují ke svému podni-

kání podobně jako legitimní softwarové 

společnosti, které prodávají své produkty  

a služby. Zatímco samotná Philadelphia 

je dostupná na šedých trzích v rámci tem-

ného webu, marketingové aktivity jsou ve-

řejné – na YoutTube je k dispozici video, 

které přináší podrobnosti o samotném 

kitu i o rozsáhlých možnostech přizpůso-

bení výsledného ransomware. A videem 

to nekončí, součástí webu provozova-

ného na generické TLD doméně .com  

je i podrobný popis, jak kit používat.

Koncept ransomware jako služba 

sice není zcela nový, nicméně novinkou 

je právě marketingové úsilí vyzdvihující 

atraktivitu přístupu „při-

prav si svůj vlastní ran-

somware útok“. 

zprávy z ict bezpečnosti

Služba FlowGuard nově řeší  
nejen DDoS útoky, ale také GDPR  
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FIREWALLY SOPHOS XG A SG 

Díky nedostatku financí a dalších 

zdrojů se IT oddělení často potýkají  

s upgradem svých zastaralých fire-

wallů – díky novým hardwarovým zaří-

zením značky Sophos se tato omezení 

stávají minulostí.

Firewally Sophos XG a SG jsou ur-

čená pro montáž do racku. Uváděné 

modely nabídnou nejnovější vysoce 

výkonnou technologii při zachování 

atraktivity dosavadní cenové hladi-

ny, čímž se ještě více zlepší stávající 

poměr cena/výkon produktů značky 

Sophos. Díky novým zařízením získají 

zákazníci flexibilní možnosti nasazení, 

a to díky různorodým variantám konek-

tivity a spolehlivosti.

Obě uvedené modelové řady se 

mohou pochlubit stejným hardwarem, 

liší se pouze standardní softwarovou 

výbavou. 

 AirLive Smart 2.0 

Dnešní domácí IoT produkty určené pro 

bezpečnost se více soustřeďují na funkci 

klasického alarmu. AirLive Z-wave Plus 

Smart Life IoT je jiné. Můžeme se na něj dí-

vat jako na smart 2.0, se kterým si můžete 

postavit vlastní automatizované zabezpe-

čení pro byt, dům nebo firmu. K tomu, aby 

vše fungovalo na sto procent, potřebujete  

pouze chytrý telefon s nainstalovanou Air-

Live Smart life IoT aplikací a kdykoliv a kde-

koliv můžete provádět všechna nastavení 

nebo změny akcí. Snadno si tak vytvoříte 

své vlastní, individuální automatizované za-

bezpečení domu nebo kanceláře.

 Bezpečnost pro virtualizovaná prostředí

Na konferenci VMworld představila spo-

lečnost VMware přelomové řešení pro 

zabezpečení aplikací běžících ve virtuali-

zovaných a cloudových prostředích – jeho 

úplný název zní VMware AppDefense. Toto 

bezpečnostní řešení využívá virtuální in-

frastrukturu ke sledování běžících aplikací  

a vyhodnocování aktuálního oproti žá-

doucímu stavu a dokáže detekovat útoky, 

které s takovými aplikacemi manipulují,  

a automatizovat reakci na ně. Integrace  

s řešeními jiných dodavatelů navíc umož-

ňuje partnerskému ekosystému využít jedi-

nečný přehled o aplikacích a možnost ko-

ordinace reakce na hrozby, které VMware 

AppDefense nabízí.

 Denní zálohování dat z iPhonu

Western Digital rozšířil produktovou řadu 

úložišť určenou pro uživatele chytrých tele-

fonů iPhone o externí disk SanDisk iXpand 

Base. Tento zcela nový disk v nabídce 

značky SanDisk je určen uživatelům, kteří 

hledají vhodný způsob, jak zálohovat foto-

grafie, videa a kontakty ze svého iPhonu. 

Používání iXpand Base nevyžaduje žádné 

změny denní rutiny, na kterou je uživatel 

zvyklý, k tomu, aby vše fungovalo, stačí jen KO
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NIX.CZ začal na svých veřejných 
route serverech podporovat funkci-
onalitu RTBH podle mezinárodního 
standardu RFC 7999. ČD – Telemati-
ka patří mezi první členy NIXu, kteří 
začali implementovanou funkcionali-
tu RTBH využívat. Toto řešení umožní 
odfiltrovat škodlivý či nechtěný pro-
voz ještě předtím, než projde uzlem 
NIX.CZ. 

RTBH filtrování je jednou z velmi účin-

ných metod obrany proti stále čas-

tějším DDoS útokům. V principu jde  

o filtrování IP adres, ze kterých nechce 

vlastník nebo provozovatel zasílat pro-

voz do své sítě. Tyto IP adresy nebo 

celé rozsahy (prefixy) oznamuje pro-

střednictvím vyhrazeného BGP spojení. 

Zákazník si při oznamování prostřed-

nictvím definovaných komunit může vy-

brat, zda chce omezit provoz pouze ze 

zahraničí nebo z celého internetu.

Ještě předtím, než byla funkciona-

lita RTBH implementována na veřej-

ných route serverech, byla nasazena 

v rámci projektu FENIX, jehož členem 

je již od roku 2014 i ČD – Telematika. 

Projekt je určen pro poskytovate-

le připojení významným subjektům, 

kteří potřebují zabezpečit provoz  

i v těch nejkritičtějších situacích. Cílem 

projektu FENIX je umožnit v případě  

(D)DoS útoku dostupnost internetových 

služeb v rámci subjektů zapojených do 

tohoto projektu. Zabezpečení posky-

tovaných internetových služeb věnuje 

ČD – Telematika velkou pozornost. 

Mimo jiné průběžně vylepšuje službu 

ČDT-ANTIDDOS, tedy aktivní bezpeč-

nostní služby, která vědomě a cíleně 

reaguje na konkrétní (D)DoS útoky  

a brání omezení nebo nedostupnosti 

internetové služby. 

Spolupráce na zvýšení bezpečnosti internetu 

www.ictsecurity.cz z ict bezpečnosti
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Roomba a regulace 
(ne)dobrovolného  
sdílení osobních dat 

když  připojí svůj iPhone k iXpand Base a 

obsah telefonu bude při současném dobí-

jení automaticky zálohován.

 Nejvýkonnější firewall

Nezávislá organizace NSS Labs ve své 

nejnovější zprávě Next Generation Firewall 

Test Report označila firewall Sophos XG za 

jeden z nejvýkonnějších firewallů. Firewall 

značky Sophos patří podle této zprávy 

mezi tři nejlepší produkty doporučované 

z pohledu účinnosti ochrany. Firewall So-

phos XG prošel úspěšně všemi testy sta-

bility i spolehlivosti a potvrdil tak, že nabízí 

nejvyšší možnou úroveň ochrany i výkon-

nosti za skvělou cenu. 

 Bezpečnější dohledové řešení

Společnost Synology oznámila oficiální 

vydání služby Surveillance Station 8.1 

přinášející vyšší výkon a kompletní řeše-

ní monitoringu s podporou funkcí vzdá-

leného archivování záznamů, integrace 

s transakčními zařízeními a kamerami 

domácích telefonů Intercom a možnos-

tí inteligentního přepínání mezi různými 

úrovněmi zabezpečení.

 Kontejnery (opět) bezpečnější

Red Hat oznámil dostupnost Red Hat 

OpenShift Container Platform 3.6. Red 

Hat OpenShift Container Platform 3.6 

nabízí kontejnerovou platformu za-

loženou na systému Kubernetes 1.6 

vhodnou pro nasazení ve firemních 

prostředích, Red Hat Enterprise Linux  

a integrované prostředí pro provoz 

kontejnerů ve formátu docker. Díky 

spojení těchto open source technologií 

mohou zákazníci rychleji vydávat nové 

služby opírající se o stabilní, spolehlivé  

a bezpečnější podnikové kontejnerové 

řešení, které využívá špičkovou linuxo-

vou platformu pro podniková prostředí.

Vlastníte-li chytrý vysavač Roomba, 
určitě jste se někdy zajímali, jak fun-
guje. Starší modely byly vybaveny 
pouze infračervenými senzory, které 
rozpoznávaly stěny a jiné pevné pře-
kážky a po podlaze se pohybovaly 
podle vcelku jednoduchého algorit-
mu ve spirálách a typicky rovnoběž-
ně podél stěn.

S vydáním modelu Roomba 980 v roce  

2015 se malí roboti stali mnohem 

chytřejšími. Přítomná kamera v kom-

binaci s cloud computingem umožnila 

implementaci simultánního mapování  

a lokalizace, principiálně stejného tech-

nologického řešení, známého jako Si-

multaneous localization and mapping 

(SLAM), díky kterému se po silnicích 

pohybují autonomní vozidla.

Jedním z důsledků je efektivnější 

plánování trasy vysávání. Z hlediska IT  

a bezpečnosti je zajímavým důsled-

kem, že každý robot sbírá vysoké 

množství informací.

Colin Angle, CEO společnosti iRo-

bot, rozhovoru pro Reuters uvedl, že 

jako jednu z cest, kterými by se spo-

lečnost mohla vydat, vidí prodej anony-

mizovaných dat dalším hráčům na poli 

IoT. Vize se ale stala terčem varovných 

komentářů ochránců práva na sou-

kromí. Podle současných podmínek 

použití produktů iRobot sice společ-

nost drží výhradní právo sdílet veškerá 

data s partnery třetích stan, podle Erka 

Koivunena, Chief Information Officer ve 

společnosti F-Secure, specialisty se na 

ochranu soukromých dat pro business 

i domácnosti, iRobot ale nedokáže za-

jistit úplnou anonymizaci dat, čímž se 

může dostat do rozporu s GDPR.

Autor: Vojtěch Bínek
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Acronis představil novou verzi 
Acronis True Image 2018, zálohova-
cího softwaru pro domácí uživatele  
a malé kanceláře. Verze obsahuje 
vedle významných aktualizací pře-
devším integrovanou technologii na 
bázi umělé inteligence umožňující 
aktivní ochranu proti ransomwaru.

Díky kombinaci obrany proti ransom- 

waru na bázi umělé inteligence (AI) 

známé pod názvem Acronis Active 

Protection a nové generace vylepše-

ných funkcí zálohování a obnovy, jako 

je aktivní klonování disků a automati-

zovaná tvorba bootovacích médií Win-

PE, představuje Acronis True Image 

2018 nový standard inteligentního zá-

lohování pro jednotlivce, rodiny a malé 

společnosti.

Během průzkumu, který Acronis 

provedl během července 2017, uvedlo 

95 % respondentů, že si zvolili Acronis 

True Image z důvodu jeho spolehli-

vosti. Verze 2018 dále zlepšuje klíčové 

funkčnosti o řadů prvků:

 Aktivní klonování disků.

 Aktualizovaná tvorba médií.

 Kontinuální zálohování do cloudu.

 Konverze na virtuální disk.

 Rychlejší inkrementální zálohy.

 Automatizované mobilní zálohování 

na NAS úložiště.

Acronis True Image 2018 rovněž 

splňuje potřeby nové generace uživa-

telů rozšířením své podpory na sociál-

ní média s automatickým zálohováním 

účtů na síti Instagram, včetně fotogra-

fií, komentářů a statistik typu počtu pří-

spěvků, lajků, tagů a komentářů.

Po ransomwarovém útoku je ze 

všeho nejdůležitější obnovit zasaže-

ný systém či soubory. Acronis True 

Image 2018 nejenže poskytuje jejich 

automatickou obnovu, ale ještě před-

tím provádí preventivní kroky k tomu, 

aby vůbec k zasažení uživatelských 

dat nedošlo. S využitím modelů stro-

jového učení je Acronis Active Pro-

tection schopen rozpoznat neobvyklé 

aktivity. Tyto modely jsou generovány 

v dedikované infrastruktuře Cloud AI, 

jež zpracovává data ze stovek tisíců 

škodlivých i nezávadných procesů  

a vytváří základ těchto modelů. Mo-

dely jsou integrovány přímo v Acronis 

Active Protection, což umožňuje ře-

šení Acronis True Image 2018 chránit 

data nezávisle a bez nutnosti interne-

tového připojení. 

Acronis True Image 2018 je prvním 

zálohovacím softwarem pro osobní 

zálohování, které aktivně chrání data  

v počítačích Mac proti ransomwaru. 

Ochrana proti ransomwaru pro Mac,  
zálohování Instagramu a aktivní klonování disků 

Celý článek si přečtete zde  
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Novinkou, kromě ochrany počítačů Mac před 
ransomwarem, je i klonování disků za chodu.
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http://ictsecurity.cz/novinky/6113-spoluprace-na-zvyseni-bezpecnosti-internetu


PRAVIDELNÁ RUBRIKA ZÁLOHUJTE CHYTŘE 
www.zalohujte-chytre.cz 

Partnerství zahájené v červenci 2016 
a načasované na uvedení nejucele-
nějšího zálohovacího řešení Acronis 
Backup 12 získalo letos další rozměr, 
když tým Toro Rosso implementoval 
technologii Acronis do své vlastní  
infrastruktury. První na řadě bylo ře-
šení Acronis Access Advanced.

Nové zabezpečené řešení pro sdílení 

a synchronizaci souborů umožní týmu 

produktivněji a rychleji přistupovat  

k datům potřebným k realizaci rychlých 

rozhodnutí, a přitom neztratit nad důvěr-

nými informacemi úplnou kontrolu.

„Hlavním cílem je bezpečnost. Nové 
řešení umožňuje definovat rozdílné bez-
pečnostní úrovně pro různé uživatele  
a mít jistotu, že sdílená data jsou do-
stupná jen po omezenou dobu. A pro-
tože jde o rychlé a snadno ovladatelné 
řešení, naši technici budou mít k dis-
pozici komfortní prostředí a v souladu  
s bezpečnostními standardy naší spo-
lečnosti,“ řekl Raffaele Boschetti, vedou-

cí IT oddělení ve Scuderia Toro Rosso.

Tak jako Scuderia Toro Rosso každý 

rok posouvá technologickými inovacemi 

své výkonnostní limity, tak technologie 

Acronis jdou každým rokem dál. Nedáv-

no uvedená verze Acronis Backup 12.5 

je rozšířením předchozí verze o posled-

ní inovace ve světě ochrany dat. Toto 

řešení je dramaticky rychlejší než ostat-

ní zálohovací řešení dostupná na trhu.  

S patnáctisekundovým RTO, inovativ-

ní aktivní ochranou proti ransomwaru 

a podporou pro více než 20 platforem 

jsou tradiční zálohovací řešení proti 

tomu již zastaralá.

Nová verze je velkou příležitostí pro 

partnery. Edice Standard a Advanced 

řešení Acronis Backup 12.5 usnadnily 

partnerům prodej produktů. Úspěch 

Acronis Backup 12 a Backup 12.5 

se projevil stovkami nových partnerů  

a 40% nárůstem prodejů  během po-

sledních 12 měsíců.

Společnost Acronis jako partner-

sky orientovaný výrobce zorganizoval 

v rámci závodů F1 na 15 akcí Acronis 

Racing Weekend, kam pozval přes 340 

partnerů a zákazníků z různých částí 

světa. Zde představoval nové technolo-

gie, prezentoval nové produkty a sdílel 

s partnery obchodní model postavený 

na oceňovaných řešeních. 

Společnost Freecom spouští pro-
duktovou řadu mDock. Tato řada za-
hrnuje vysoce kvalitní dokovací sta-
nice, které umožňují snadný přístup 
k souborům uloženým na interních 
pevných discích formátu 2,5˝a 3,5˝.

Nové produkty mDock společnosti  

Freecom nabízejí možnost volitelného 

rozhraní a jsou umístěny v kompakt-

ních, pevných kovových pouzdrech, 

které skvěle zapadají do atraktivní řady 

metalických 2,5˝ a 3,5˝ pevných dis-

ků této značky. Dokovací stanice jsou 

vhodné pro profesionální, ale i pro do-

mácí použití.

Možnosti využití těchto docků jsou 

obrovské a jejich používání může při-

nést nemalé časové úspory. Mohou 

být například ve spojení s počítačem 

použity k instalaci softwaru nebo k vy-

tvoření celého diskového obrazu a jeho 

přenosu z jednoho disku na druhý, dále  

i k rychlému formátování nebo mazání 

dat. Je možné je použít i pro obnovení 

dat ze starých disků, diagnostické kon-

trole i k zálohování.

Modely mDock 3.0, mDock USB-C  

a mDock Pro mají všechny vertikální zá-

suvky, do kterých lze vložit pevné disky 

o velikosti 2,5 a 3,5 palce. Díky možnos-

tem konektivity USB 3.1 Gen2 / Type-C, 

USB 3.0, USB 2.0 a PATA / IDE lze disky 

připojit k libovolnému počítači a jsou tak 

okamžitě k dispozici jako externí úloži-

ště. Například zařízení mDock Duplica-

tor má dva sloty, které jsou kompatibilní  

s oběma těmito diskovými formáty. 

Tento model disku tak umožňuje snad-

né přímé kopírování dat mezi pevnými 

disky bez průchodu počítačem. Uživa-

tel pouze vloží pevný disk do zásuvky, 

stiskne tlačítko a celý obsah zdrojové-

ho disku se zkopíruje do druhého. To 

přináší výhodu v tom, že počítač není 

zatěžován transferem dat a uživatel 

zase uvítá, že mu taková činnost, tedy 

kopírování obsahu dis-

ku, zabere méně času. 

Dokovací stanice pro pevné disky 

zprávy z firemního ict

Tým Formule 1 Toro Rosso
vítězí se špičkovými technologiemi

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

VYLEPŠENÁ LIFESIZE APP  
Společnost Lifesize zveřejnila nově 

upravenou aplikaci Lifesize App  

a zahájila její beta-testování. Jde  

o platformu založenou na cloudových 

technologiích, která poskytuje oprav-

du kvalitní přenos webových konfe-

rencí a videokonferencí. Aplikace byla 

inovována tak, aby byla maximálně 

intuitivní a jednoduše ovladatelná. Má 

nové uživatelské rozhraní a funkce jako 

např. inteligentní vyhledávání a volání 

jedním kliknutím, které umožňují snad-

nější, chytřejší a pružnější komunikaci 

a spolupráci.

Nová aplikace Lifesize má intuitiv-

ní, jednoduché a moderní uživatelské 

rozhraní. K jejím dalším výhodám patří 

vylepšená flexibilita s výkonnými ovlá-

dacími prvky a oprávněními pro mode-

rátory či jednotné prostředí pro účast-

níky a hosty v rámci webové aplikace  

a desktopového klienta.

V.I.P. NOVINKA

 Velkoformáty od Canonu
Společnost Canon představila zcela 

novou modelovou řadu svých velko-

formátových inkoustových tiskáren 

– imagePROGRAF TX-2000, TX-3000  

a TX-4000 v provedení o šířce 610 mm 

(24 palců), 914 mm (36 palců) a 1118 

mm (44 palců). Spolu s vysokou pro-

duktivitou, použitelností a bezpečností 

nabídnou nová zařízení také skvělou 

kvalitu tisku i nízké provozní náklady. 

Tyto modely jsou ideální jak pro nejná-

ročnější inkoustové tisky v oblasti po-

čítačem podporovaného projektování 

(CAD), tak i jako alternativa k základ-

ním plotterům využívajícím technologii 

LED diod.

 AdBlue přímo na stojanech Benziny
Benzina, patřící do skupiny Unipetrol, 

se podílí na snižování emisí a vybavu-

je své čerpací stanice zařízeními pro 

čerpání močoviny známé jako AdBlue. 

Močovinu lze čerpat ze samostatných 

stojanů nebo je pistole s močovinou 

součástí moderních multimediálních 

čerpacích stojanů. Projekt startuje na 

šesti čerpacích stanicích rozmístě-

ných po celé České republice.

 Uber v Praze jede
Když v roce 2014 začínala v Praze apli-

kace Uber s prémiovou službou Uber-

BLACK, jednalo se o cesty luxusními 

auty pro speciální příležitosti. Dnes je 

Uber masovou službou. Hodnocení 

po třech letech fungování přináší za-

jímavé statistiky a jistotu, že Uber ne-

hodlá zpomalit. V aplikaci Uber, která 

propojuje díky moderní technologii 

řidiče a cestující, má České republice 

v současnosti registrováno 400 tisíc 

uživatelů, počet aktivních řidičů pak 

překračuje dva tisíce. Uber znamená KO
UT
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Freecom mDock Duplicator umožňuje 

například duplikovat obsah disků.  

Foto: Freecom 

ACRONIS je partnerem rubriky Zálohujte 
chytře a více článků o zálohování a ob-
nově dat lze nalézt na komunitním webu  
www.zalohujte-chytre.cz. 

Společnost Acronis spolupracuje už rok 
s týmem Toro Rosso. Foto: Acronis 
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HP představilo dva nové počítače 
HP Pavilion AiO pro běžné uživatele, 
kteří hledají stylového domácího po-
mocníka pro práci i zábavu.

Tyto desktopy budou k dostání ve dvou 

variantách – s 24- a 27palcovými Full 

HD IPS displeji v rozlišení až 4K s tenký-

mi rámečky, které zaručí dokonale ostrý 

a živý obraz. Jedná se tak o nejtenčí HP 

Pavilion All-in-One, které v této korpora-

ci dosud vznikly.

Ani kompaktní rozměry ovšem ne-

vedly k výkonnostním kompromisům. 

Vše běží na nejnovějším hardwaru, 

který lze doplnit například samostatnou 

grafikou. K zlepšení celkového výkonu 

a hladšímu chodu OS přispívá i mini-

mum předinstalovaného softwaru, který 

HP zredukovalo na přání zákazníků. Pro 

výborné zvukové podání jsou tato zaří-

zení už tradičně vybavena reproduktory 

Bang & Olufsen Play se stylovým lát-

kovým potahem. Příjemným detailem 

je praktická vyskakovací webkamera, 

která se k této generaci AiO vrátila  

s ohledem na soukromí 

uživatelů. 

Nejpodstatnější vlastností nové 
barevné multifunkční tiskárny je 
univerzální manipulace s papírem. 
S volitelnými spodními zásobníky 
papíru lze ušetřit čas na doplnění 
papíru, čímž se maximalizuje doba 
nepřerušovaného provozu zařízení. 
Vysoká rychlost skenování i tisku 
značí, že MFC-L9570CDW bude pro 
vaše podnikání velkým přínosem.

Rychlá nová MFC-L9570CDW umož-

ňuje snadno zvýšit efektivitu a produk-

tivitu všude tam, kde bude nasazena. 

Vylepšené skenování dokumentů  

a automatický podavač dokumentů 

s kapacitou až 80 listů papíru nabízí 

rychlý a jednoduchý způsob skenová-

ní přímo do cloudu nebo do sítě. Na 

dotykovém displeji můžete přizpůsobit 

tlačítka vlastních zástupců nastavení 

pro úsporu času, kazety s delší život-

ností pak šetří čas na výměnu tonerů 

a snižují náklady. A pokud vaše pod-

nikání roste, MFC-L9570CDW může 

růst s ním, což vám umožní přídavné 

spodní a věžové zásobníky papíru, 

které vám zajistí ještě větší právě do-

stupnou kapacitu papíru.

Pokročilé bezpečnostní funkce za-

řízení MFC-L9570CDW zajišťují vždy 

plnou kontrolu nad tiskovou infrastruk-

turou. Můžete zlepšit ochranu dat tím, 

že omezíte přístup k zařízení pomocí 

ověřování uživatelů sítě a bezpečnost-

ního zámku funkcí, který vám umožňu-

je pomocí hesla chránit určité funkce 

zařízení. Můžete použít NFC čtečku 

k integraci se zabezpečeným tiskem 

– uživatel pak jednoduše uvolní svou 

tiskovou úlohu z libovolného zvolené-

ho zařízení přiložením karty nebo za-

dáním PIN kódu.

Hlavní vlastnosti MFC-L9570CDW:
 Rychlost tisku až 31 str./min. barev-

ně i monochromaticky.

 Oboustranné skenování 100 obr./ 

/min. barevně i monochromaticky.

 Přehledný barevný dotykový displej 

s úhlopříčkou 17,6 cm.

 USB, bezdrátové rozhraní a mož-

nost připojení ke gigabitové ether-

netové síti.

 Podpora NFC (pro mobilní tisk  

a ověřování kartou).

 Možnost využít zařízení i pro faxová-

ní.

 Součástí dodávky je černý, azurový, 

purpurový a žlutý toner s kapacitou 

až 6500 stran. 

Barevná duplexní multifunkce  
Brother s Wi-Fi a NFC 

Společnost Dell představila v rámci 
veletrhu IFA v Berlíně nabídku no-
vých komplexních služeb a zařízení. 
K novinkám patří i služba Premium 
Support Plus.

Nová služba nejvyšší úrovně Premium 

Support Plus zvyšuje laťku na tu nej-

komplexnější podporu, jaká je pro spo-

třebitelské a herní počítače dostupná. 

Podpora Premium Support Plus rozvíjí 

funkce, které si zákazníci oblíbili ve služ-

bě Dell Premium Support. Patří k nim ne-

přetržitá podpora po telefonu nebo služ-

by u zákazníka navazující na vzdálenou 

diagnostiku či hardwarová a softwarová 

podpora. Služba využívá jedinečnou 

technologii Dell SupportAssist a je první 

a zatím jedinou spotřebitelskou službou, 

která proaktivně vyhledává problémy, 

předvídá je dřív, než nastanou, automa-

ticky odstraňuje viry a optimalizuje výkon 

spotřebitelských počítačů.

Služba také zahrnuje řadu pokročilých 

prvků, jako je oprava poškození vzniklé-

ho při nehodě. Automatizované proak-

tivní a prediktivní funkce byly testovány  

a prověřeny na podnikovém trhu a Dell 

je nyní přináší běžným spotřebitelům.

Zákazníci si prostředí přizpůsobí své-

mu životnímu stylu – mohou vybírat mezi 

automatizovanou integrovanou podpo-

rou bez nutnosti někam volat a podpo-

rou na míru poskytovanou technikem, 

nebo zvolit kombinaci obou přístupů. 

Doba nutná k vyřešení problému se  

v porovnání s jinými nabídkami prémio-

vých služeb zkracuje až o 88 % a počet 

potřebných kroků v procesu podpory až 

o 77 %. Služba je k dispozici od 29. srp-

na v 69 zemích u modelů Dell Inspiron, 

XPS a Alienware. 

Premium Support Plus u Dellu 

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

at your side

významný přínos pro městskou mo-

bilitu, reaguje na aktuální dopravní 

situaci v rámci Prahy a doplňuje měst-

skou hromadnou dopravu tam, kde je 

to třeba.

 Nový software pomáhá modernizovat 
datová centra
Společnost VMware představila nová 

vydání softwarových řešení VMware 

Integrated OpenStack a VMware 

vRealize Network Insight, která mají 

zákazníkům pomoci modernizovat 

datová centra s cílem zlepšit akce-

schopnost podniku i vývojářů, a která 

rozšíří možnosti sítí a posílí bezpeč-

nost. Společnost VMware také před-

stavila novou nabídku VMware vSAN, 

která zrychlí zavádění distribuované-

ho IT díky nižším nákladům a jedno-

duššímu rozšiřování funkcí podniko-

vého IT mimo datová centra.

 Lokia WMS pro řízení skladů přináší 
úspory v logistice
Nové softwarové řešení pro řízení 

skladů od CCV Informační systémy 

pod názvem Lokia WMS se může po-

chlubit účinným řízením pracovníků 

ve skladu nebo přehledným zobraze-

ním zásob na grafické mapě skladu. 

Silnou stránkou dle zákazníků je mo-

dulárnost systému, zajištující jedno-

duché nasazení do praxe. 

 Microsoft a Red Hat posilují spolupráci
Microsoft a Red Hat oznámily rozšíře-

ní spolupráce, jejíž cílem je umožnit 

firmám snáze přijmout kontejnery. 

Úsilí zahrnuje nativní podporu kon-

tejnerů Windows Server v platformě 

Red Hat OpenShift, kontejnerů Red 

Hat OpenShift Dedicated v platfor-

mě Microsoft Azure a SQL Serveru  

v prostředích Red Hat Enterprise Linux  

a Red Hat OpenShift. KO
UT

EK
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MFC Brother L9570CDW. Foto: Brother 

Počítače all-in-one charakterizuje pře-

devším minimální plocha, kterou zabírají 

na pracovním stole. Není o mnoho větší, 

než zabere monitor. Foto: HP 

Celý článek si přečtete zde  

Dva nové stylové 
All-in-One počítače 
pro práci i zábavu 
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V předposledním pokračování seriálu 
o sítích typu LPWAN se zaměříme na 
technologie Nwave, RPMA a DASH7.

Nwave
Nwave je proprietární řešení britské 

společnosti Nwave Technologie, které 

je určeno aplikace jako dálkový ode-

čet, chytré parkování a zemědělství. Po 

vstupu společnosti Nwave Technologie 

do Weightless SIG se toto řešení stalo 

referenčním modelem pro specifikaci 

Weightless-N. Technologie umožňuje 

aplikace s přenosovou rychlosti 100 b/s,  

dosahem sedm až deset kilometrů  

a životností baterie pět až deset let. Veli-

kost zprávy je od dvou do dvaceti bajtů. 

Využívána je modulace DBPSK při šíř-

ce kanálu 200 Hz, vysílací výkon může 

být až 20 dBm a na přístupovém bodě 

může být připojeno až milion konco-

vých zařízení. Zabezpečení je zajišťová-

no pomocí šifrování AES128 a autentifi-

kace založené na sdíleném tajném klíči. 

Technologie Nwave byla zkoušena ve 

Velké Británii a Dánsku.

RPMA
Technologie RPMA je proprietární řeše-

ní LPWAN založené na technice Ran-

dom Phase Multiple Access patento-

vané v USA v roce 2010, které vyvinula 

společnost IIngenu. RPMA je provozo-

vána v pásmu 2,4 GHz a umožňuje apli-

kace s přenosovou rychlosti až 156/624 

kb/s (typicky 2 kb/s), dosahem pět až 

osm kilometrů a životností baterie 

přes deset let. Využívána je modulační 

technika DSSS při šířce kanálu 1 MHz, 

vysílací výkon může být až 20 dBm, 

citlivost –142 dBm a počet koncových 

zařízení na jednom sektoru je 384 tisíc. 

Zabezpečení je zajišťováno šifrováním 

AES128 a oboustranné 128bitové au-

tentifikace. V provozu je 38 privátních 

sítí RPMA ve 20 zemích.

DASH7
DASH7 Alliance byla založena v roce 

2009 jako nezisková organizace, která 

se stará a zajištění kompatibility zaří-

zení DASH7. Technologie je založena 

na standardu ISO 18000-7. Nejnovější 

specifikace DASH7 Alliance Protocol 

Specification v1.0 byla zveřejněna  

v dubnu 2015. Technologie DASH7 je 

určena pro komunikaci rádiových sen-

zorů a aktuátorů, aplikace mohou zahr-

novat logistiku dodavatelského řetězce, 

optimalizace výroby a skladování, mo-

nitorování materiálů i dálkový odečet. 

Komunikace mezi koncovým a přístu-

povým bodem probíhá bez spojení, tj. 

datagramy jsou přenášeny samostatně 

bez předchozího navázání spojení.

DASH7 je provozována v pásmech 

ISM pod 1 GHz, dosahem od jedno-

ho do deseti kilometrů a životností 

baterie přes deset let. Využívá se mo-

dulace 2-GFSK při šířce kanálu 25 či 

200 kHz, vysílací výkon je do 27 dBm  

a velikost zprávy až 256 bajtů. Zabez-

pečení je zajišťováno pomocí šifrová-

ní AES128 a šifrování veřejného klíče 

(ECC, RSA).

Autor: Jaroslav Hrstka 

Ericsson pokryje Wi-Fi zdarma stadion Chelsea a jeho okolí 
Společnost Ericsson se stala part-
nerem pro internetové připojení na 
Stamford Bridge, domácím stadionu 
fotbalového klubu Chelsea v londýn-
ské čtvrti Fulham.

Bezplatné Wi-Fi pokrytí bude zajištěno 

prostřednictvím společnosti Small Cell, 

zatímco Ericsson síť jménem zákaz-

níka navrhne, vybuduje a bude ji pro-

vozovat. Klub Chelsea tak bude moci 

fanouškům na celém stadionu poskyt-

nout bohatší zážitek, který jim umožní 

digitálně komunikovat mezi sebou,  

s přáteli, rodinou a také s klubem. Sta-

dion ChelseaDíky získání pátého titulu 

v Premier League v sezóně 2016/2017 

byly všechny domácí zápasy Chelsea 

na stadionu Stamford Bridge vyprodá-

ny. Mnoho fanoušků prostřednictvím 

svých smartphonů sdílelo fotografie  

a videa ze zápasů na sociálních médi-

ích, a často zaplnili kapacitu mobilních 

sítí lidově řečeno k prasknutí. Pro zajiš-

tění bezproblémového digitálního zážit-

ku pro návštěvníky Ericsson navrhne  

a vybuduje přístupovou vysoce spoleh-

livou síť Wi-Fi a později ji bude jménem 

klubu FC Chelsea spravovat.

Společnost Small Cell podporuje 

strategii go-to-market modelů posky-

tovatelů mobilních služeb, umožňuje 

firmám monetizovat Wi-Fi, poskytuje 

obchodní podporu pro budování sítě  

a zlepšuje zážitek pro koncové uživatele. 

V roce 2015 se Legia Varšava stala prv-

ním fotbalovým klubem v Evropě, který 

podepsal smlouvu Small Cell as Service 

se společností Ericsson. V roce 2016 se 

Ericsson stal partnerem pro připojení na 

stadionu Ricoh Arena v anglickém měs-

tě Coventry, ve kterém sídlí ragbyový  

a netballový tým Wasps.

Během čtyřtýdenní fotbalové mánie 

v Brazílii v roce 2014, MS v klasickém 

lyžování ve Švédsku v roce 2015, evrop-

ského fotbalového šampionátu ve Fran-

cii v roce 2016 a letní olympiády v roce 

2016 v Riu společnost Ericsson zajistila, 

aby sítě udržely krok  

s fanoušky. 

NOVINKY

zprávy ze světa sítí a telekomunikací

V.I.P. NOVINKY Síťové technologie LPWAN  
pro Internet věcí – 6. díl 

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz
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 VMware Cloud i na platformě AWS
Společnosti VMware a Amazon 

Web Services oznámily dostupnost 

služby VMware Cloud na platformě 

AWS. Řešení je výsledkem strate-

gické spolupráce zahájené v říjnu 

2016. Služba VMware Cloud na 

platformě AWS nabízí softwarově 

definované datové centrum VMware 

(SDDC) v cloudu AWS a umožňuje 

zákazníkům provozovat aplikace 

konzistentně v privátním, veřejném 

a hybridním cloudovém prostředí 

založeném na VMware vSphere  

s optimalizovaným přístupem ke 

službám AWS.

 Vysílačky s dosahem až osm kilometrů
Být mobilní, stále v kontaktu, nezá-

vislý a nemuset vytáčet telefonní čís-

la. To jsou požadavky, které zapada-

jí do obrazu dnešní doby. Novinkou 

v portfoliu produktů značky Evol-

veo, která tyto požadavky naplňuje, 

je sada ručních vysílaček FreeTalk 

XM2. Vysílačky najdou uplatnění  

v celé šíři aktivit od profesionální 

komunikace ostrahy, organizátorů 

velkých společenských akcí, pra-

covníků na stavbách, lesníků, my-

slivců přes sportovce a turisty při 

pobytu v přírodě nebo na cestách. 

Ať už vysílačky používáte kdekoli, 

jedno mají společné. Fungují bez 

ohledu na dostupnost mobilní sítě  

a bez dalších poplatků.

 Externí disk WD s největší kapacitou
Externí disk WD My Book Duo je 

úložiště, jež bylo navrženo tak, aby 

poskytlo uživatelům ukládací ka-

pacitu až 20 TB, kterou potřebují 

pro rostoucí digitální obsah a své 

knihovny digitálních médií. My Book KO
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PODPORA  
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE   
Společnost Nokia rozšiřuje své portfolio 

přístupových a základních technologií  

o podporu digitální transformace průmy-

slových odvětví a podniků. Nové malé 

buňky, konektivita Wi-Fi, funkce Edge 

Computing s více přístupy a Cloud Pac-

ket Core umožňují podnikům řídit a pro-

vozovat své vlastní soukromé bezdrátové 

sítě při transformaci operací.

Chcete-li vybudovat opravdový digitál-

ní podnik, k tomu firmy potřebují vrstvu 

síťového připojení založeného na mo-

bilních širokopásmových technologiích, 

jako je LTE. Tyto sítě nabízejí vysokou 

spolehlivost, pokrytí a zaručenou nízkou 

latenci potřebnou pro průmyslové apli-

kace, jako jsou továrny, porty a těžební 

operace, které spojují nesčetné množství 

aktiv a využívají možnosti jako sledování 

majetku, automatizované pracovní po-

stupy a pokročilé analýzy.
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Spuštění přechodové sítě DVB-T2 
se chystá v dalších dvou oblastech. 
České Radiokomunikace připra-
vují spuštění vysílaní na Chebsku  
a v Sušici a okolí, konkrétně z vysíla-
čů Zelená hora a Svatobor.

Pokračují tak v pokrývání Česka sítí pro 

nový standard pozemního digitálního 

televizního vysílání, které je jako jediné 

televizní vysílání bez poplatků. Přecho-

dová síť DVB-T2 bude nyní dostupná 

pro 78 % obyvatel Česka.

Přechod na DVB-T2 je nutný z důvo-

du odebrání části televizních kmitočtů, 

které budou po roce 2020 alokovány 

pro mobilní datové sítě „5G“. Pozemní 

vysílání využívá zhruba 60 % domác-

ností v ČR a je to jediná platforma, která 

je pro diváky bezplatná. Souběžné vy-

sílání, které spustily CRA v souladu se 

schválenou vládní strategií, má velmi 

důležitý sociální rozměr, protože umož-

ní domácnostem se na nový vysílací 

standard připravit. 

Pokud lidé nyní neplánují nákup no-

vého televizoru nebo set top boxu, ne-

musí nic řešit, protože stávající DVB-T  

vysílání bude dostupné až do roku 

2020. Diváci tak mají čas na nákup no-

vého přijímače až do právě zmíněného 

roku 2020. Pokud si však domácnosti 

budou pořizovat z jakéhokoli důvodu 

nový televizní přijímač nyní, měl by to 

být takový, který podporuje nový stan-

dard vysílání DVB-T2 / HEVC.

Do konce roku 2017 se počítá s po-

krytím 97,6 % a během 1. čtvrtletí 2018 

bude signál dostupný pro 99 % do-

mácností. V přechodové síti nyní diváci 

naladí celkem čtrnáct programů a další 

dostupné programy by měly postupně 

přibývat. 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

DVB-T2 do konce roku pokryje celou ČR 

Duo nabízí výkon, který umožňu-

je malým firmám držet krok s vy-

sokým tempem podnikatelského 

prostředí. Nové úložiště s možností 

nastavení RAID, enormní kapacitou 

a vysokou rychlostí přenosu dat 

má schopnost zálohovat na jed-

nom místě ohromující množství fo-

tografií, videa, hudebních souborů  

a důležitých dokumentů a součas-

ně poskytovat uživateli kompletní  

a komplexní kontrolu nad tímto di-

gitálním obsahem.

 LTE brána pro dopravní prostředky
LTE brána AirLive pro všechny do-

pravní prostředky se hodí zejména 

pro nákladní vozy, kamiony, au-

tobusy a další vozidla. Nová LTE 

brána s označením VH-4GW je na-

pájena přímo z vozidla. Je schopna 

poskytovat Wi-Fi přístup na internet 

v autobuse nebo jiném dopravním 

prostředku a zároveň připojit IP ka-

mery pro live stream do centrály. 

 Ericsson žaluje Wiko
Společnost Ericsson žaluje firmu 

Wiko za porušení patentů týkají-

cích se technologií 2G, 3G a 4G 

a patentů na implementaci. Wiko 

již šest let bez jakékoliv licence 

nebo kompenzace porušuje práva 

duševního vlastnictví společnosti 

Ericsson. Jelikož se od května 2013 

společnost Ericsson neúspěšně 

pokoušela s Wiko uzavřít spraved-

livou, přiměřenou a nediskriminační 

licenční smlouvu (FRAND), jako po-

slední možnost se rozhodla uplatnit 

své zákonné právo na prosazování 

svých patentů proti produktům spo-

lečnosti Wiko, které autorské právo 

porušují. KO
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Srážky lze účinně měřit pomocí mik-
rovlnných spojů mezi vysílači v mo-
bilní síti, a tak existuje reálná mož-
nost včas předpovědět bleskovou 
záplavu ve městě a připravit se na 
ni. Tím to však nekončí, protože tuto 
metodu lze v budoucnu prakticky 
využívat v řadě dalších oblastí.

Nastíněné možnosti jsou součástí pro-

jektu měření srážek pomocí mikrovln-

ných (MW) spojů sloužících k připojení 

vysílačů do mobilní sítě. Srážky pro-

cházející MW spojem totiž způsobují 

útlum signálu, který je přímo úměrný 

dešťové intenzitě. Bylo prokázáno, že 

získávaná data jsou spolehlivá a mají 

široký potenciál pro budoucí využití  

– umožní například včasné předpově-

di odtoku vody z městského povodí,  

a mohou tak významně přispět k lepší 

ochraně obyvatelstva a minimalizaci 

škod způsobených bleskovými zápla-

vami. Na tomto projektu se podílí Kate-

dra hydrauliky a hydrologie FS ČVUT 

ve spolupráci s T-Mobile.

Měření srážek pomocí MW spojů 

poskytuje, zejména pro oblast měst-

ské hydrologie, přesnější a rychlejší 

údaje než mnohem méně početné 

srážkoměry nebo finančně nákladné 

radary. MW spoje mohou poskytnout 

obrovské množství měřicích bodů.

„Unikátnost našeho projektu tkví 
v kvalitě, s jakou data z mikrovln-
ných spojů získáváme. Ve spolupráci  
se společností T-Mobile jsme vyvinuli 
software, který umožňuje sbírat data  
z každého ze stovek těchto spojů po 
deseti vteřinách, zatímco u metod, 
jimiž se zabývají některé výzkumné 
týmy z jiných zemí, k tomu běžně do-
chází po čtvrthodině,“ říká vedoucí pro-

jektu Vojtěch Bareš z ČVUT, podle nějž 

je díky tomu možné získávat přesnější  

a včasnější informace, a rychleji tak 

reagovat na blížící se povodňovou si-

tuaci.

Český projekt „Predikce srážkového 

odtoku v urbanizovaných povodích na 

základě deštěm generovaného útlumu 

mikrovlnných spojů telekomunikační 

sítě“ běží od roku 2013, přičemž první 

tři roky byly věnovány výhradně sběru 

dat z mikrovlnných spojů a jejich vali-

daci. Odborníci z ČVUT si jako modelo-

vou oblast vybrali Prahu 18 – Letňany, 

kde pro účely projektu navíc instalova-

li řadu měřicích zařízení, zejména sráž-

koměrů a průtokoměrů, a u jednoho  

z vysílačů zřídili dokonce i malou me-

teorologickou stanici. Ukázalo se to-

tiž,  že získávaná data jsou spolehlivá  

a mají značný potenciál využití.

Oba partneři v současné době spo-

lupracují s několika českými a zahra-

ničními institucemi na přípravě budou-

cího praktického využití dat z těchto 

mikrovlnných spojů. Zároveň se part-

neři chystají na rozšíření této metody  

o další typ radiových spojů, konkrétně 

v tomto případě půjde  o vysokoka-

pacitní spoje umožňující přenos dat  

o rychlosti až 10 Gbit/s. 

 

Vysílače umožní přesné měření srážek, 
a tedy i předpovědi záplav 

Celý článek si přečtete zde  

NAS Synology DS418j ocení především 
domácí uživatelé. Foto: Synology 

Na trh byl uveden nový čtyřšachto-
vý NAS server společnosti Synology  
s označením DiskStation DS418j. 
Cenově dostupný server je navržený 
tak, aby pomohl domácím i běžným 
uživatelům účinně spravovat, chránit 
a sdílet data.

DS418j pohání nový 64bitový dvoujá-

drový procesor a poskytuje vynikající 

výkon přenosu zašifrovaných souborů 

při čtení více než 112 MB/s a 87 MB/s 

při zápisu v konfigurací RAID 5 ve Win-

dows. DiskStation je vybavený operač-

ní paměti DDR4 o velikosti 1 GB, která 

je dvojnásobně velká, než byla u jeho 

předchůdce. Díky podpoře více než 

40TB hrubé kapacity jednoho svazku 

tak DS418j přináší flexibilní správu úlo-

žišť a vynikající uživatelský zážitek.

„V digitální éře se vytvářejí fotografie, 
videa a digitální obsah rychleji než kdy 
předtím. Pro domácí a běžné uživatele 
je nezbytné mít privátní řešení pro uklá-
dání dat, které dokáže uspokojit potře-
by pro velký úložný prostor i bezpečné 
sdílení dat,“ řekl Michael Wang, Pro-

duktový manažer společnosti Synolo-

gy. „Kombinace hardwarových inovací 
a bohatého množství aplikací umožňuje 
uživatelům čtyřšachtového DS418j vyu-
žívat cloudovou synchronizaci a multi-
mediální streaming za 
bezkonkurenční cenu.“

Celý článek si přečtete zde  

Výkonný čtyřšachtový 
NAS pro zálohování  
a multimédia 
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Dopravní podnik Ostrava (DPO) 
spustil 30. 6. 2016 ve spolupráci  
s Koordinátorem ODIS a společnostmi 
ČSOB, Mikroelektronika, VISA EURO-
PE a XT-Card ostrý provoz systému, 
jež umožňuje ve všech prostředcích 
MHD provozovaných DPO platit jízd-
né bezkontaktní platební kartou.

Rok fungování systému potvrdil, že  

o tento způsob platby jízdného je velký 

zájem – k 30. 6. 2017 systém využilo  

1 384 816 cestujících, kteří pořídili stej-

ný počet jízdenek v hodnotě 25 168 184 

Kč. Navíc zájem cestujících neustále 

stoupá, loni činil denní průměr zakou-

pených jízdenek 2430. V půlce roku 

2017 je již na dvojnásobku – 4893.

Hlavní výhodou ostravského systému 

je fakt, že negeneruje papírové jízdenky 

a při jeho využívání cestující nepotřebují 

znát tarif ani cenu jízdného předem. Při 

nástupu přiloží kartu povinně, při výstu-

pu nepovinně a odbavovací systém za 

ně spočítá optimální jízdné. Díky nasta-

vení navíc cestující nikdy nezaplatí více 

než je cena denní jízdenky. Jedná se  

o historicky první odbavovací systém 

tohoto typu v České republice a druhý 

v Evropě.

Všechny platební transakce za ná-

kup „bezpapírového“ jízdného se zú-

čtovávají v clearingovém centru a data 

v něm vyhodnocená prozrazují zajíma-

vé informace. „Víme například, že nej-
populárnější linkou pro platbu kartou 
je tramvaj číslo 8, ve které se prodalo 
přes 150 tisíc jízdenek. Rekordní den 
systému se odehrál v pátek 30. června, 
kdy bylo pořízeno 8174 jízdenek,“ říká 

Pavel Nenka ze společnosti XT-Card, 

která za chod zúčtovacího centra zod-

povídá.

Obrovský zájem obyvatel a návštěv-

níků Ostravy motivuje DPO k dalším 

vylepšením systému. „Do konce le-
tošního roku chceme například lidem 
umožnit zakoupit na jednu platební kar-
tu i jízdenky pro spolucestující. Druhou 
významnou novinkou je propojení sys-
tému platebních karet s dlouhodobými 
jízdenkami. jízdenka-
mi,“ říká Daniel Morys. 

A proč vlastně reportovat? A na co 
vlastně jakýkoliv report potřebujeme? 
Jste konzervativní či akční firma?

Už jste někdy přemýšleli o tom, kdo  

z vás ve firmě dělá primárně to, že je 

vaše firma právě takhle úspěšná?

Už jste si řekli, kdo to vlastně dělá, 

kdo je ten hrdina vaší firmy?

Už jste si někdy položili otázku, co je 

vlastně ten způsob nebo cíl, kdy budete 

v podnikání opravdu spokojeni?

Myslíte, že vaše firma, vydělává dost?

Chcete či potřebujete tu otázku zod-

povědět, nebo vás zkrátka a dobře ne-

zajímá a pokud podnikáte tak se řídíte 

heslem chci nízké náklady, chci vysoké 

zisky a chci zkrátka vypadat dobře. Jaké 

otázky si kladou vaši zaměstnanci?

Zajímá vás to?

Vytvořila jsem si schéma, které se 

tváří jako nějaký možný cíl či úspěch, je 

samozřejmě jasné, že každý podnikatel 

na to kouká jinak. Pro někoho je důleži-

tější výroba, pro jiného, jak funguje jeho 

logistika, a další říká, že nejdůležitější 

data jsou marketing. A co třeba perso-

nalisté? Myslíte, že ví, jaké jsou jejich 

data? Tak kde se to celé potkává? 

Mé otázky, si prosím vyzkoušejte 

zodpovědět za vaši firmu…

1. Obecné
 Vaše výkazy, vaše manažerské účet-

nictví vypráví příběh – nechcete si ho 

se převyprávět? Co o vás vypovídá?

 Jací jsou hlavní hrdinové? Jak se  

k nim chováte?

 Kde se ten váš hlavní děj odehrává? 

Lze místo měnit?

 Z čeho máte strach? Je oprávněný?

 Prodejci prodávají výrobky a služby?

 Manažeři prodávají cíle, rozhodnutí  

a změny, který prodej je obtížnější? 

2. Konkrétní
 Nemohu své náklady snížit?

 Pokud ano, které?

 Pokud ne, proč?

 Co se stane, vezmu-li si další úvěr?

 Proč nemám na účtu hotovost?

 Dělám akvizici správně?

 Mám správnou návratnost financí  

– a můžu ještě něco udělat?

 Mám v zásobách správné množství?

 Které konkrétní procesy ve firmě vás 

stojí zbytečně mnoho peněz?

 Jaké procesy upravit a kolik peněz 

tyto úpravy přinesou?

 Kde máte slabé místo vašich financí?

Pokud chcete vaše otázky zodpově-

dět, klidně mi napište email…

V podstatě máte dva způsoby, jak se 

k tomuto stanovenému konkrétnímu cí-

lečku dostat. Samozřejmě asi cítíte, že 

není úplně správné si říci, že chci, aby 

tohle či tamto číslo bylo co nejvyšší či 

nejnižší, takže bude asi snadnější si 

stanovit nějaké cílovou pásku. Nějaké 

konkrétní číslo – úspěch.

Už jen to, že v čele pelotonu není ni-

kdy přeplněno, nám říká, že tohle bude 

asi ta správná cesta. A jsme u dalšího 

rozhodovacího procesu v rámci finanč-

ního řízení.

Tady můžeme zase zvolit dvě cesty: 

první je cesta konzervativní, máme ně-

jaký plán, máme nějaký budget, máme 

nějaká cílová čísla. Všechny tyhle čísla 

a výpočty jsou ale postaveny na číslech 

rozvahy a výsledovky, tedy výkazu zisku 

a ztrát, popř. Cash Flow, v tom horším 

případě, v tom lepším případě jsou po-

staveny na analytickém či syntetickém 

účetnictví.

V tomto okamžiku ať si odpovíte tak 

či tak v obou případech jste čistě kon-

zervativní firma a tato firma pro každé 

rozhodnutí sahá do historie výkazu  

a bohužel ne každý zaměstnanec ví kde 

má právě ta svá čísla vlastně hledat.

... pokračování příště

Autorka: Veronika  
Lencová

Proč reportovat právě s Microsoft Power BI? 

Jak informuje advokátní kancelář  
Taylor Wessing, cílem dlouho diskuto-
vané novely insolvenčního zákona je 
především posílení transparentnosti 
insolvenčního řízení, omezení admi-
nistrativních úkonů insolvenčních 
soudů a změna systému přidělování 
insolvenčních věcí v oblasti oddluže-
ní. Novela insolvenčního zákona si 
podle důvodové zprávy klade za cíl 
přiblížit výkon činnosti insolvenčního 
správce dlužníkům, úsporu nákladů 
insolvenčního správce a dlužníka  
a rovnoměrné rozložení insolvenč-
ních správců podle požadavků trhu.

Přijatá úprava reaguje na aktuální situa-

ci v oblasti oddlužení a měla by vést ke 

zkvalitnění insolvenčních řízení, jakož  

i k potírání nekalých a korupčních prak-

tik, na které v mnohých případech pou-

kazovala praxe. Zákonem 64/2017 Sb. 

se mění zákon č. 182/2006 Sb.

Za účelem redukovat počet masivně 

zřizovaných provozoven insolvenčních 

správců dojde od 1. července 2017 ke 

změně v přidělování jednotlivých přípa-

dů v oblasti oddlužení. Podle původní 

právní úpravy zavedené revizní novelou 

byli insolvenční správci ustanovováni 

podle pořadí zápisu svého sídla nebo 

provozovny do seznamu správců ve-

deného pro jednotlivé okresní soudy. 

V praxi tato úprava vedla ke zřizování 

provozoven jednotlivých insolvenčních 

správců za účelem uměle navýšit počet 

případů insolvenčních věcí připadají-

cích jednomu správci.

Thomas Rechberger, partner advo-

kátní kanceláře Taylor Wessing Praha 

k tomu dodává: „Po novele se budou 
seznamy vést podle krajských soudů, 
což bude mít značný dopad do praxe. 
Insolvenčnímu správci zůstane zacho-
vána možnost zřídit si v rámci jednoho 
kraje více provozoven, do seznamu se 
ovšem zapíše pouze jeho sídlo, resp. 
jedna provozovna. Z toho důvodu lze 
očekávat opětovné snížení počtu zřizo-
vaných (leckdy fiktivních) provozoven 
a jako důsledek spravedlivou distribu-
ci insolvenčních kauz 
mezi správce.“ 

právo/finance www.ict-nn.com/cs/pravo, www.ict-nn.com/cs/finance

Více článků si můžete přečíst na ict-nn.com/cs/pravo
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Základem práce na sociálních sítích je kvalitní nastavení profilů a také jednoduchost 

sdílení článků v jednom kroku třeba na LinkedInu, Twitteru či Facebooku. Na trhu 

také existují velmi zajímavé pluginy, které vám práci se sociálními sítěmi zjednoduší 

a urychlí. Pokud se chcete dozvědět více, nabízíme školení VERONIKY LENCOVÉ 

se zaměřením na marketing vs. sociální sítě. Školení je primárně určeno pro firmy  

a cena školení se – dle zaměření a počtu účastníků – pohybuje od pěti účastníků  

15 000 Kč. Pokud máte o toto školení zájem a chcete se dozvědět více, kontaktujte 

nás na adrese sales@averia.co.uk. 

Osm pravidel, které vám na Linked- 
Inu, rozhodně pomohou.
1. V České republice je na LinkedIn 75 %  

uživatelů pasivních. Zkuste tedy šláp-

nou na plyn a zapracujte na tom, aby 

váš profil byl opravdu aktuální.

2. Znáte pojem marketingová slepota 

nebo slovní spojení pod lampou je 

největší tma? Konzultujte s nějakým 

přítelem to, co si na LinkedIn napí-

šete hlavně například do MOTTA. 

Zeptejte se ho, jak na něho váš profil 

působí a proč?

3. Nepoužívejte „kočko-psí profily“ ang-

lický si založte anglicky a český čes-

ky…

4. Při tvorbě textů na vašem profilu ne-

používejte zkratky. Používejte jasná 

a zažitá klíčová slova popisující nej-

lépe váš obor, vaše zaměření. Profil 

na LinkedIn funguje jako vaše osobní 

webová stránka a vyhledávání Linke-

dIn funguje podobně jako vyhledává-

ní na Google.

5. Typy profesních spojení jsou rozděle-

ny do tří stupňů:

 Stupeň 1: Jsou to lidé, kteří jsou  

s vámi propojeni přímo. Potvrdili vaši 

žádost o spojení. Ikonu 1st uvidíte ve 

výsledcích vyhledávání u jejich jmé-

na. Můžete je kontaktovat na přímo 

formou LinkedIn zprávy.

 Stupeň 2: Jsou to lidé, kteří jsou 

propojeni přímo s vašimi přáteli  

1. stupně. U jejich jména najdete iko-

nu 2st. Můžete jim zasílat pozvánku 

pro přímé spojení, nebo InMail.

 Stupeň 3: Jsou to lidé, kteří jsou 

napojení na vaše přátelé z druhého 

stupně. U jejich jména uvidíte ikonu 

3st.Pokud bych jako analogii přešla 

na Facebook, jsou to přátelé našich 

přátel.

6. Nepište do svého jména titul.  Stěžuje 

to jednoduchou vyhledávací rovnici.

7. Do hlavní sekce Vaše profesionál-

ní motto (je to sekce pod jménem, 

kterou vidí téměř každý) nepiště to, 

čemu Češi rozumí jako motto. 

8. Rerence. Všichni je máme rádi, když 

nás někdo pochválí. Když se rozho-

dujete, jestli budete spolupracovat  

s určitou firmou, také se nejdříve po-

díváte na reference uživatelů. 

Autorka: Veronika  
Lencová 

Podle mého výzkumu performance-
research.eu, na který k dnešnímu 
datu odpovědělo již 1193 firem, měří 
úspěch svých marketingových kam-
paních na sociálních sítích pouze  
21 % společností.

Na Twitteru, Facebooku, LinkedInu, In-

stagramu nebo YouTube je obrovské 

množství komerčních profilů a aktivit, 

ale jenom minimum jejich provozovate-

lů se snaží zjistit, zda jsou sociální sítě 

pro firmu přínosem a zda se přítomnost 

na nich vyplácí.

Měření ROI  
by mělo být samozřejmostí
Pokud bychom se měli zabývat napří-

klad klasickými hypertextovými rekla-

mami a bannery na Facebooku, tak tam 

je metrika jasná a jednoduchá. Vychází 

z plošné internetové reklamy, klient platí 

za počet zobrazení, případně za kliky  

a jednoduše si může počítat, kolik 

ho stál klik. Otázkou samozřejmě je  

k čemu je nám taková informace. Po-

kud k tomuto nákladu nedokáži přiřadit 

výnos.

Druhou možností, která se nám na-

bízí, je, že si můžeme (pokud to náš 

systém umožňuje) získaného zákazníka  

u sebe na webu sledovat a zjišťovat kon-

verze. (Tady bych rozhodně doporučila 

celou řadu pluginů – rozšíření –, které 

různé měření dělají.) Pak je snadné 

zjistit, kolik objednávek za kolik peněz 

kampaň přinesla a zda se vůbec vypla-

tila. Takže – tohle měření je samozřejmě 

super, ideální samozřejmě pro e-shopy, 

tam je to jasné, a u webů, kde nákup 

můžeme snadno identifikovat.

Zajímavější a složitější hodnoce-

ní úspěšnosti kampaně je například  

u stránek či skupin na Facebooku. Hod-

notit můžeme počet příznivců, například 

politické strany takto často soutěží a své 

příznivce získávají nejen sdílením a po-

zvánkami mezi přáteli (tedy standardní-

mi cestami v sociálních sítích), ale i výše 

uvedenou cestou, tedy placenými hy-

pertextovými odkazy, které směřují na 

stránky či skupiny.

Jak je tedy možné měřit úspěšnost 
kampaně na sociálních sítích?
Aby bylo možné měřit přínos kampa-

ně, je třeba sledovat náklady a výno-

sy. Standardem pro měření kampaní 

se stává parametr ROI (Return Of In-

vestment), neboli návratnost investice. 

Aby byla kampaň úspěšná, musí se ná-

klady na její realizaci minimálně vrátit. 

Pro stanovení návratnosti stačí dosadit 

do jednoduchého vzorce.

ROI (%) = zisk / investice * 100

Index ROI znamená poměr vydělaných 

peněz k penězům investovaným. Pokud 

je menší než 100 %, kampaň byla ztrá-

tová. Za jednoduchým vzorcem ale stojí 

složité identifikování vstupů, tedy inves-

tic a zisku.

Autorka: Veronika  
Lencová 

Jak měřit své marketingové úspěchy  
na sociálních sítích? 

Sociální sítě nezměníte, změnit musí-
te svůj pohled. Pokud je budete igno-
rovat, či se od nich separovat, máte 
na to právo, pojedou prostě dále – 
ale bez vás...

 Většina firem si už uvědomila, že 

chce-li získat do svých řad například 

dobré konstruktéry nebo kreativ-

ce, nestačí jen podat si inzerát na  

jobs.cz a čekat.

 Klasické inzeráty jsou nahrazovány 

sociálními sítěmi jako je třeba Linke-

dIn, Facebook či Twitter, ale už i Sna-

pchat, Xing atd.

 Skvěle na nich fungují online sou-

těže, videa, osobní příběhy zaměst-

nanců, všimli jste si parádní např. 

reklamní kampaně McDonaldu, Alzy 

či Home Creditu? Chce to především 

vtipný a chytrý nápad.

Jak to dělá Facebook zadarmo či za 
peníze
Nejběžnější je poslat na sociální síť 

příspěvek koncipovaný jako pracovní 

inzerát. Prima fotka, prima text, jak už 

jsme řekli. Rozhodně by neměl však vy-

padat jen jako prvoplánová reklama na 

práci právě ve vaší firmě.

Můžete to samozřejmě udělat zadar-

mo, ale sám o sobě bude mít takový 

příspěvek dost malý dosah. A jak už 

víme, je potřeba toto snažení podpořit 

ještě další reklamou.

A co je tomto okamžiku nového na 
Facebooku?
Facebook neustále pracuje na vývoji 

nových funkcí a na zlepšení stávajících. 

Pojďme se na některé změny podívat.

Přátelé v okolí
Funkce Přátelé v okolí vám pomáhá 

zjistit, kteří přátelé se nacházejí v okolí 

nebo na cestě. 

Trendy
Trendy přinášejí zajímavé a relevantní 

konverzace, které vám pomohou obje-

vit ten nejlepší obsah na celém Face-

booku. V některých dalších článcích si 

řekneme jak a na tyto témata se podívá-

me pěkně pod lupou.

Autorka: Veronika 
Lencová 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Co nového na sociálních sítích? 

08-09/2017

11

Linkedin ANO, Facebook NE! 

Celý článek si přečtete zde  

www.ict-nn.com/cs/marketing marketingICT NETWORK NEWS

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

http://ict-nn.com/cs/marketing/4154-linkedin-ano-facebook-ne
http://ict-nn.com/cs/marketing/4155-co-noveho-na-socialnich-sitich
http://ict-nn.com/cs/marketing/4152-jak-merit-sve-marketingove-uspechy-na-socialnich-sitich


Projekt IOT NETWORK NEWS je mezinárodní tech-

nologicko-informační komunitní platforma, která 

sdružuje a propojuje informace o tématech IoT a Smart Cities na jednom místě. 

Tato nezávislá platforma má za cíl propojovat různé pohledy na tato témata  

z pohledu vládních a státních institucí, odborné veřejnosti, školství, ale také ko-

merčních subjektů. Pro vládní nebo státní instituce a školství máme připravena 

partnerství zdarma. V této platformě propojujeme také na jednom místě všechny 

ostatní clustery, HUBy a podobné projekty pod jednu informační střechu. Plat-

forma je momentálně provozována v anglickém a českém jazyku a postupně 

bude spuštěna také v dalších samostatných jazykových verzích a to v němčině, 

polštině a slovenštině. 

V této pravidelné rubrice se průběžně dozvíte o zajímavých projektech. Přidat 

se k nám můžete také na sociální síti LinkedIn ve skupině IOT & SMART CITIES 

GLOBAL COMMUNITY. 

A jak vlastně funguje NS?
NS je Linuxový systém. Jedná se o po-

měrně náročnou architekturu, skláda-

jící se z databáze a několika běžících 

„programů“, které vykonávají různé 

samostatné úkoly. Tyto jednotlivé úko-

ly dohromady řídí celou síť LoRaWAN. 

Pokud to zjednoduším – když na vstup-

ní interface systému přijde zpráva, 

systém zjistí, zda je určena tomuto sys-

tému. Tedy zda je vyslaná ze zařízení, 

které NS zná. Pak zprávu zbaví „síťo-

vého šifrovacího klíče“ a zjistí, pro kte-

rou „aplikaci“ je zpráva určena. V této 

fázi může systém udělat několik věcí. 

Obsah této zprávy zašifrovaný „apli-

kačním šifrovacím klíčem“ přepošle 

přímo do aplikace nebo ho uloží do da-

tabáze, kde si jej může aplikace otevřít,  

a tak dále. Zjednodušeně se dá říci, že 

výstupem z NS jsou data určená pro 

aplikace. Jelikož se jedná o systém, 

který funguje oboustranně, přenos dat 

umí řídit i opačným směrem. Tedy když 

přijdou data z aplikace, zašifruje je  

a pošle do sítě LoRaWAN. Záměrně ne-

říkám, že je pošle NODU, protože NS 

tuto zprávu pošle do GW a ta jí „zakřičí 

do éteru“…

Co přináší využívání NS?
Toto je dobře položená otázka, protože 

„využívání“ nebo „užívání“ je správný 

výraz. Jinak byste musel NS spravovat, 

administrovat, dohledovat, provozo-

vat, zabezpečovat atd. Což pro malé 

a střední, ale dokonce i velké projek-

ty nemusí být vždy výhodné. Jedna 

instance NS může spravovat statisí-

ce NODŮ a stovky GW. Tedy projekty  

o velikosti několika stovek nebo tisíc 

NODŮ by kompletní zpráva NS mohla 

pohřbít. S naším produktem můžete 

růst a nejprve si ho pořídit jako službu 

a až poté jako vlastní omezenou instan-

ci. A ve chvíli, kdy bude LoRaWAN síť 

dostatečně velká, pořídit si kompletní 

instalaci a převzít zodpovědnost nad 

celým provozem NS.

Pro koho je vlastně pořízení NS vhod-
né?

Jednoduše, pro každého, kdo si chce 

postavit a provozovat vlastní síť LoRa-

WAN.

Jedná se o nákup zařízení nebo pro-
nájem služby?
Obecně lze říci, že RaycomNS je soft-

ware. V dnešní době není nutné plá-

novat nákup nějakého zařízení. My 

poskytujeme RaycomNS jako službu 

nebo ho prodáváme jako instanci SW, 

která běží v profesionálním cloudu. Za 

určitých podmínek jsme ochotni prodat 

i licenci na celý systém a nainstalovat 

jej na hardware klienta, což už by sou-

viselo s nákupem nějakého „železa“.

A co bude stát takové využívání NS?  
A za co se vlastně platí?
Tato otázka souvisí s tou předcházející. 

Jde také o to, na jaké účely chcete Net- 

work Server používat. 

Službu pro testovací provoz máme 

zcela zdarma. Tedy, pokud si chce ně-

kdo vyzkoušet provoz LoRaWAN sítě, 

může si u nás pořídit testovací účet, 

který je zdarma a zatím na neomeze-

nou dobu. 

V případě, že chce klient začít uží-

vat nebo poskytovat profesionálnější 

službu, ale zatím neplánuje investi-

ci do mnoha nodů (senzorů), může  

RaycomNS využívat jako službu  

a platit jednotky korun za jeden node 

za měsíc. 

Pokud jedná o projekt většího rozsa-

hu, může si klient objednat omezenou 

verzi vlastní instance. To omezení může 

být na maximální počet gateways,  

nodů nebo aplikací. 

V případě opravdu velkého projektu 

si klient může objednat neomezenou 

verzi vlastní instance, která poběží na 

našem hardwaru. Nejvyšší možností je 

nakonec zakoupení vlastní licence na 

celý systém, který klientovi nainstaluje-

me na jeho individuální hardware.

Řešení umožňuje manažerům vozo-
vého parku (fleet manažeři) zjišťovat 
provozní hodnoty pomocí IoT a bez-
pečně ovládat zařízení pomocí IoT.

Řešením je Agnostic to Device Proto-

col. Sleduje a analyzuje data zařízení  

a poskytuje informace, které pomáhají 

podnikům být proaktivnější a účinněji 

tak využívají své flotily.

Nokia nabízí komplexní portfolio, 

které zahrnuje aplikace vozového par-

ku, správu zařízení uvnitř vozidla a in-

frastrukturu, která dokáže zpracovávat 

velké objemy připojených IoT zařízení 

a paketových dat. Platforma podporuje 

zúčastněné subjekty týkající se vozové-

ho parku, jako jsou pojišťovací doprav-

ci, vlastníci vozového parku, logistické 

plánování a servisní vozidla, vzdálení 

pracovníci v terénu, rovněž ale i vlády  

a agentury veřejné dopravy.

Pomocí řešení správy IoT můžete 

bezpečně integrovat dohled v reálném 

čase, analýzu a automatizaci řízenou 

senzory napříč dodavatelským řetěz-

cem pro flotily a produkty, které se 

přepravují. To vše zahrnuje data sníma-

čů OBD-II, firmware zařízení, aplikace  

a palubní zařízení bez automobilového 

vybavení.

Ke konci června 2016 společnost So-
lidus Tech realizovala pilotní projekt 
pro vzdálený odečet vodoměrů spo-
lečnost SMVAK. Pilot byl realizovaný 
za podpory společnosti OVOD, která 
je servisní společností SMVAKu pro 
správu jednotlivých odběrných míst.

Cílem mikropilotu bylo zjištění, zda 

existuje technologie, jež dokáže zajistit 

vzdálené přenosy od různých instalací 

vodoměrů. Samotné vodoměry jsou 

umístěny i v těžko přístupných prosto-

rech a z hlediska radiového přenosu 

téměř nedostupné. V mikropilotu bylo 

řešeno umístění vodoměrů v hlubokých  

sklepech, šachticích, rodinných a byto-

vých domech.

Druhým cílem bylo ověření přesnos-

ti samotných odečtů. Pro toto ověření 

byla zvolena indoorová lokalita OVO-

DU, kde byl vodoměr umístěn do tes-

tovací laboratoře se simulací podmínek 

obdobných reálnému nasazení vodo-

měru. Pro úspěšné nasazení mikropi-

lotu bylo zapotřebí navrhnout a vyrobit 

technické zařízení, které bude odpo-

vídat zadání. Byla vyvinuta čtecí hlava 

pro vodoměry SENSUS a podařilo se 

vyrobit snímací hlavy.

12 IoT www.iot-nn.com
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Mikropilot pro vzdálený  
odečet vodoměrů 

Nokia IoT mění způsob  
řízení vozových parků 

RaycomNS – Network server pod lupou 
... dokončení ze strany 1
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ČRA budují další datové sály a navy-
šují kapacitu a výkon datového cent-
ra DC Tower v Praze na Žižkově. Kro-
mě budování nových prostor v rámci 
komerčních datových sálů dochází 
také k rozšiřování privátních sálů.

Během prvního pololetí roku 2017 pro-

běhlo rozšíření privátního datového 

sálu společnosti Livesport, jehož kapa-

cita narostla o více než 100 %. Podstat-

ně se také zvýšil výkon datového sálu. 

Rozsáhlé stavební úpravy probíhaly po 

dobu tří měsíců bez jakéhokoliv přeru-

šení provozu technologií klienta a při 

dodržení garancí dostupnosti. V rámci 

privátního sálu rovněž byly nainsta-

lovány nové, výkonnější technologie 

chlazení, vznikla nová infrastruktura. 

Postupně dochází k rozšiřování sálů  

a kapacitních prostor u dalších klientů 

– např. Asseco Solution, Wood & Com-

pany a dalších.

„Zákazníci si stále více uvědomují 
nutnost kvalitní, bezpečné, a především 
vysoce spolehlivé péče o prostředí, kde 
má běžet jejich IT. Kromě rozšiřování 
komerčních sálů vidíme velký potenciál  
i v budování privátních datových sálů,“ 
říká obchodní ředitel ČRA Miloš Mastník.

Dispozice technologických prostor 

žižkovského televizního vysílače, kde 

DC Tower sídlí, splňují přísné bezpeč-

nostní standardy z hlediska fyzického, 

provozního i datového zabezpečení na 

úrovni objektů strategického významu. 

Část datového centra DC Tower je vy-

členěna pro cloudové služby ČRA. Le-

tos došlo k navýšení výkonu a kapacity 

i u těchto služeb. Díky přechodu systé-

mu úložišť na Full-Flash disková řeše-

ní, se povedlo extrémně navýšit výkon 

těchto úložišť. Oproti předchozímu ře-

šení jde o přibližně 45násobek dostup-

ného výkonu. Došlo i k navýšení kapa-

city na současné 3000 

TB. Nové řešení přines-

lo úspory energie. 

Společnost Dell EMC uvedla novou 
generaci světově nejprodávanějších 
serverů. Design nové 14. generace 
serverů Dell EMC PowerEdge tvo-
ří škálovatelnou, automatizovanou  
a bezpečnou výpočetní platformu pro 
tradiční i cloudově nativní aplikace 
pro nové procesory Intel Xeon.

Škálovatelná obchodní architektura 

serverů Dell EMC PowerEdge pomá-

há zákazníkům účinně naplňovat jejich 

měnící se obchodní potřeby prostřed-

nictvím vyššího výkonu pro tradiční, 

virtualizované a cloudově nativní apli-

kační úlohy v softwarově definovaných 

datových centrech. Nové portfolio 

serverů Dell EMC PowerEdge, vysoce 

optimalizované pro technologii non-vo-

latile memory express (NVMe), pomáhá 

zákazníkům v rychlejším nasazení sad 

řešení pro softwarově definovaná dato-

vá úložiště a hyperkonvergované infra-

struktury. To zajišťují tyto výhody:

 Rychlejší databáze a nižší latence 

nabízející až 12násobně vyšší po-

čet čtecích a zápisových operací za 

sekundu (IOPS) a až o 98 procent 

kratší latenci databáze v clusteru VM-

ware vSAN cluster.

 Rychlejší a transparentní živá migra-

ce virtuálních počítačů, nyní až o 58 

procent rychlejší s až o 75 procent 

nižším vytížením procesorů při pou-

žití 25Gb Ethernetu s technologií Re-

mote Direct Memory Access (RDMA).

 Rychlejší úložiště pro výpočetní 

prostředky k maximalizaci výkonu 

aplikací prostřednictvím až šestkrát 

vyššího počtu jednotek NVMe, až 

čtyřkrát vyšší kapacity Flash úložiště, 

o 30 procent vyššího počtu vstupně-

-výstupních slotů a o 25 procent vyš-

ší hustoty úložiště.

Inteligentní automatizace serverů Dell 

EMC PowerEdge umožňuje IT specia-

listům soustředit se na důležitější úlohy, 

zvyšující spokojenost zákazníků.

Ve čtvrtek 13. července 2017 začala 
symbolickým poklepáním na základní 
kámen stavba centrálního datového 
úložiště, které vznikne na brownfiel-
du po bývalé elektrárně Tušimice I.

Záměry společnosti ČEZ investovat půl 

miliardy korun představili vysocí mana-

žeři Skupiny ČEZ. Součástí poklepání 

na základní kámen byla i prezentace 

vizualizace centrálního datového úlo-

žiště, které vznikne na brownfieldu po 

bývalé Elektrárně Tušimice I. ČEZ si 

od tohoto projektu slibuje především 

úsporu celkových nákladů – a to hlavně 

za úsporu elektrické energie. Zprovoz-

něním nového datacentra dojde také  

k uzavření čtyř dosavadních datacenter.

„Dnešní doba hodně akceleruje  
v oblasti informačních technologií, kte-
ré prostupují životem všech lidí,“ sdělil 

Martin Novák, místopředseda předsta-

venstva Skupiny ČEZ. „Proto je zapo-

třebí zpracování stále větších objemů 
dat. Vítěznou variantou je výstavba 
vlastního datového centra v areálu elek-
trárny Tušimice.“ K tomuto kroku Skupi-

nu ČEZ vedlo hned několik důvodů. Ten 

hlavní je – ve srovnání s pronájmem ex-

terních prostor –, že tato varianta vychá-

zí výrazně levněji. Druhým důvodem je, 

že objekt bude umístěn přímo v areálu 

společnosti ČEZ, který je zabezpečen 

na vysoké úrovni a je pod neustálou 

kontrolou a dohledem. Přitom půjde  

o datové centrum s nejmodernější-

mi parametry a bude sloužit čistě pro 

účely Skupiny ČEZ. „Toto centrum 
celé vytížíme a budeme schopni jeho 
kapacitu využít sami,“ přiblížil záměry 

Skupiny ČEZ Martin Novák. Ten dále 

ještě přiblížil technické parametry, které 

spočívají v umístění 160 datových rac-

ků s celkovou plánovanou kapacitou  

8 PB (8 petabajtů = 8192 TB). Z toho 

dva petabajty budou provozní a šest 

petabajtů bude záložních. Toto data-

centrum se stane hlavním datovým 

centrem Skupiny ČEZ a vedlejším dato-

vým centrem se stane DC na elektrárně 

Temelín.

www.vseodatacentrech.cz

Více článků si můžete přečíst na www.vseodatacentrech.cz

Celý článek si přečtete zde  

ČRA chce do konce roku 2017  
navýšit kapacitu DC Tower o 75% 

Čtrnáctá generace serverů PowerEdge 
přináší vyšší výkon a bezpečnost 

V Tušimicích začala stavba datacentra  
ČEZ poklepáním na základní kámen 

datacentra

Server PowerEdge 14. generace.  
Foto: Dell EMC 
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Poklepání na základní kámen. Zleva: generální ředitel ČEZ ICT Services Vítězslav Bogač, 
místopředseda představenstva Skupiny ČEZ Martin Novák a ředitel elektráren Tušimice  
a Prunéřov Otakar Tuček. Foto: redakce 

DC Tower – pohled do sálu. Foto: ČRA 
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Společnost Ericsson v rámci své ak-
tuální studie ConsumerLab Merged 
Reality informuje o tom, že spotřebi-
telé očekávají, že se virtuální realita 
(VR) a rozšířená realita (AR) spojí  
s realitou fyzickou. 5G přitom bude 
klíčovou technologií, aby se takové 
zkušenosti staly běžnými.

Studie uvádí, že pokud se hranice mezi 

vnímáním fyzické a virtuální reality za-

čnou stírat, mohlo by to mít výrazný vliv 

na životy lidí a společnost samu. Způ-

sob, jakým žijeme, pracujeme, přijímá-

me informace a konzumujeme média, 

se zásadně změní.

Reality se nesloučí, pokud je uživa-

tel připojen k počítači nebo odpojen 

od fyzické reality. První uživatelé, kteří 

VR/AR přebírají, očekávají, že sítě pří-

ští generace, jako je 5G, budou hrát 

ústřední roli. Třicet šest procent z nich 

od 5G očekává, že zajistí VR/AR mo-

bilitu prostřednictvím stabilní, rychlé  

a širokopásmové sítě. Třicet procent za-

stánců technologických inovací očeká-

vá, že 5G umožní bezdrátové připojení 

headsetů.

Klíčová zjištění:
 Sedm z deseti zastánců techno-

logických inovací očekává, že VR  

a AR zásadně změní každodenní život 

v šesti oblastech: média, vzdělávání, 

práce, sociální interakce, cestování  

a maloobchod.

 Média se už nyní transformují a spo-

třebitelé očekávají, že v průběhu jed-

noho roku začnou virtuální obrazov-

ky nahrazovat televizory a kina.

 Nedostatek mobility, objemné head-

sety a síťové zpoždění brání spojová-

ní realit. Každý pátý zastánce tech-

nologických inovací již snížil četnost 

využívání virtuální reality. Polovina  

z nich přitom věří, že současné VR 

helmy brání mobilitě.

 Téměř pětina z uživatelů považuje za 

problém nevolnost způsobenou VR. 

Dokonce i uživatelé virtuální reality 

na smartphonech omezují její pou-

žívání většinou na domácí prostředí, 

protože mobilitě brání rychlé vybíje-

ní baterie a skutečnost, že headset 

omezuje zorné pole uživatele. 

Studie: VR a AR se stanou naší realitou 

Celý článek si přečtete zde  

Virtuální a rozšířená realita se stanou  
s příchodem 5G technologií velmi reál-
nými. Foto: Ericsson 

Ředitelé IT a provozu v českých  
a slovenských společnostech z od-
větví utilit považují za jednu z nejdůle-
žitějších priorit digitální transformaci  
– zejména oblast interakce se zákaz-
níkem, inovaci procesů a produktů 
a využívání internetu věcí. Z ankety 
u příležitosti tematického brífinku  
s analytiky Gartner plyne, že naopak 
mezi méně významné technologie 
řadí například blockchain.

Průzkumu se zúčastnila desítka re-

spondentů reprezentujících podniky 

z oblasti výroby a distribuce elektřiny, 

plynu, paliv a vodárenství se souhrn-

ným obratem přes 190 miliard Kč.  

Z ankety vyplynulo, že prioritní oblastí, 

které se budou respondenti v příštích 

dvou letech nejvíce věnovat, je (kro-

mě modernizace aplikační architektury  

a infrastruktury) především výstavba  

a rozvoj digitálního byznysu. Za nej-

důležitější trendy (takové, do nichž již 

jejich organizace investovaly nebo plá-

nují v dohledné době investovat) pak 

respondenti považují:

 digitální interakci se zákazníky (pro-

střednictvím mobilních zařízení, so- 

ciálních sítí apod.),

 digitální byznys a transformaci (pro-

cesy, obchodní modely, produkty  

a služby)

 a internet věcí, IoT (senzory v sítích, 

chytré odečty apod.).

Internet věcí plánuje většina respon-

dentů využít pro chytré odečty (smart 

metering), monitorování sítí a infrastruk-

tury a v o něco menší míře také pro říze-

ní inspekčních robotů a dronů. Naopak 

plány pro využití technologie blockcha-

in většina respondentů nemá – přibliž-

ně třetina ale uvažuje o možnostech 

jeho nasazení u řešení, jako jsou inteli-

gentní smlouvy, vyúčtování apod.

Plné čtyři pětiny respondentů uvedly, 

že v oblasti digitálního byznysu je jejich 

organizace přinejmenším ve fázi návrhu 

a plánování. 

Průzkum: Digitální transformace  
je pro CIO z utilit jednou z hlavních priorit 

Zdroj: Inside 
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Nová studie ukazuje, jak cloudové 
technologie díky automatizaci mění 
roli zaměstnanců, usnadňují sdílení 
informací a podporují rychlé zavádě-
ní inovací. Jedná se o další disruptiv-
ní technologii.

Společnosti Oracle a MIT Technology 

zveřejnily výsledky průzkumu, které 

dokládají význam spolupráce mezi 

odděleními financí a lidských zdrojů 

(HR) pomocí technologií cloudu. Stu-

die Finance and HR: The Cloud’s New 

Power (Finance a lidské zdroje: Nová 

síla cloudu) ukazuje, že cloud umož-

ňuje sjednocený pohled na informace 

obou oddělení a organizace díky tomu 

mohou lépe reagovat na neustále pro-

bíhající změny.

Celosvětový průzkum je založen na 

odpovědích 700 ředitelů firem s výkon-

nou pravomocí i ředitelů a specialistů 

z oddělení financí, HR a IT. Výsledky 

ukazují, že sdílení cloudových systé-

mů mezi odděleními financí a lidských 

zdrojů je klíčové pro transformaci pod-

niku i pro úspěšné nasazení cloudo-

vých technologií jako celku. 

Integrace systémů pro plánování 

podnikových zdrojů (ERP) a řízení lid-

ského kapitálu (HCM) umožňuje kromě 

jiných přínosů snazší sledování a plá-

nování nákladů na zaměstnance pro 

účely tvorby rozpočtů. Integrace HCM  

a ERP systémů v cloudu usnadňuje 

spolupráci mezi dalšími odděleními 

podniku; 37 % respondentů uvedlo, že 

využívají cloudové technologie pro vy-

lepšení způsobů, jimiž se v rámci orga-

nizace sdílejí data.

Téměř polovina respondentů (46 %) 

uvádí, že díky cloudu se výrazně zlepši-

la jejich schopnost provádět změny na 

organizační úrovni. Mezi respondenty  

z nejvyššího vedení firem byl tento podíl 

47 %. 

Významný je také přínos cloudu  

k produktivitě. Téměř třetina (31 %) 

dotazovaných potvrzuje, že jim díky 

cloudu ubylo ruční práce a automati-

zace procesů jim umožňuje věnovat  

více času strategickým 

prioritám. 

Celý článek si přečtete zde  

Studie: Cloud 
zefektivňuje  
práci oddělení 
financí  
a lidských zdrojů 

http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/3734-studie-virtualni-a-rozsirena-realita-se-postupne-stanou-nasi-realitou
http://www.netguru.cz/novinky/3838-pruzkum-digitalni-transformace-je-pro-cio-z-utilit-jednou-z-hlavnich-priorit
http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/3713-studie-cloud-zefektivnuje-praci-oddeleni-financi-a-lidskych-zdroju
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Na tomto webu pak naleznete informace právě pro vás z oblasti lifestyle produk-
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Zastánci otevřených kanceláří míní, 
že nás open space prostory naučí 
spolupracovat s kolegy, respektovat 
a vnímat jejich potřeby. Reálná praxe 
i vědecké studie to však už vyvracejí. 
Spojování kanceláří do jednoho pro-
storu zvyšuje u lidí podrážděnost, 
podezíravost a snahu uzavírat se do 
sebe. Ale i open space prostory lze 
upravit tak, aby byly příjemnější.

Pracovní prostředí má velký vliv na 

produktivitu práce, proto se hledání 

toho ideálního věnuje velká pozornost. 

Podle nejnovějších šetření je nejlep-

ším scénářem zajišťujícím harmonii na 

pracovišti vlastní kancelář, kterou sdílí 

maximálně jeden další člověk. A když to 

nejde, tak práce z domova. Ve velkých 

společných kancelářích stoupá počet 

rozptylujících podnětů, vázne spoluprá-

ce, zvyšuje se nedůvěra a sílí negativní 

vztahy. Zhoršuje se také pocitové vní-

mání přátelství mezi spolupracovníky či 

podpory ze strany nadřízených.

„Akustické podněty – zejména srozu-
mitelná řeč – jsou tím, co nás ruší nejví-
ce, jak dokázala nedávná studie Cam-
bridge Sound Management (CSM). 
Zklidnění prostředí, například pomocí 
technologie Sound Masking, zvyšuje 
produktivitu práce až o deset procent,“ 
argumentuje Andrej Hronec, ředitel 

společnosti Audiopro, která CSM v ČR 

zastupuje. 
Na rušení hovory spolupracovníků 

si podle průzkumu CSM stěžuje třetina 

administrativních pracovníků. Důvěrné 

informace, které nejsou určené jim, za-

slechne až 53 % lidí pracujících v open 

space prostorech. Zlepšení akustic-

kých parametrů je proto jedním z nej-

důležitějších předpokladů pro zvýšení 

atraktivity takových objektů. 

„Díky zařízení pro maskování zvu-
ku je možné v open office kancelářích 
zlepšit prostředí, především akustickou 
pohodu, navíc bez rušivých zásahů do 
vizuální podoby interiéru a s přijatel-
nými náklady,“ konstatuje dále Andrej 

Hronec a pokračuje: „Metodu zvukové-
ho odstínění používali již staří Řekové, 
když své zahrady či interiéry ‚chránili‘ 
před hlukem z ulice šumícími fontána-
mi. V dnešní době slouží k těmto úče-
lům malé reproduktory – tzv. emitory, 
vysílající tichý uniformní šum o různých 
frekvencích, který je upravený do pás-
ma lidské řeči a optimalizovaný tak, 
aby překrýval probíhající komunikaci. 
Rozhovor ve vzdálenosti zhruba 3,5 m 
sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, 
takže vás nevyrušuje.“ Emitory systé-

mu Cambridge Sound Management 

jsou menší než kompaktní disk a lze je 

snadno zapustit i do složitých stropních 

konstrukcí, kam se instalují nejčastěji.

Kromě odstínění rušivého hluku se 

Sound Masking používá i pro akustické 

odstínění prostor pro jednání, například 

pro zajištění soukromí 

zasedacích místností.

Notebook Asus Pro B9440 pro firem-
ní profesionály charakterizuje tenká 
konstrukce a tělo vyrobené z hořčí-
kové slitiny. To tvoří dosud nejlehčí 
firemní 14palcový notebook na svě-
tě. Novinka má hmotnost jen jeden 
kilogram a její profil měří necelých 
15 mm.

Zásluhou rámečků tenkých jen 5,4 mm 

nepřevyšuje 14palcový model B9440 

rozměry běžných 13palcových note-

booků. Neobvyklá je také konstrukce 

umožňující otevření displeje až do úhlu 

180 stupňů a zdvižení klávesnice do 

úhlu příhodného pro psaní. Armádní 

certifikace MIL-STD 810G garantuje 

odolnost počítače v jakémkoli prostředí. 

Notebook disponuje podsvícenou klá-

vesnicí odolnou proti polití a baterií s vý-

drží až deset hodin. O dostatečný výkon  

se stará procesor Intel Core i7 sedmé 

generace s podporou 8 GB RAM. Data 

lze ukládat na rychlé SSD s kapacitou  

512 GB. Model Asus Pro B9440 se  

u nás prodává vybavený softwarovou 

sadou Asus Business Manager.

Elegantní notebook byl navržen 

speciálně pro manažery a cestují-

cí profesionály. Díky pevnosti těla 

ze slitiny hořčíku bylo možné zmen-

šit rozměry notebooku, aniž by byla 

dotčena jeho síla a odolnost. Note-

book byl podroben i rozšířenému 

testování standardu spolehlivosti. 

Tyto testy zahrnují zkoušky pádem  

z extrémních výšek, test pantů s 50 ti-

síci cykly otevření, testování odolnosti 

víka vůči tlaku či zkoušku odolnosti 

klávesnice. Klávesnice odolná proti 

polití je zárukou toho, že ani drobné 

šplíchance nebudou mít vliv na správné 

fungování počítače.

Tenká ergonomická klávesnice  

s odolností proti polití se vyznačuje 

pantem se speciální konstrukcí, který 

při otevření notebooku nakloní kláves-

nici do úhlu ideálního pro psaní. Klá-

vesy se zdvihem 1,5 mm jsou zvlášť 

tvarované pro konečky prstů a dodávají 

tak uživateli komfort a příjemnou doty-

kovou odezvu. 

Adata Technology představila pamě-
ťové DDR4 modul XPG SPECTRIX 
D40 s proměnlivým a programova-
telným RGB osvětlením. Vycháze-
jí z úspěšných DDR4 modulů XPG 
Dazzle, u kterých se ale změnila jed-
nobarevná LED za vícebarevné RGB 
osvětlení.

Dalším výrazným vylepšením je rych-

lost, která vzrostla na 2400 MHz až 

4000 MHz, což je o mnoho rychlejší než 

3200 MHz u Dazzle. Díky podpoře Intel 

XMP 2.0 a velmi efektivnímu chlazení 

kombinuje SPECTRIX D40 úchvatné 

RGB efekty s drsným výkonem a mož-

ností přetaktování. Tím potěší jak nad-

šené hráče, tak tunery počítačových 

skříní i soutěživé příznivce přetaktová-

ní. SPECTRIX D40 je také kompatibilní  

s AMD AM4/Ryzen.

Paměťové moduly SPECTRIX D40 

mají v chladiči integrované vícebarev-

né RGB osvětlení s přednastaveným 

cyklem svícení. Uživatelé navíc mohou 

snadno nastavovat sekvence, intenzitu 

osvětlení a další parametry prostřed-

nictvím různých programů. Jednou  

z takových aplikací je populární ASUS 

Aura Sync, kterou podporují všechny 

stávající základní desky ASUS. Pamě-

ťové moduly SPECTRIX D40 obsahují 

řadič, který byl testován z hlediska 

kompatibility s AURA Sync, díky čemuž 

mají majitelé základních desek ASUS 

skvělou kontrolu nad 

všemi RGB efekty, 

včetně možnosti jejich 

úplného vypnutí. 

Paměti udělají  
z PC brutální 
stíhačku

Klid na práci v open space  
je velký problém 

Lehký notebook s armádní certifikací 

Celý článek si přečtete zde  

www.kankry.cz kankryICT NETWORK NEWS 15

08-09/2017 Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Elegantní notebook Asus Pro má hmot-
nost jen jeden kilogram. Foto: Asus 

Paměťové DDR4 modul Adata XPG 
SPECTRIX D40. Foto: Adata 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

http://kankry.cz/2017/07/24/nejlehci-14palcovy-byznysovy-notebook-s-armadni-certifikaci/
http://kankry.cz/2017/07/26/pameti-adata-ddr4-xpg-spectrix-d40-udelaji-z-vaseho-pocitace-brutalni-stihacku/4/
http://kankry.cz/2017/09/14/klid-na-praci-v-open-space-je-velky-problem/
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Zaměstnanci jásají, ale firmy tratí. 
Situace na českém trhu práce činí 
ze schopných expertů velmi žádané 
zboží. Celá třetina firem dnes čelí ne-
dostatku kvalifikovaných sil. 

Podle ČSÚ je na 32 % podnikatelů zne-

pokojeno nedostatkem kvalifikovaných 

zaměstnanců. Mnozí kvalifikovaní pra-

covníci odcházejí za lepším výdělkem 

na západ. Podle odhadů Ministerstva 

práce a sociálních věcí pracuje v ze-

mích EU kolem 115 tisíc Čechů.

V České republice stabilně chybí 

především personál nemocnic, a také 

dělnické profese, kuchaři a operátoři 

výroby. Seznam nedostatkových pro-

fesí se však rozšiřuje a jedním z nejci-

telněji žádaných oborů jsou „ajťáci“, ex-

perti z oboru informačních technologií. 

„Poptávka firem po programátorech, 
vývojářích a IT profesích roste. Společ-
nosti jsou si dobře vědomé, že jejich 
úspěch roste a padá s kvalitou těchto 
zaměstnanců,“ vysvětluje Milan Čálek 

ze společnosti CoolPeople, která se vy-

hledáváním IT specialistů zabývá. Proto 

i mezi personálními agenturami roste 

diverzifikace a přibývá těch, které se 

specializují na dodávání expertů pou-

ze určitého oboru. „Dnes řešíme i si- 
tuace, kdy se na nás obrátí firma s tím, 
že jí akutně chybí deset programátorů,  
a pokud jejich stav rychle nedoplní kva-
litními lidmi, propady v ziscích půjdou 
do milionů. Splnit takové požadavky 
by bylo bez rozsáhlé databáze expertů 
nemožné.“

Obecně podceňovaným jevem je 

v českých firmách také retence, tedy 

udržení stávajících zaměstnanců. Běž-

nou praxí zaměstnavatelů je, že platí 

pracovníkovi nejmenší možnou částku, 

na niž má nárok podle smlouvy, ačko-

li během náboru slibovali nejrůznější 

benefitní příplatky, prémie či osobní 

ohodnocení. Mnozí zaměstnanci často 

tráví v práci mnohem více hodin, než 

kolik dostanou zaplaceno, a všeobec-

ně přijímaným zdůvodněním pak je tvr-

zení, že jde o nutnou investici do jejich 

vlastní kariéry. I zde se situace mění jen 

pozvolna. „Máme systém možnosti vý-
běru přesčasů. Jakýkoli odpracovaný 
přesčas si mohou zaměstnanci vybrat  
v podobě volna,“ uvedla Gabriela 

Hoppe z poradenské společnosti IB 

Grant Thornton Consulting a dodala: 

„Kromě jiného nabízíme i zkrácené 
úvazky rodičům na mateřské dovole-
né nebo možnosti práce z domova.“ 

Vzhledem k vývoji na trhu práce se 

firmy bojující s nedostatkem zaměst-

nanců budou muset aktuálnímu trendu 

přizpůsobit a nabízet potenciálním za-

městnancům adekvát-

ní podmínky.

Firmy děsí nedostatek lidí 

jobs ict-nn.com/cs

TOP JOBS

Slush Pool
Python programátor  
pro backend Bitcoinového 
poolu
Praha

Inveo
ASP.NET Developer 
Hradec Králové

Rohlík CZ
UX – designer 
Praha

Jarea s.r.o
PHP programátor
Praha

Elephant Orchestra
Senior C# Developer
Praha

CZ.nic
Backend programátor/ka
Praha

Synetech
iOS vývojář
Praha

Madeo
Java Developer
Zlín

Click Agency
Frontend Developer
Praha

Figure
Front-end pro iOS pokladní 
appku 
Brno

Bileto
Frontend / JavaScript vývojář – 
nový projekt
Praha

Více článků z rubriky  
JOBS IN ICT  

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

Altworx
Senior Python developer
Brno

ICT NETWORK NEWS     

Flowmoon
Linux Network Administrator 
Brno

08-09/2017

Celý článek si přečtete zde  

Ilustrační obrázek Pixabay 

Kdo se posunul kam
Ing. Veronika Lencová, MBA
Specialistka online strategií  
pro sociální sítě AVERIA LTD.

Veronika Lencová 

je charismatická 

lektorka, koučka, 

spisovatelka, spe-

cialistka na online 

strategie na sociál-

ních sítích, propa-

gátorka a konzul-

tantka Power BI. První dáma LinkedInu 

v České republice. Jejím mottem je: „Po-
kud někdo není ochoten ke změně, není 
zralý pro lepší výsledky.“

Veronika vychází z dlouholetých pro-

fesionálních zkušeností. Pracovala jako 

finanční ředitelka a konzultantka pro 

SAP: A. Poettinger, ENGE L, Strojírenská 

finanční ředitelka a konzultantka SAPu, 

BMD System haus Steyer, LIGS Univer-

sity. Vystudovala Jihočeskou univerzitu, 

ESMA, Praha/Barcelona, EPI – Evropský 

polytechnický institut. Je autorkou knih 

Myšlenkové mapy v pěti krocích, Myšlen-

kové mapy v podnikání a dalších.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

Vojtěch Bínek 
Redaktor – specialista ICT Security 
AVERIA LTD. 

Na pozici redakto-

ra se zaměřením 

především na bez-

pečnost,  bezpeč-

nostní techniku  

a software se k re-

dakčnímu týmu vy-

davatelství AVERIA 

LTD. přidává Vojtěch Bínek. Vystudoval 

bakalářský program Bezpečnostních  

a strategických studií a Mediálních studií 

a žurnalistiky na brněnské Masarykově 

univerzitě. 

V průběhu studií, zaměřených na di-

gitální média a bezpečnostní rozměry 

proliferace nových technologií, přede-

vším blockchainu, spolupracoval mimo 

jiné i se společností Zebra Systems, 

s. r. o., zprvu na pozici překladatele  

a později také jako Content Specialist.

Vojtěch se ve svém volném čase za-

bývá především obchodování s krypto-

měnami. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Stanislav Přibyl 
Externí konzultant PR a redaktor  
AVERIA LTD. 

Vydavatelství AVE-

RIA LTD. se rozšířilo 

o dalšího nového 

kolegu, kterým 

se stal Stanislav 
Přibyl, který bude 

zastávat pozici ex-

terního konzultanta 

a redaktora. 

Stanislav Přibyl je dlouholetý mediální 

profesionál se zkušenostmi jak ze světa 

médií, tak i public relations, kde pracoval 

pro mnoho klientů napříč různými obory. 

Vydavatelství si od této nové posily re-

dakčního týmu slibuje, že bude možné 

přinášet mnohem širší a pestřejší obsah 

napříč všemi rubrikami i online magazíny, 

aby se vydavatelství opět mohlo posunout 

na další, vyšší, úroveň. 

Připravuje se také řada nových projektů, 

na kterých se bude Stanislav Přibyl také 

aktivně podílet, se kterými vás postupně 

budeme seznamovat.  

Více na www.ict-nn.com/jobs

http://ict-nn.com/cs/jobs/3914-firmy-desi-nedostatek-lidi
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Eva Urbanová pracuje s empirický-
mi daty už přes dvacet let. Vyvinula 
komplexní psychodiagnostickou 
metodu WORKtest. Díky ní lze zjistit 
vše, co se v člověku skrývá. Chcete 
znát morálku? Tady je. Chcete vidět 
motivaci? Podívejte se na ni. Úplně 
jednoduše.

Mgr. Eva Urbanová má přes dvacet 

let praxe v oboru inženýringu lidských 

zdrojů (ILZ) a je autorkou unikátního 

on-line psychodiagnostického soft-

warového programu WORKtest. Tento 

program efektivně spojuje pracovní 

psychodiagnostiku a komplexní služby 

v HR v oblasti měření potenciálu osob-

nosti pro firemní praxi a management 

lidských zdrojů.

V rámci své práce neustále řešíte my-
šlenky i trápení lidí kolem vás. Potře-
bujete si od toho taky občas vyčistit 
hlavu?
Pracuji šest dnů v týdnu, jeden den 

mám volno, a to v sobotu. Tento den 

nedělám vůbec nic. Vyjedu si na motor-

ce, poslechnu si hudbu, věnuju se práci 

s energií a snažím se ji doplnit. My Češi 

totiž vůbec neumíme odpočívat. Jako 

národ máme zajímavou dynamiku: 

jsme agilní, schopní, spekulanti, ale bo-

hužel si velmi závidíme a nepřejeme je-

den druhému. Tím se vyčerpávají naše 

dispoziční zdroje energie.

Co se s tím dá dělat?
Pokud člověk trochu naslouchá svému 

tělu, pozná, že už to přehnal, a že je 

potřeba si odpočinout. Většina Čechů 

však varovné příznaky ignoruje a po 

návratu z práce či příjezdu na chatu 

se zase hrkáme s nejrůznějšími stroji 

a sekačkami po zahradě a vrháme se 

do dalších činností. Ale odpočinek je 

potřeba, zavřít hlavu a doplnit energie.

Když ji nedoplníme, nastává syndrom 
vyhoření?
Nejprve přichází únava, po té únavo-

vý syndrom, a pak vyhoření. Emoční  

a psychické vyhoření je hlavně o vzta-

zích, ale i o duševní, mentální a fyzic-

ké energii. Úbytek energie se nejprve 

projevuje podrážděností a směřuje až  

k psychosomatickým potížím jako je 

například bolest hlavy, dále k prokrasti-

naci, apatii až k nemožnosti dělat coko-

liv konstruktivního.

Jelikož se tomuto problému věnuje-

me dlouhodobě, vidíme, že vyhořelých 

lidí neustále přibývá. Hodně vyhořelých 

dětí pozorujeme již v útlém věku kolem 

čtyř až šesti let. Velmi ohrožená je pak 

skupina 25–40 let. 

I proto je mezi lidmi tolik agresivity, 

manipulace, nenávisti a vzdoru. V ne-

poslední řadě může nedostatek energií 

zapříčinit dokonce třeba i nemožnost 

udržení dlouhodobých vztahů.

V roce 2020 bude v Evropské unii 
chybět 500 000 až milion profesio-
nálů v oboru ICT. Česká republika 
není žádnou výjimkou a s nedostat-
kem kvalifikovaných lidí se potýká 
už dva roky. Profesionálové v ICT se 
tak dostali do situace, kdy si mohou 
zaměstnavatele vybírat. Často však 
neví jak, a jsou pak následně zbyteč-
ně zklamaní.

Informační a telekomunikační odvětví 

v České republice výrazně roste ně-

kolikátým rokem po sobě. Může za to 

digitální transformace a nástup digitální 

ekonomiky. Podle predikcí společnosti 

IDC dosáhnou do roku 2019 celosvěto-

vé výdaje na projekty s tím spojené 2,2 

bilionu dolarů, což je téměř o 60 % více 

než v roce 2016. 

Řada firem, a to i v České republi-

ce, vytváří specializované týmy orien-

tované tímto směrem. Chybí jim však 

to podstatné, a tím jsou lidské zdroje. 

Nedostatkovým zbožím jsou softwaroví 

inženýři, kteří pro výkon práce potřebují 

vzácnou kombinaci talentu a náročné-

ho formálního vzdělání založeného na 

matematice.

Studenti softwarového inženýrství  

a computer science mají v dnešní době 

širokou paletu možností, jak a kde si 

začít budovat svoji kariéru. Proto spo-

lečnost Profinit provedla mezi svými 

zaměstnanci analýzu a přináší tipy, 

podle čeho a jak se rozhodovat při vý-

běru zaměstnavatele. Analýza má ne-

jen pomoci již pracujícím softwarovým 

inženýrům, ale také nastartovat kariéru 

čerstvým absolventům, a to i v dalších 

ICT oborech.

Podle toho, jaký je uchazeč typ člo-

věka, a co ho baví, mu bude vyhovovat 

různý typ zaměstnavatele. Ti se totiž liší 

i mírou profesionálního přístupu k vývo-

ji SW a dodržování zásad softwarového 

inženýrství. 

Významnou roli hraje to, jestli se ve 

firmě uchazeč dostane opravdu k vývo-

ji a vlastní kreativní práci, jestli je vývoj 

softwaru ve firmě hlavní nebo okrajovou 

činností či to, jestli jsou ve firmě vhod-

né podmínky k profesnímu růstu, nebo 

uchazeče čeká jen monotónní práce 

bez potenciálu rozvoje. 

ict-nn.com/cs jobs

Jsme „CéTéčko“ lidských zdrojů 

Jak vybrat  
zaměstnavatele 
v ICT? 
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Z průzkumu Workmonitor společnos-
ti Randstad vyplynulo, že roste chuť 
zaměstnanců změnit pracovní místo. 
V práci na celý život věří jen třetina 
Čechů, pro dvě třetiny (67 % v ČR, 
73 % globálně) zaměstnanců je to již 
přežitek.

Ve srovnání s posledním čtvrtletím se 

mezi českými zaměstnanci o pět pro-

centních bodů zvýšila chuť ke změně 

zaměstnání (z 20 na 25 %). Oproti před-

chozímu čtvrtletí se více než zdvojnáso-

bil (nárůst z 5 na 11 %) počet dotazo-

vaných, kteří jsou nespokojeni s prací 

pro stávajícího zaměstnavatele. Je to 

vůbec nejvyšší míra nespokojenosti za 

poslední tři roky měření. Nejvíce nespo-

kojených (15 %) připadá na nejmladší 

věkovou kategorii 18–24 let. Naopak 

nejvíce jsou se svým zaměstnavatelem 

spokojeni lidé ve věku 25–34 let. Míra 

spokojenosti je o něco vyšší u žen než 

u mužů.

Během posledních šesti měsíců 

vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. 

Nejčastěji (zhruba z 30 %) šlo o za-

městnance ve věku 18 až 34 let. Nej-

častějším důvodem k odchodu bylo 

získání lepších podmínek, nespoko-

jenost se stávajícím zaměstnavatelem  

a osobní touhy po změně práce.

K největší fluktuaci zaměstnanců  

a změnám zaměstnavatele došlo  

v oblasti výrobního průmyslu (dělnické 

profese), výrobě potravin, zemědělství 

a lesnictví a tradičně silně fluktuujícím 

odvětvím byla v sektoru služeb oblast 

hotelnictví a stravování. Velký počet 

lidí změnil práci a zaměstnavatele také  

v oblastech IT služeb a telekomunikací, 

které jsou, co se týče nabídky práce, 

extrémně konkurenční a zaměstnavate-

lé se o zaměstnance doslova přetahují.

Aktivně aktuálně hledá novou práci  

9 % dotazovaných, přičemž mírně 

převažují ženy (10 %) nad muži (7 %),  

a 16 % po nových pracovních nabíd-

kách a příležitostech spíše pokukuje. 

Nejintenzivněji hledají novou práci mla-

dí muži do 24 let (17 %) a ženy ve věku 

45 až 54 let (14 %). 

S rostoucím stupněm dosaženého 

vzdělání respondentů se počet těch, 

kteří hledají práci, snižuje. Co se týče 

oborů, nyní hledají práci lidé zaměstna-

ní v zemědělství a lesnictví i ve výrobě 

potravin. V těchto oborech mají za-

městnanci také největší strach ze ztrá-

ty pracovního místa. Naopak nejméně 

ohroženi ztrátou pracovní pozice se cítí 

lidé pracující v teleko-

munikacích a IT. 

Čeští zaměstnanci jsou nejméně spokojení 
za poslední tři roky 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  
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Mgr. Eva Urbanová. Foto: archiv autorky 
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Pověřenec ochrany osobních 
údajů
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VSB – Technical University of Ostrava
KTTO 2017
4.– 6. 9. 2017

eGovernment
e-government 20:10
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Asociace chytrého bydlení
Konference Smart Home  
& perspektivy IoT
19. 9. 2017

Gopas
Hackerfest 2017
18. 9. 2017

ABF
For Arch 2017
19. – 23. 9. 2017

ČIMIB
Kybernetická bezpečnost státu
20. 9. 2017

Seminaria
GDPR – ochrana osobních  
údajů – nové nařízení EU
20. 9. 2017

IDG
ICT ve zdravotnictví 2017
20. 9. 2017

BusineeIT
Mobilní řešení  
pro business 2017
21. 9. 2017

SimpleCell / Sigfox
Sigfox World IoT Expo
25. – 26. 9. 2017

Acomware
Emailing 2020
5. 10. 2017
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Mezinárodní konference Knowledge 
in Telecommunication Technologies 
and Optics (KTTO 2017) letos dospě-
la do svého 17. ročníku. Koná se ve 
dnech 4.–6. 9. 2017 v rezortu KAM 
Malenovice na úpatí Beskyd.

Každý rok jsou na konferenci zváni vý-

znamní hosté, prezentující své vědecké 

výsledky, přínosy a znalosti. Témata 

konference jsou síťové technologie, 

služby a simulace, telekomunikační 

systémy a sítě, zpracování řeči a obra-

zu, multimédia, aplikace, služby a kva-

lita, optické komunikace, rádiové sítě  

a bezdrátová komunikace, bezpečnost, 

kryptografie a obranné systémy, apliko-

vaná elektronika v telekomunikacích, 

sítě nové generace, IoT a autoiden-

tifikační technologie, senzorové sítě  

a kvalita služeb. 

Tato jednodenní konference se za-
měří na nové příležitosti a perspek-
tivy Internetu věcí v oblasti chytrého 
bydlení, chytrých budov a chytrých 
měst. Akce, nad kterou převzalo me-
diální partnerství ICT Network News, 
se koná 19. září 2017 v Praze, v kon-
gresovém centru hotelu Grandior.

Konference Smart Home & perspektivy 

IoT rozčleněna celkem do  tří bloků. Je-

jím cílem je seznámit návštěvníky a pří-

tomné účastníky s možnostmi projekto-

vání chytrých domů, bytů, komerčních 

a dalších typů staveb. Konference je 

určena především pro architekty, pro-

jektanty, návrháře interiérů, elektro-

projektanty, elektroinstalatéry, stavební 

inženýry a další odborníky, studenty či 

další běžné zájemce o tato témata. 

Odborné školení zaměřené na použi-
tí kryptografie v prostředí informač-
ních technologií s názvem Crypto-
session 2017 se uskuteční ve dnech  
11. a 12. září 2017 v budově VŠCHT  
– konferenčním centru Sázava na  
Praze 4.

Pracujete vy nebo vaši kolegové jako 

bezpečnostní architekti, penetrační tes-

teři či konzultanti? Nebo jako progra-

mátoři? Navrhujete systémy pro inter-

net věcí? Nastavujete VPN sítě, servery 

nebo vzdálený přístup? Nebo potřebu-

jete z jiných důvodů osvěžit základy 

kryptografie a její souvislosti?

Vyvážení bezpečnostních mecha-

nismů je velice citlivý proces, jednou  

z jeho důležitých součástí je použití 

technologií, jejichž osvětlení je zákla-

dem tohoto kurzu. 

Ve dnech 19.–23. září 2017 se letos po 
osmadvacáté uskuteční v PVA Expo 
Praha největší mezinárodní stavební 
veletrh v České republice a ICT Ne-
twork News je mediálním partnerem.

For Arch prošel řadou změn a návštěv-

níkům se snaží každý rok nabídnout no-

vinky ze stavebního světa. Tou letošní 

bude nový obor zabezpečení – návštěv-

níci zde najdou nabídku zabezpečova-

cí techniky, systémů ochrany budov či 

osob včetně protipožárního zabezpe-

čení. Nabídka bezpečnostních prvků 

neustále roste. Možnosti souvisejí s roz-

víjejícími se technologiemi.

Bezpečnosti se budou věnovat tři stě-

žejní akce, pořádané v rámci veletrhu: 

Požární bezpečnost staveb 2017, Bez-

pečnost budov pro facility management 

a jak bezpečněji bydlet. 

Letošní ročník největší IT konferen-
ce u nás, HackerFestu, je jubilejní 
pátý. Tato konference se stala mís-
tem setkávání IT profesionálů z firem 
se špičkovými odborníky na počí-
tačovou bezpečnost od nás i ze za-
hraničí. Akce se koná 18. září 2016  
v prostorech multikina CineStar Pra-
ha – Černý Most. Na ni navážou dva 
workshopy 19. a 20. září 2017.

Pokud chcete zjistit, co se právě teď 

děje v reálné praxi IT zabezpečení, 

rezervujte si v kalendáři 18. září. Pátý 

ročník HackerFestu nabídne přednášky 

předních odborníků, například uznáva-

né odbornice na IT bezpečnost Pauly 

Januskiewicz nebo zkušeného etické-

ho hackera Sandera Maase. Pořadate-

lem je HackerFestu 2017 je Počítačová  

škola GOPAS. 

Konference Kybernetická bezpeč-
nost státu, kterou pořádá institut 
ČIMIB ve spolupráci s CEVRO insti-
tutem, se koná 20. září 2017 v aule 
CEVRO Institutu. Konference bude 
zaměřena na ochranu kritické infra-
struktury, na novelu zákona o kyber-
netické bezpečnosti a GDPR.

Na této konferenci vystoupí řečníci, např. 

Aleš Špidla, prezident Českého institu-

tu manažerů informační bezpečnosti  

s přednáškou zaměřenou na legisla-

tivní smršť, která oblast kybernetické 

a informační bezpečnosti postihla, po-

stihuje a postihne. Dále Oleksii Yasin-

skyi, hlavní forenzní analytik firmy ISSP 

Group – Ukrajina, který byl hlavním 

vyšetřovatelem útoků na přenosovou 

soustavu pomocí malwaru BlackEner-

gy a Industroyer v prosinci 2015.

KTTO 2017: Věda 
a výzkum v oblasti 
telekomunikací 

Smart Home &  
perspektivy IoT:  
I o chytrém bydlení 

Cryptosession 2017: 
Nastal čas bezpečné 
ochrany

For Arch 2017:  
Zabezpečení je novým 
oborem 

HackerFest 2017: 
Chcete mít šanci  
v boji s hackery? 

Kybernetická  
bezpečnost státu:
ZoKB a GDPR
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Progres Partners Advertising, s. r. o.
Scada bezpečnostní konference 
2017
12. – 13. 10. 2017

ReliantGroup
SpeedCHAIN
1. – 2. 11. 2017

Internet Info
WebTop100
15. 11. 2017

BusineeIT
Datová centra  
pro business 2017
23. 11. 2017
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Nabídka konferencí, školení, 
workshopů a dalších akcí je dnes ne-
uvěřitelně široká. Udržet si přehled 
o těch nejdůležitějších je stále obtíž-
nější. Jen málokdo má čas procházet 
neustále webové stránky pořadatelů 
nebo pročítat desítky e-mailů. Pomoc 
je ale jednoduchá – stačí jediná adre-
sa: ict-nn.com/kalendar2.

Neexistuje dnes snad obor, kde by bylo 

možné ignorovat nejdůležitější tren-

dy, nejnovější poznatky a přestat se 

vzdělávat. I proto neustále roste počet 

návštěvníků veletrhů, odborných konfe-

rencí a různých vzdělávacích worksho-

pů. Problém ale je, jak se v nabídce 

vyznat a jak najít ty kvalitní. Často tak 

sáhneme k tomu, že v záplavě reklam 

vybereme ty akce, které nás nějak oslo-

ví, případně tak trochu ze setrvačnosti 

navštěvujeme ty, co už známe. Není 

divu, neustále procházet nabídky orga-

nizátorů, případně hledat pravidelně na 

internetu, nemá mnoho lidí prostě čas.

Naštěstí je tu ale pomoc. Vydavatel-

ství AVERIA LTD., které stojí také za ča-

sopisem ICT Network News, nabízí svůj 

Event Kalendář. Na jediné adrese tak 

lze velmi jednoduše získat informace 

do důležitých akcích z celé řady obo-

rů. Na rozdíl od nabídky pořadatelů, 

najdou zde návštěvníci skutečně kom-

pletní informace, které nejsou omezeny 

jen na jednu firmu, technologii, ale do-

konce ani obor. Event Kalendář totiž už 

dávno není omezen jen na informační  

a komunikační technologie.

Návštěvníci zde najdou informace  

o akcích z oblasti logistiky, strojírenství, 

zdravotnictví, datových center a mno-

ha dalších. Návštěvník si může navíc 

velmi jednoduše filtrovat akce z jedné 

nebo více oblastí, které ho zajímají. Na 

vybranou událost se lze navíc přímo za-

registrovat. Pokud si chcete udržet pře-

hled, stačí jedna adresa: ict-nn.com/
kalendar2.

Tím ale funkčnost Event Kalendáře 

nekončí. Umožňuje totiž dát o sobě 

vědět, a proto je možné zde vyplnit 

pozvánku na vámi pořádaný seminář, 

konferenci, akci, prostě 

událost, kterou chcete 

oslovit zájemce.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/events
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Averia Event  
Kalendář:  
Buďte neustále 
v obraze
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Společnost Seminaria pořádá celo-
státní konferenci dne 20. září 2017  
v Praze, v hotelu Occidental (Bar-
celó). V ní seznámí účastníky s obsa-
hem evropského nařízení a nabídne  
i kvalifikovaný pohled na to, jaká 
opatření a v jakých oblastech je nut-
né již dnes začít realizovat.

Na konferenci mimo jiné vystoupí Eva 

Škorničková, členka pracovní skupiny 

Úřadu vlády ČR k problematice GDPR, 

nebo Jan Tomíšek, zástupce AK Rowan 

Legal a expert na právo na ochranu 

soukromí a osobních údajů.

Hlavním cílem konference, je po-

skytnout aktuální informace o aplikaci 

nového evropského nařízení a objasnit 

základní principy nové úpravy. 

Dne 21. září 2017 pořádá společnost 
Asis CZ již 13. ročník konference 
bezpečnostního managementu. Cí-
lem tohoto ročníku je přinést dis-
kuzi jednotlivých sektorů – státu, 
zákonodárců, soukromoprávních  
a vzdělávacích institucí, komerčních 
bezpečnostních firem, vědy a prů-
myslu s cílem zhodnotit bezpečnost 
a připravenost na hrozby ohrožující 
nejen občany České republiky, ale  
i hodnoty západní civilizace.

Zároveň ale diskutovat nad personál-

ní krizí či dopady legislativních změn. 

Obsah přednášek bude zaměřen pře-

devším na tematické okruhy: Security 

Leadership 2018, Smart Cities a tech-

nologie 21. století, vzdělávání spo-

lečnosti v bezpečnosti, ochranu dat  

a GDPR.

GDPR – ochrana 
osobních údajů – 
nové nařízení EU: 
Moc času už nezbývá 

Bezpečnostní 
management 2017:
Je to o diskuzi 
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Konference pořádaná společnos-
tí Progres Partners Advertising ve 
dnech 12. až 13. října 2017 v Praze 
se zaměří hlavně na aktuální témata 
v oblasti bezpečnosti ICS a na souvi-
sející témata.

Tato bezpečnostní konference si dává 

za cíl vytvořit jedinečné fórum pro part-

nery a účastníky k diskusi a k výměně 

informací a zkušeností z oblasti ICS  

a kybernetické bezpečnosti, bude hle-

dat alternativní řešení nastolených pro-

blémů, a to zejména prostřednictvím 

zapojení světově uznávaných odbor-

níků v oblasti bezpečnosti a ICS sys-

témů.

Konference je organizována jako 

regionální, s účastí zemí V4, Německa  

a Rakouska (V4 + 2). Záměrem je vy-

tvořit novou platformu pro odborníky  

v oblasti bezpečnosti průmyslových ří-

dicích systémů. 

SCADA: Bezpečnostní 
konference 2017 
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Česká pobočka AFCEA a FEL ČVUT 
ve spolupráci s Národním úřadem 
pro kybernetickou a informační bez-
pečnost pod záštitou ředitele Dušana 
Navrátila organizují seminář Aktuální 
stav kybernetické bezpečnosti v ČR, 
nová generace IDS/IPS, APT útoky, 
forenzní analýza. Tento bezpečnostní 
seminář se bude konat 20. září 2017 
na ČVUT, Fakulta elektrotechnická,  
v posluchárně číslo 309.

Seminář navazuje na čtyři předcho-

zí semináře z let 2013–2016, které 

se uskutečnily na Policejní akademii 

České republiky v Praze ve spolupráci  

s Národním bezpečnostním úřadem ČR 

a Národním Centrem Kybernetické bez-

pečnosti ČR. 

Kybernetická  
bezpečnost V:
Aktuální stav  
bezpečnosti 

Celý článek si přečtete zde  

Hlavní město České republiky, Pra-
hu, si pro pořádání výstavy spojené 
s konferencí, Sigfox World IoT Expo, 
vybral pořadatel, SimpleCell / Sigfox, 
ve dnech 25. až 26. září 2017.

Hlavními oblastmi, na které se Sigfox 

World IoT Expo bude tento rok přede-

vším zaměřovat, budou oblasti logisti-

ky, Facility Managementu a prediktivní 

údržby, dále pak SmartCity, E-health, 

E-insurance a Smart Metering. Hlav-

ním předmětem, kolem kterého se vše 

bude točit, je tedy zcela jistě Internet 

věcí, IoT (Internet od Things). V prů-

běhu k výstavě přidružené konference 

vystoupí na 25 řečníků z celého světa 

včetně spoluzakladatelů společnosti 

Sigfox Ludovica Le Moana a Christo-

phea Fourteta. 

Sigfox World  
IoTExpo: 
Nejen logistika,  
i Internet věcí

Celý článek si přečtete zde  

ICT Network News vás jako mediální 
partner zve na 21. ročník tradičního 
podzimního setkání Provozovatelů 
elektronických komunikací, které se 
koná ve čtvrtek 21. září 2017 ve Spor-
tovním centru v Nymburce.

Toto podzimní setkání se každoročně 

snaží nabízet právě to, o čem se nejvíce 

hovoří a co je v daném roce především 

aktuální. Letos to kromě klasických 

technologických novinek a změn v le-

gislativě budou především následující 

dvě velmi aktuální témata:

 DVB-T2 a jeho další očekávání. 
Budoucnost jeho obsahu a možností 

jeho plnění.

 OTT, ochrana obsahu a vývoj. Včet-

ně technologií s tím spojených, PayTV  

a dalších témat.

Podzimní setkání 
provozovatelů elek-
tronických komuni-
kací: DVB-T2 a OTT

Celý článek si přečtete zde  
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http://ict-nn.com/cs/events/3837-konference-gdpr-ochrana-osobnich-udaju-nove-narizeni-eu
http://ict-nn.com/cs/events/4151-kyberneticka-bezpecnost-v
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=34446
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=34445
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33067
http://ict-nn.com/cs/pravo/750-averia-event-kalendar-udrzte-si-prehled
http://www.netguru.cz/novinky/3858-21-rocnik-podzimniho-setkani-provozovatelu-elektronickych-komunikaci


Společnost Belkin je známý výrobce 
různého příslušenství pro celé odvět-
ví počítačové techniky, mezi což ne-
pochybně patří i cestovní brašny pro 
notebooky. Belkin Suit Line Collec-
tion BackPack F8N179ea je odolný 
cestovní batoh pro 15,6˝ notebooky, 
vhodný i pro příležitostnou turistiku 
či náročnější cesty.

Belkin Suit Line BackPack je odolný 

černý batoh, doplněný částmi z umě-

lé kůže. Je lehký, praktický, výborně 

vypadá a je dokonale prostorově vyře-

šen. Obsahuje snadno přístupnou čelní  

a dvě boční kapsy. Hlavní částí batohu 

Belkin Suit Line Back pack je prostorné 

oddělení pro notebook a dokumenty. 

Doplňuje ho 13 menších kapes pro 

organizaci vizitek, karet, mobilních tele-

fonů, napájecího adaptéru a podobně.

Jedná se o sportovní batoh, který 

má polstrovanou kapsu pro notebook  

s úhlopříčkou displeje až 15,6 palce. 

Pro příslušenství, dokumenty, multime-

diální přehrávač a jiné drobnosti jsou 

určeny dvě přední kapsy a jedna větší 

kapsa vnitřní. Použitým materiálem pro 

vnitřní výstelku je nylon, kombinovaný 

s polyesterem.

Batoh je navržen pro pohodlné no-

šení, k čemuž slouží nastavitelné pol-

strované ramenní popruhy. Jeho ob-

rovskou výhodou je pak mosazný zip, 

který je velmi odolný, nezadrhává se  

a vydrží dlouhou dobu používání. 

lifestyle ict-nn.com/cs

Není to dlouho, co se na trhu objevil 
dlouho očekávaný smartphone Ho-
nor 9. Designový poklad s 5,15˝ FHD 
displejem má nový duální fotoaparát, 
8MPx přední kameru, čtečku otisků 
prstů přímo pod displejem a videa 
natáčí až do rozlišení 4K. O výkon se 
starají 4 GB operační paměti s 64 GB 
interní paměti.

Honor 9 má skleněné tělo s kovovým 

efektem. Záda telefonu s 3D zakřivením 

zdobí působivá záře odrazu světla. Zá-

řivé je také zpracování hladkého kovo-

vého rámečku s 2,5D displejem. 

Honor 9 se vyrábí celkem ve třech 

barevných provedeních. Safírově 

modrá má nyní sytější odstín a více 

barevných pigmentů. Zbrusu nový je 

však odstín ledově šedé, který půso-

bí dojmem luxusu, ale zároveň čistoty 

a jednoduchosti. Nově je na trhu také 

elegantní antracitově černá. Honor 9 

má 5,15palcový Full HD displej s rozli-

šením 1920 x 1080 px. Tento displej je 

čitelný i za prudkého letního slunce.

Zadní straně telefonu kraluje duál-

ní fotoaparát. Jeho dvanáctimegapi-

xelový RGB snímač věrně a v živých 

detailech zachycuje barvy. Monochro-

matický dvacetimegapixelový snímač 

se pak stará o kontrast a informace  

o detailech na úrovni, kterou by nemo-

hl RGB snímač stejné velikosti poskyt-

nout. Výsledná fotografie se tak vyzna-

čuje vyšším dynamickým rozsahem  

a bezchybným kontrastem. Mono-

chromatická čočka zaručuje perfektní 

černobílé snímky. Hlavní dvojici fotoa-

parátů doplňuje ještě přední osmime-

gapixelová kamera. Videa natáčí Ho- 

nor 9 až do rozlišení 4K.

Spolehlivá čtečka otisků prstů je 

nově umístěná na přední straně tele-

fonu pod displejem. Umožňuje telefon 

bleskurychle odemknout, ale jednotli-

vým gestům lze přiřadit další možnosti 

ovládání.

Honor poskytuje skvělý zvukový záži-

tek nejen díky své pokročilé technologii 

Huawei Histen. Navázal také spoluprá-

ci s oceněným producentem Grammy 

Rainer Maillardem, aby optimalizo-

val kvalitu zvuku. Dále spolupracoval  

s technologickou značkou Monster, 

aby společně vytvořili jedinečný zvu-

kový ekvalizér „Honor Purity“ výhradně 

určený pro Honor 9. 

Tři modely sluchátek Sony s nejdo-
konalejší technologií pro odstranění 
okolního hluku na světě přijdou na 
trh na podzim 2017. V současnos-
ti oblíbený model 1000X bude ino-
vován a přibydou ještě další dva, 
stejně zajímavé, modely. Na výběr 
bude tedy mezi sluchátky přes hla-
vu, sluchátky do uší s páskem za krk  
a sluchátky pouze do uší, nespojený-
mi žádným kabelem.

Bezdrátová sluchátka WF-1000X jsou 

skutečně prosta jakýchkoli kabelů, po-

hodlně padnou do uší, a přitom nabízejí 

špičkovou technologii rušení okolního 

hluku. 

Sluchátka WI-1000X v designu s pá- 

skem za krk jsou navržena pro ty, kteří 

si při dojíždění rádi vychutnávají hud-

bu v tichu a dávají přitom přednost 

praktičnosti a eleganci. Sluchátka WH-

-1000XM2 přes hlavu jsou prémiovým 

modelem s technologií rušení okolní-

ho hluku, která nabídnou řadu nových 

funkcí, výjimečnou výdrž baterie pro 

ještě intenzivnější a delší požitek z hud-

by a více možností nastavení zvuku po-

dle potřeby vzhledem k okolí.

Používání nové aplikace Sony Head-

phones Connect se sluchátky z nové 

série 1000X poskytuje větší flexibili-

tu při nastavování zvuku jednotlivých 

skladeb. Vůbec poprvé na světě je  

k dispozici funkce pro rozpoznání ak-

tivity posluchače s názvem „Adaptive 

Sound Control“, která nabízí možnost 

ovládat zvuk prostřednictvím sluchátek. 

Aplikace nastaví zvuk podle přání, umož-

ní individuálně upravovat nastavení re-

žimu rušení hluku (Noise Cancelling)  

a určí preference tak, aby se nastavení 

automaticky měnilo dle toho, kde jsou 

sluchátka používána a co na nich po-

sloucháte.

Modely WH-1000XM2 a WI-1000X 

přicházejí jako vůbec první na světě  

s funkcí „Atmospheric Pressure Optimi-

zing“ (optimalizace atmosférického tla-

ku), která pomocí senzorů zjišťuje tlak 

vzduchu v okolí sluchátek a podle něj 

pak přesně optimalizuje funkci rušení 

okolního hluku.

Tyto dvě nové chytré možnosti po-

slechu přináší Sense Engine, unikátní 

integrovaná technologie zpracování 

zvukového signálu a analytické techni-

ky od společnosti Sony. Tato technolo-

gie umožňuje individualizovaný zážitek  

z každého tónu, včetně hudby a okol-

ních zvuků, jejichž intenzitu si tak může 

každý uživatel indivi-

duálně nastavit podle 

svých představ. 

Sluchátka Sony s pokročilou funkcí  
potlačení okolního hluku 

Čas zazářit  
s novým smartphonem Honor 9 
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Odolný batoh 
Belkin:  
Back to school!

Celý článek si přečtete zde  
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/lifestyle
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Všestranný batoh Belkin Suit Line Co-
llection BackPack. Foto: Belkin 

Sony 1000X s potlačením okolního 
hluku. Foto: Sony 

Na výběr je více barevných variant.  
Foto: Honor 

http://ict-nn.com/cs/lifestyle/3943-cas-zazarit-s-novym-smartphonem-honor-9
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/4141-sluchatka-s-funkci-potlaceni-okolniho-hluku
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/3209-neznicitelny-nabijeci-kabel-pro-ipod-ipad-iphone-s-konektorem-lightning
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/4140-odolny-batoh-belkin-back-to-school

