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O možnostech nasazení a využití
bezplatných nástrojů virtualizace
serverů jsme hovořili s Michalem
Stachníkem, Country Managerem
společnosti VMware pro Česku republiku. Zdarma nabízené nástroje
se staly téměř povinnou součástí nabídek dodavatelů. Ti tak reagovali
na rozvoj open source řešení i na vzájemné konkurenční tlaky. I přesto
u bezplatné edice ve finále skončí
jen málokdo.

Jakou roli hrají freeware edice virtualizačních nástrojů v nabídce
společnosti VMware? Nejde pouze
o zkušební nástroje pro zvídavé IT
manažery?
Řešení vSphere Hypervisor je plnohodnotný hypervizor, jenž umožňuje zákazníkům začít se serverovou virtualizací. Rozhodně nejde jen
o hračku pro zvídané IT manažery,
jde o plnohodnotný produkt značky
VMware. Naše zkušenost ale ukazuje, že řada zákazníků přechází
následně právě z této verze na vyšší,
placené edice vSphere.
Častá argumentace, že společnost
VMware na rozdíl od konkurence
nenabízí virtualizaci zdarma, je tedy
zcela lichá. Máme v nabídce možnost provozovat serverovou virtualizaci zdarma, právě díky vSphere
Hypervisoru.

„Máme v nabídce možnost
provozovat serverovou virtualizaci zdarma“ ,

říká Michal Stachník, Country
Manager společnosti VMware v ČR.

pokračování na straně 02

Connected vehicle jako
perspektivní byznys
S velkými hráči si
nekonkurujeme
Vývoj trhu serverových systémů
v posledních letech nenabízí
zrovna radostná čísla. I přesto se
najdou producenti, kteří úspěšně
a zdatně rostou. O současných
aktivitách firmy Thomas-Krenn
v České republice a ve světě jsme
hovořili s Martinem Stöcklem,
country manažerem pro ČR a SR.

pokračování na straně 07

Na českém technologickém trhu
vznikne nový subjekt, který se zaměří na koncept známý pod anglickým názvem connected vehicle.
Jde o trend, jenž oslovuje řadu firem z oboru, a který úzce souvisí
s rozvojem mobilních datových služeb a jejich aplikací v praxi.

O čerstvém podnikatelském záměru
jsme hovořili s Janem Kolářem, výkonným ředitelem nové společnosti
a současně vedoucím technické divize společnosti Simac Technik ČR.
Teoreticky se koncept >>propojeného vozidla<< opírá o bezdrátové,

obousměrné přenosy dat mezi vozidlem a pozemními systémy, a o integraci celé řady zařízení a aplikací.
Například výzkumníci z Dopravního výzkumného institutu při University of Michigan kladou největší
důraz na aspekt bezpečnosti silničního provozu. Sami však podotýkají, že využití datových přenosů ve
vozidlech má mnohem širší využití,
včetně obchodního.
Rozvoj konceptu connected vehicle
zastřešuje organizace Connected
Vehicle Trade Association...
pokračování na straně 02

„Myšlenka komplexních řešení pro dopravní prostředky
se stane páteří byznysu nového podniku,“ ,

říká Jan Kolář, výkonný ředitel
společnosti Simac Technik ČR.
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Bezplatným hypervizorem
zákazníci jen začínají...
...pokračování ze strany 1

přesvědčen, že z 90 procent vždy
současně zvažuje jejich virtualizaci.
Právě proto nabízíme náš vSphere
Hypervisor zdarma, tak aby i malý
zákazník měl možnost vyzkoušet
přínosy virtualizace. Pro placené
produkty se zpravidla zákazník rozhodne v momentě, kdy vyžaduje více
funkcí a rostou jeho nároky na správu prostředí.

Za jakých parametrů, resp. v jaké
situaci, končí možnosti bezplatných nástrojů?
Zpravidla se jedná o větší prostředí
s potřebou centrální správy nebo potřebou pokročilejších funkcí, mezi
něž patří například řešení vMotion,
které umožňuje přesouvat virtuální
servery za provozu mezi fyzickými
servery. Uživatelé však začnou řešit
i otázky vysoké dostupnosti, bezpečnosti či zálohování. Možností, jak
jednoduše přejít z verze freeware
na pokročilejší produkt, jsou balíčky
Essentials Kit a Essentials Plus Kit. Jejich ceny začínají na 10 tisících korun.
Souvisejí s bezplatnou nabídkou
nějaké služby, které partneři firmy
VMware zákazníkům poskytují?
Sama společnost VMware nabízí bezplatné online kurzy spojené s instalací a provozováním virtualizační
platformy vSphere.
Hovoříme-li o segmentu SMB, jak
si představit ideální obchodní pří-

A co je impulzem pro oslovení partnera? Dobrá otázka, možná by ale
měla směřovat právě na zákazníky.
Odhaduji, že motivací může být obava z něčeho neznámého nebo snaha
využít partnerovy zkušenosti z předchozích projektů.

pad? Co je prvotním impulsem
menšího podniku pro vyzkoušení
virtualizace, a co impulsem pro
oslovení partnera jako dodavatele
či rádce?
Uvažuje-li dnes jakýkoli zákazník
o nakoupení nových serverů, jsem

Disponuje společnost VMware
vzdělávacími či alespoň instruktážními programy či materiály
pro své základní, bezplatné nabídky? Kde je mají podniky segmentu
SMB hledat?
Ano, přímo na stránkách společnosti VMware, jež se věnují produktu vSphere Hypervisor, naleznete
bezplatná instruktážní videa a mate-

riály, jak hypervizor nasadit a provozovat.
Na trhu existují i virtualizační
řešení kategorie open source. Proč
volit nabídku z produkce VMware?
Důvodů je celá řada. Mezi čtyři nejvýznamnější paří následující:
1. Drtivá většina uživatelů řešení
VMware nakonec přechází z verze
freeware na vyšší edice s rozšířenou funkcionalitou. Základní parametry nastavení však zůstávají
zachovány, tudíž nemusí vše přeinstalovat.
2. Produkty společnosti VMware
jsou považovány za průmyslový
standard v oblasti virtualizace.
I z pohledu analytických společností jde o bezpečnou, spolehlivou
a prověřenou platformu.
3. VMware byl, a stále je, lídrem
v inovacích v oblasti virtualizace.
Udává směr celého odvětví...

Více si přečtěte na:
www.corporateict.cz

Connected vehicle jako
perspektivní byznys
...pokračování ze strany 1
Stejně jako v každém průmyslovém
oboru se musí účastníci dohodnout
na určitých standardech, jež umožní
masové nasazení technologie v praxi.
Mezi členy organizace tudíž patří
i vládní organizace nebo instituce
zabývající se standardizací a regulací.
Nová česká společnost vznikne letos
na podzim a mezi její zakladatele
bude patřit i tuzemské zastoupení
firmy Simac Technik ČR. Jisté je
prozatím technologické zaměření
nového podniku a neskrývané globální ambice.
Společnost Simac Technik ČR má
s konceptem connected vehicle řadu
zkušeností. V jejím portfoliu nechybí řešení s názvem Connected Bus,
které nabízí komplexní služby pro
dopravce i cestující. Nejde o pouhou

přítomnost bezdrátového připojení
k internetu na palubě autobusu nebo jiného dopravního prostředku.
Connected Bus umožňuje řídit přístup a využití internetu ve vozidle,
lokalizovat dopravní prostředek,
monitorovat prostor pro cestující
s pomocí systému CCTV nebo provozovat palubní informační a zábavní portál. K dispozici je i odbavovací
systém a spektrum dalších aplikací
lze průběžně rozšiřovat.
Vedením nové společnosti je pověřen Jan Kolář, stávající vedoucí
technické divize společnosti Simac
Technik ČR. Hovořili jsme s ním
o tématu connected vehicle a jeho
budoucnosti na trhu. Ve firmě působí Jan Kolář pět let, absolvoval
ČVUT obor telekomunikačních
technologií. Před nástupem do Simacu pracoval v rámci stipendijního
programu ve společnosti Cisco, kde

se věnoval bezpečnostním technologiím.
Připravujete v Simacu nový, vlastní
podnik. Znamená to, že má české
zastoupení firmy v podobných aktivitách volný prostor?
Patříme do struktur nizozemského
nadnárodního holdingu Simac
Techniek N.V. Ten působí v zemích
Beneluxu a ve střední Evropě. Skupinu tvoří přibližně dvacet relativně
samostatných subjektů. Většinou se
zaměřují na informační technologie,
některé se však věnují i automatizaci
nebo výrobě některých průmyslových zařízení. Česká pobočka je
však řízena lokálně a máme velkou
míru samostatnosti.
V novém projektu se chceme vrátit
právě do zmíněného oboru automatizace. Nelze jej však chápat omezeně
v historických vztazích k průmyslové

výrobě. Informační a komunikační
technologie mění všechny oblasti
života. Nový podnik se zaměří na
provázání myšlenky automatizace
a ICT. Půjde o specifickou oblast
nasazení, v níž již máme řadu zkušeností, a kterou chceme rozvíjet.
Znamená to, že společnost Simac
Technik ČR zůstane u svého stávajícího byznysu a pouze část vyčlení
do nového podniku?
Ano, Simac patří mezi systémové
integrátory a vybudoval si lokálně
poměrně silnou pozici. Na směřování firmy se nebude nic zásadního
měnit. Jsme primárně dodavatelem
komplexních řešení skládajících se
z hardware, software a doplňujících
služeb...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com
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Cloudový hardware v EMEA
letos generuje 19% růst

tržní trendy

15 procent letošních infrastrukturních výdajů v regionu EMEA zamíří
do cloudových prostředí, očekávají
analytici IDC. Před třemi lety šlo
o 8 procent a do roku 2018 se jejich
podíl má navýšit na 22 procent.
Cloud computing patří vedle velkých
dat, nástrojů sociální komunikace
a mobility ke čtyřem pilířům vize
s názvem Třetí platforma, s níž společnost IDC operuje. Jde o paradigma, jež zásadně mění způsob využití
technologií v podnikovém sektoru
i v domácnostech.

Do konce letošního roku by celková
hodnota výdajů na hardware pro
cloudová prostředí v regionu EMEA
měla překročit 4 miliardy dolarů.
Podle analytiků společnosti IDC
tento segment, jemuž se přizpůsobují i infrastrukturní architektury
a strategie dodavatelů, zaznamená
výrazný meziroční nárůst ve výši
19 procent.

Hardwarové výdaje pro cloudovou infrastrukturu v letech 2011–2018
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Čtyřnásobný přírůstek
chytrých měst do
deseti let
V minulém roce vyhovělo definici
chytrého města společnosti IHS
celkem 21 měst světa. Do dvanácti
let se jejich počet navýší na 88.
Mezi regiony dnes vede EMEA, ale
na konci sledovaného období připadne primát Asii.

Téma chytrých měst se v posledních
letech zviditelnilo díky reklamním
kampaním jedné velké americké
technologické firmy. Jde však o zajímavou oblast i z pohledu analytiků.
Společnost IHS definuje chytré město jako obec, která nasadila, nebo
aktuálně realizuje pilotní projekt,
integrovaná informační, komunikační a technologická řešení ve třech

2016

privátní cloud

2017

2018

veřejný cloud

nebo více funkčních oblastech města. Může jít například o sféry dopravy, energetiky, fyzické infrastruktury
nebo bezpečnosti.
V roce 2025 má podle představ analytiků splňovat definici chytrého
města 25 aglomerací v Americe, 31
v Evropě a 32 v Asii a Pacifiku. Z regionálního pohledu se přístup ke
konceptu chytrého města liší. Evropské projekty bývají podle analytiků
více komplexní, americké se zase
detailně soustředí na jednu nebo dvě
oblasti. V Asii zase budovatelé nemusejí řešit obměnu existující infrastruktury za novou, stará v jejich
případě prostě neexistuje. Aktuálně
drží prvenství v počtu chytrých měst
region EMEA, pravděpodobně tedy
Evropa a Blízký východ. Geograficky
nejbližší nám bude Vídeň.

Počet měst vyhovujících definici IHS „Smart Cities“ v letech 2013–2025
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90

Výdaje na bezpečnost
letos vzrostou o 8 %
Globální výdaje na informační bezpečnost letos dosáhnou hodnoty
71,1 miliardy dolarů, což znamená
meziroční nárůst o 7,9 procenta.
Nejvyšší dynamiky dosahuje podle
analytiků společnosti Gartner segment řešení Data Loss Prevention.
Příští rok trh vzroste o 8,2 procenta
na 76,9 miliardy dolarů.

Bezpečnostní technologie podle analytiků společnosti Gartner zažívají
dobré období. Minimálně do konce
roku 2016 budou organizace pořizovat nová řešení, jež ochrání jejich
investice do mobility, cloud computingu, sociálních sítí a analýz informací. Právě tyto trendy přinášejí
nové bezpečnostní výzvy, jež se minimálně stávají komplexnější. Relevantní ochranná řešení musí využívat kontextové informace, zpravodajství, inteligenci a počítat s nasazením v hybridních a mobilních
prostředích.

Evropské technologické
výdaje letos vzrostou
o 2,3 %
Tempo evropských technologických
výdajů se v následujících letech
opět zvýší. Rok 2014 by podle analytiků společnosti Forrester Research
měl skončit přírůstkem 2,3 procenta. Vyšší výkon by měly podávat
země mimo eurozónu.

Nevýrazný vývoj evropské ekonomiky letos povede k 2,3procentnímu
meziročnímu nárůstu technologických výdajů. Vedoucí manažeři podnikových informatik podle analytiků společnosti Forrester Research
zůstávají v oblasti nákupů technologií opatrní a konzervativní. Změnu
by měl přinést rok 2015. V něm podle
analytiků ožije evropská ekonomika
a současně s ní se o 5 procent meziročně zvýší i výdaje na technologie.
Zemím mimo eurozónu se má dařit
lépe a z hlediska dynamiky růstu dosáhnou v průměru vyšších hodnot
než státy užívající euro.

Trh serverů v regionu
EMEA ožívá
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Po jedenácti čtvrtletích v řadě se
letos zvýšil ve druhém kvartálu
prodej serverových systémů v regionu EMEA. Podle analytiků společnosti Gartner meziročně vzrostly
kusové dodávky o 0,8 procenta na
finálních 555 tisíc strojů.

Hlavním partnerem
rubriky je společnost IDC
Pozitivní výsledky podle analytiků
nelze interpretovat jako návrat růstu,
spíše jde o konec propadu. Kusové
dodávky meziročně rostly poprvé po
jedenácti čtvrtletích, tržby klesaly
deset kvartálů, ale letošní rok se zatím zvyšují. Kladné finanční výsledky vykázaly všichni velcí producenti,
s výjimkou firmy IBM. V kusových
relacích se zase jediným zástupcem
s meziročně záporným výsledkem
stala společnost HP.

Vyčerpaly tablety svůj
potenciál?
V roce 2010 uvedla společnost
Apple na trh svůj první tablet, známý pod obchodním názvem iPad.
Segment existoval už zhruba deset
let předtím, ale masový komerční
úspěch se mu do té doby vyhýbal.
Analytici společnosti IDC nyní upravili svou predikci prodejů multimediálních tabletů pro letošní rok.
Dynamika růstu v jejich podání poklesla o polovinu.
Prodeje multimediálních tabletů
a zařízení 2v1 v letech 2014–2018
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Tablety odborná média pasovala do
role „zabijáků“ tradičních osobních
počítačů. Skutečně, záhy po jejich
masové akceptaci trhem zmizel doposud dobře prosperující subsegment netbooků. Ale osobní počítače
dech neztratily a z tabletů se stávají
druhé až třetí přístroje v majetku
uživatelů. Zatímco chytré mobilní
telefony si udržují poměrně vysokou
dynamiku prodejů, přestože jsou
na trhu o poznání déle, tablety ztrácejí dech po čtyřech letech, minimálně ve vyspělých zemích.
Kompletní články
a přehledy na:
www.ict-nn.com

zprávy z ict bezpečnosti
novinky

BlackBerry koupí firmy
Secusmart posiluje
bezpečnost
Kanadská společnost BlackBerry přebírá za blíže neupřesněnou sumu německou firmu
Secusmart. Ta se zabývá vývojem bezpečnostních řešení
pro telekomunikace, konkrétně šifrovacích technologií.
Kanadský výrobce mobilních
telefonů a podnikových komunikačních systémů současně
oznámil, že dokončil restrukturalizaci a očekává růst byznysu.
Šifrovací technologie společnosti Secusmart se staly populární po odhalení skandálu
s odposlechem mobilního telefonu německé kancléřky Angely Merkelové. Tohoto přečinu se dopustily americké úřady, konkrétně agentura NSA.
Nyní bezpečnostní prvky z dílny Secusmart využívají vládní
představitelé v Kanadě i v Německu. Kombinují je právě
s přístroji a infrastrukturou
BlackBerry.
Více na
www.ictsecurity.cz

Četli jsme na

Datově úsporná
a automatizovaná
archivace e-mailů
Mezi současné potřeby podnikové sféry patří i dlouhodobé ukládání e-mailové komunikace. S tímto požadavkem
přicházejí interní oddělení, jež se nejčastěji zabývají právem nebo lidskými zdroji. V některých vertikálách nařizuje archivaci komunikace i legislativa. „Zejména ve velkých organizacích patří archivace e-mailů k prioritním
oblastem, jimž se specialisté IT věnují. Potřebná funkcionalita není sama o sobě nijak složitá, ale podniky často
přehlížejí nákladovou stránku celého řešení,“ dodává Radko Hochman, technický specialista společnosti Gesto
Communications, která v České republice z pozice autorizovaného distributora zajišťuje prodej a podporu produktů značky Barracuda.

Archivační systémy ukládají e-mailové zprávy, ale nesbírají další potřebná data, která by ošetřila i případné obnovení po havárii neboli
disaster recovery. Zálohovací řešení zase pořizují kompletní datové
snímky v určitém čase, jež poslouží
v případě částečného nebo celkového
selhání infrastruktury. Nedokáží
ovšem podchytit a udržet e-maily,
které byly smazány v mezičasech zálohování. Podobnou funkcionalitou
nedisponuje ani řešení Barracuda
Backup, jež jinak nabízí pravidla
a politiky pro dlouhodobou údržbu
dat. Teprve v kombinaci se systémem
Barracuda Message Archiver dojde
k propojení obou typů požadavků
a funkcionalit. Data jsou průběžně
zálohována a e-mailová komunikace
zůstává kompletní i přes proběhlé
změny.

Více se dočtete na
LinkedIn ve skupině
ICT Network News

Deduplikace a komprese
Výše popsané schopnosti však neřeší
enormní nárůsty objemů dat a zátěž
podnikových sítí i administrátorů.
Komunikační platformy, jako je například i v ČR rozšířená kombinace
Microsoft Exchange/Outlook, obvykle na jeden e-mail vygenerují tři
kopie. Jedna zůstává v systému odesílatele, druhá v aplikaci příjemce,
třetí uchovává server. Všechny zahrnují i připojené soubory, případně
starší diskuse. Situaci z datového
pohledu ještě dále dramatizují skupinové e-maily. Běžné prostředky
síťového zálohování ve výsledku pracují s obrovskými objemy dat, jež
narůstají exponenciálně.

nebo aplikací, které se rovněž stávají
předmětem zálohování. I přes nelibost administrátorů se ve firemní
infrastruktuře objevuje mnoho souborů, jež z podnikového hlediska,
zejména zachování provozní kontinuity, nemusejí být zálohovány vůbec. Konkrétně hovoříme o hudbě
nebo videu, které si zaměstnanci
často nelegálně sdílejí.

Vedle e-mailové komunikace obsahují podnikové sítě i další typy duplikovaných souborů. Obvykle se
jedná o kopie operačních systémů

E-mailovou komunikaci zeštíhluje
řešení Barracuda Message Archiver,
jež je určeno pro systém Exchange/
Outlook, s pomocí importu zpráv ze

Kombinace řešení Barracuda Message Archiver a Barracuda Backup
ošetřují podobné situace s pomocí
dvouúrovňové optimalizace úložišť.
Oba produkty eliminují duplicity
a komprimují data ještě před samotným uložením.

Nepotřebné softwarové licence jako
výhodná alternativa a dobrý byznys?
Aplikace se nekazí a neopotřebovávají, zastarávají pouze morálně.
Koupi počítačové hry tzv. z druhé
ruky historicky nikdy nikdo nezpochybňoval. Jak je tomu ale v případě
podnikového softwaru a multilicenčních nákupů?

ČIMIB rozběhl
workshopy pro instituce
a podniky na téma
aplikace Zákona
o kybernetické
bezpečnosti do praxe.
Dne 29. 7. 2014 proběhl první workshop pro Policejní prezidium. Téma
setkání bylo především právní odpovědnost a architektura dohledových
center. Hlavním hostem byl Radomír Valica, spoluautor zákona. Josef
Donát z Rowan Legal prezentoval
aktuální stav připravované legislativy a návaznosti na Evropskou unii.
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„Sekundární trh softwarových licencí se bude i nadále
rozvíjet“ ,

Jakub Vlček, specialista na Software
Asset Management, společnost PwC

I v České republice se v posledních
letech poměrně úspěšně rozvíjí byznys s použitými či nepotřebnými
softwarovými licencemi. Komentáře
jejich provozovatelů hovoří o převaze nabídky nad poptávkou. Prodávajících je dost, ale kupující, zejména
ti z podnikové sféry, váhají. Vnímají
nelibost producentů softwaru k tomuto počínání. Na straně výrobců
stojí i organizace BSA, která v podstatě chrání jejich zájmy. Legální
prodej nevyužitých licencí však za-

štiťuje dva roky staré rozhodnutí
Soudního dvora EU. Jistá míra obezřetnosti však na místě skutečně je.
Kdo zaručí legální pořízení softwarové licence, jde-li o nabídku třetí
strany? „Sekundární trh softwarových licencí se bude i nadále rozvíjet.
Jde však o poměrně mladou disciplínu, která může lákat podvodníky
i problematiky neznalé subjekty. Bez
rizika tedy podobné nabídky rozhodně nejsou,“ dodává Jakub Vlček,
specialista na Software Asset Management ve společnosti PwC.
Vyčerpání autorských práv
Prodej použitého softwaru představuje běžnou praktiku již od dob sálových počítačů. Tehdy byl hardware
úzce svázán se softwarovou vrstvou
a obě složky výpočetního řešení
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souborů PST v koncových stanicích.
Následně je lze smazat, což šetří
prostor na osobních počítačích i kapacitu zálohování. Vytvoření nových
souborů PST lze zabránit na úrovni
systému Exchange.
Další krok redukce datové náročnosti spočívá v odstranění duplicitních e-mailů. Řešení Barracuda
Message Archiver provede odstranění vícenásobných zpráv stažených
z poštovního serveru i souborů PST.
Očištěné a protříděné e-maily lze
archivovat i zálohovat s podstatně
nižší datovou náročností. Tu podporuje i agresivní forma komprese,
k níž dojde před samotným uložením. Zároveň však zůstává zachován
přístup oprávněných osob k obsahu
zpráv.
S mechanismem deduplikace pracuje i systém Barracuda Backup. Nadbytečné soubory vynechá a sjednotí
zálohovaný obsah síťových serverů
do jedné instance. Následně rovněž
proběhne komprese a posléze uložení souborů do privátních nebo
veřejných cloudů. K dispozici jsou
i nástroje pro nastavení pravidel
zálohování, jež umožňují, některé
druhy obsahu ignorovat. Příkladem
mohu být již zmíněné audio a video
soubory.
Méně lidí, méně prostojů
Z hlediska dosahovaných výkonů
nabízí samostatné řešení Barracuda
Backup 20ti až 50ti násobnou redukci úložného prostoru ve srovnání

s tradiční páskovou zálohou. V kombinaci se systémem Barracuda Message Archiver lze tyto výsledky ještě
zlepšit. Po úvodní redukci dat, která
proběhne po instalaci obou produktů, se významně sníží přírůstky
souborů ukládaných do úložišť. Jde
samozřejmě o důsledek deduplikace
a komprese.
„Náklady na datová úložiště soustavně klesají, ale snižují se i výdaje
na jejich údržbu a správu? O tom
lze pochybovat. Levná úložiště lze
s pomocí řešení Barracuda Backup
a Barracuda Message Archiver zlevnit ještě více a oddálit chvíli, kdy
zainvestujeme do jejich rozšíření,“
vysvětluje Radko Hochman, technický specialista společnosti Gesto
Communications, a dodává: „Společnost Barracuda klade důraz na
rychlost a jednoduchost instalace
jejích produktů, což zákazníci velmi
oceňují.“
Backup as a Service
Oba produkty, resp. jejich činnost
lze plně automatizovat s pomocí
rozhraní Barracuda Cloud Control.
Jde o centrální řídící prvek, jenž
umožňuje nastavení a realizaci zvolených politik a pravidel a dohled
nad stavem systému z kteréhokoli
místa s přístupem k internetu. Navíc lze rozhraní Cloud Control využít...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

obvykle tvořily nedílný celek. Situace se poněkud změnila s příchodem
osobních počítačů a vznikem programů, jež nevyžadovaly specifický
hardware. Aplikace z druhé ruky se
staly běžným artiklem, na což velmi
rychle zareagovali producenti softwaru změnou licenčních podmínek.
Právní rizika obchodu s použitým
softwarem byla minimálně v prostoru Evropského společenství minimální již od 70. let minulého století.
Tehdy na půdě Evropského soudního dvora vznikl princip >>vyčerpání
autorských práv<<. Jeho smyslem
bylo podpořit volný pohyb zboží
a původně se týkal hudebního průmyslu. Autor po prvním prodeji
ztratil možnost zasahovat do dalšího výkonu vlastnických práv nabývajícího. Ani toto opatření, jež v 80.
letech proniklo do evropské legislativy, však nezabránilo výrobcům
softwaru, aby své obchodní modely
bránili.

Ukázalo se, že licenční podmínky,
jež ošetřují životní cyklus aplikací,
jsou s evropskou legislativou v rozporu. Jeden z prvních významnějších
soudních sporů s tímto tématem se
odehrál v roce 2000 v Německu. Jeden z prodejců softwaru nakoupil
tzv. OEM verze programů firmy
Microsoft. Licenční podmínky tuto
kategorii zvýhodňovaly cenově, ale
prodej podmiňovaly vazbou na nový
počítač. Německý prodejce se tímto
ujednáním neřídil a verze OEM prodával levněji...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Šifrování jako
základ bezpečnosti
Celková úroveň počítačového
zabezpečení v organizaci se odvíjí
od nejslabší použité komponenty
v řetězu ochranných technologií.
Právě na tuto letitou a praxí prověřenou pravdu IT manažeři v podnicích často zapomínají. Brání perimetr sítě, hloubkově analyzují
datové toky, ale na bezpečnost
koncových stanic, nejzranitelnější
součásti infrastruktury, v některých
ohledech zapomínají.

Téma šifrování obsahu není ve světě informačních a komunikačních
technologií vůbec nové. Například
první verze známého programu
PGP, jenž využívá asymetrický algoritmus RSA, se objevila již v roce
1991. A dnes jde o otevřený standard, jehož části však chrání mnoho patentů. Šifrování vždy sloužilo
k ochraně informací. Stalo se i základním prvkem kontroly v informačních technologiích. Často bývá
vyžadováno ze strany regulatorních

orgánů a nařízení. Šifra zabezpečí
data při přenosech, ukládání i při
selhání nebo prolomení dalších obranných prvků.
Jak podotýkají analytici společnosti
Gartner, kybernetičtí útočníci vždy
hledají nejslabší místo zabezpečení
v organizaci, kterou chtějí napadnout. Nedávným trendem se stalo
vyhledávání nechráněných šifrovacích klíčů a certifikátů, jež otevírají
dveře i do jinak dobře zajištěné organizace.
V době medializovaných trendů,
mezi něž patří cloud computing,
mobilita, velká data nebo nositelná
elektronika, podnikoví správci často
zapomínají na elementární a relativně levná opatření, jež úroveň bezpečnosti významně zvyšují...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Prevence podvodů
na straně banky i klienta
Úspěšné útoky na klienty bankovních domů úspěšně plní stránky
nejen odborných periodik. O mnoha
pokusech se veřejnost a často ani
sami potenciálně poškození nedozví. Jen letos v červnu identifikovali
specialisté společnosti Kaspersky
Lab cílený útok na klienty evropských bank, jenž řadu z nich připravil v jednom týdnu v úhrnu o víc než
půl milionu eur. Akce získala označení Luuuk a nejspíše se brzy objeví
v modifikované verzi znovu. Existuje obrana?

Technologie pro prevenci podvodů
mají ve společnosti Kaspersky Lab
tradici od roku 2011. Tehdy firma
představila ochranný prvek s názvem Safe Money, jenž dnes využívá
více než 30 milionů koncových stanic osazených produkty Kaspersky
Lab. Odborná média i laboratoře

hodnotí tuto technologii velmi pozitivně, ale o všemocný nástroj nejde.
Počítačová bezpečnost se vyvíjí velmi rychle, a ani kvalitní zabezpečení
koncové stanice již prostě nedostačuje.
V únoru letošního roku společnost
Kaspersky Lab představila platformu
s názvem Kaspersky Fraud Prevention. Reagovala tak na vzrůstající
hrozbu, kterou nedostatečně chráněné elektronické platební transakce
představují. Poprvé také nabízí řešení, které nezabezpečuje pouze
stranu poskytovatele, ale i uživatele,
konkrétně jeho zařízení. „Tato kombinace pomůže finančním domům
při ochraně jejich...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

zprávy z firemního ict
novinky

Ovládne Čínu
Red Flag Linux?

Alcasys = Alcatel + Genesys
aneb kontaktní centra v praxi

Rozvíjející se ekonomiky světa
se netají svým rozladěním nad
softwarovou nadvládou amerických firem. Řadu projektů
vlastních operačních systémů,
kancelářských sad a dalších
aplikací v posledních letech
ohlásily Čína, Rusko nebo Brazílie. A první uvedený stát
se ozývá znovu, když zjevně
reinkarnuje projekt Red Flag
Linux.
Čínská vládní zpravodajská
agentura Xinhua přinesla informaci o brzkém příchodu
domácího operačního systému, jenž by v zemi nahradil
dosluhující Windows XP. Mezi
potenciálně postižené firmy
však nepatří jen Microsoft.
Číňané chtějí domácí alternativy i pro mobilní telefony
a tablety, jimž dnes globálně
vládnou firmy Apple a Google.
Příchod desktopového operačního systému vlastní provenience je v Číně plánován
na letošní říjen. Ve vlastním
magazínu o novince informovalo ministerstvo průmyslu
a informačních technologií.

Linux ovládá svět
superpočítačů
Termínem „open source monopol“
by se dala označit situace, která
vznikla v oblasti operačních systémů superpočítačů. V červnovém
žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa Top 500 figuroval operační systém Linux na 485 instalacích. Ze zbývajících 15 pracuje 13
na Unixu a dvě na Windows.
Operační systém Linux ovládnul
prvních 59 míst aktuálního žebříčku
Top 500. Teprve 60. pozice připadla
stroji s Unixem. Platforma Windows
je v přehledu uvedena pouze dvakrát. Výkonnější varianta operuje
v superpočítačovém centru v Šanghaji a drží 294. příčku. V minulosti
v žebříčku figurovaly i další verze
operačních systémů, včetně Solarisu
a BSD Unix.
Více na www.corporateict.cz
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„Nepokládáme český trh za
cizí“ ,
Ján Kostka, CEO Alcasys Slovakia

Historicky se společnost Alcasys
věnuje technologiím pro call centra,
pro něž využívá produkty firem
Alcatel a Genesys. Právě spojením
jejich názvů vzniklo i jméno podniku. V letošním roce oslavila původem slovenská společnost deset let
od svého založení. Z podniku o šesti
zaměstnancích se firma rozrostla
na současných 35 lidí.

Zakladatelé společnosti Alcasys technologie pro call centra dobře znali.
Shodně v minulosti působili v divizi Business Systems firmy Alcatel.
V době založení vlastního podniku

se zaměřili primárně na kvalitu služeb. Jimi se chtěli odlišit od konkurence na poměrně značně zaplněném trhu. S financováním rozjezdu
Alcasysu pomohly vlastní úspory
zakladatelů i majetkový vstup společnosti Anasoft APR. Slovensko se
stalo hlavním trhem, ale řada zákazníků operuje i v dalších evropských
zemích, několik v České republice.
Vloni Alcasys rovněž investoval
a vstoupil majetkově do firmy Webster Communications, která se specializuje na služby kontaktních center,
včetně systémové integrace, poradenství nebo softwarového vývoje.
Společnost Webster Communications se orientuje na zahraniční trhy,
na mnoha projektech oba podniky
spolupracovaly.
Hlavní činnost společnosti Alcasys
představuje tvorba komunikačních
řešení a kontaktních center. Projekty se zaměřují i na budování a návrh
hlasové a datové infrastruktury nebo
systémy sjednocené komunikace.
Od počátků, kdy firmy dodávala krabicová řešení, se vývojově posunula
ke komplexnějším projektům, které
mají charakter jedinečného díla. Specialisté Alcasysu zohledňují specifické procesy a postupy zákazníků,
jejich existující systémy a infrastrukturu a samozřejmě také lidský prvek.

Struktura zákazníků je velmi různorodá. Alcasys obsluhuje podniky
ze všech vertikál, včetně veřejného
sektoru nebo školství. Mezi slovenské zákazníky ze sektoru výroby
a služeb patří například firmy Slovenská Grafia, VÚJE, Perex, Raven,
MedArt nebo HB Reavis. V portfoliu
figuruje i řada nadnárodních společností, k nimž patří Mondi, Manz,
DHL, ENEL nebo Phoenix. Telekomunikační sektor zastupují Slovak
Telekom, Orange i O2 SR. Za oblast
finančích služeb a pojišťovnictví lze
uvést Allianz, Generali, Wüstenrot,
UniCredit nebo Union. Objevují se
i zákazníci ze školství, jde například o UKF, Trnavskou univerzitu
nebo Slovenskou technickou univerzitu. Veřejný sektor zastupují Slovenská pošta, Sociálna poisťovňa nebo
instituce Rozhlas a Televízia Slovenska.
Na aktuální dění v byznysu kontaktních center jsme se zeptali Jána
Kostky, generálního ředitele a spoluzakladatele společnosti Alcasys
Slovakia. Ten před založením podniku působil také ve firmách Alcatel
Business Systems Bratislava nebo
NextiraOne.
Mohlo by se zdát, že technologie
kontaktních center a přenosu videa

Backup as a Service
aneb Regionální cloud
Všichni známe velká jména cloudových technologií. Na první pohled
se zdá, že zlikvidují lokální konkurenci a převezmou vládu nad trhem.
Nemusí to tak být a připravovaný
projekt mladoboleslavské společnosti Dragon Internet je důkazem.

Tuzemský telekomunikační trh rozhodně netvoří pouze trojice všude
viditelných mobilních operátorů.
V regionech operuje řada firem, jež
svými nabídkami úspěšně konkurují
velkým hráčům. Patří k nim i společnost Dragon Internet, jejíž činnost
se dělí na dvě části, přičemž první lze
charakterizovat termínem systémový integrátor se zaměřením na velká
hardwarová řešení, druhá má podobu telekomunikačního operátora.
Firma provozuje vlastní optickou síť,

která pokrývá Mladou Boleslav, Jičín, Milovice, Benátky nad Jizerou
a přilehlé oblasti. Integrální součást
nabídky tvoří vedle základního poskytování konektivity i doplňkové
služby digitální telefonie, televize
IPTV a od roku 2010 i mobilního
internetu a virtuálního operátora.
Aktuálně Dragon Internet obsluhuje
1,2 tisíce firemních zákazníků a deset tisíc rezidentních. O regionálním
významu společnosti svědčí i skutečnost, že své datové okruhy pronajímá v rámci velkoobchodní nabídky
třetím stranám.
Myšlenka lokálního cloudu pro
backup
Manažeři společnosti Dragon Internet neustále rozšiřují nabídku

a rozšiřují její záběr geograficky
i obchodně. Mají velmi úzké vazby
na svou zákaznickou bázi a dobře
znají její potřeby. Počátkem letošního roku u svých klientů identifikovali potřebu bezpečného, spolehlivého a levného zálohování dat. Na
trhu sice existuje řada podobných
služeb, ale konkurenční výhoda firmy Dragon Internet má primárně
podobu silné lokální přítomnosti.
Mnoho domácností vítá, že mají
jednoho poskytovatele telekomunikačních služeb, jenž jim zajišťuje
a splňuje všechny požadavky, včetně
servisní podpory a jednoho zúčtování. „Naši zákazníci s námi mají
dobré zkušenosti, oni znají nás, my
je. Připravovaná zálohovací služba
vzniká z jejich potřeby, jejich poptávky,“ dodává Milan Vojtík, ob-
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S velkými hráči si nekonkurujeme
nebo hlasu již má většina organizací pořízené a v provozu. Jde tedy
stále o „dobrý“ byznys?
Nějakou lokální síť a telefony musí
mít ve firmě v podstatě každý, kdo
pracuje se svými zákazníky. Pro
komplexní řešení kontaktního centra to však stále neplatí. Kdysi šlo
o relativně drahé systémy, jež začali
jako první využívat telekomunikační operátoři. Nyní však chce dobře
obsluhovat své zákazníky každá společnost.
Nejde jen o tradiční telefonní linky
s podporou, spektrum kanálů se rozšířilo o web, chaty, e-maily a sociální
sítě. Ke kvalitnímu zákaznickému
servisu patří rychlá a adekvátní
reakce. Pokud vaše firma využívá
telefonní ústřednu, recepční, mail
a webovou stránku a zákazníci jsou
dokonale spokojení, potom pravděpodobně působíte v oblasti s nízkou
mírou konkurence a s nenáročnými
klienty. Segment zákaznické péče,
jehož součást tvoří i kontaktní centra, poskytuje smysluplné, hmatatelné a vyčíslitelné přínosy. Mám za
to, že jde o dobrý byznys. Neprodáváme zbytečnosti, ale pomáháme...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Martin StÖckl, Country Manager
společnosti Thomas Krenn AG pro
ČR a SR

...pokračování ze strany 1

Před dvanácti lety založili Thomas
Krenn a Max Wittenzellner společnost Thomas Krenn AG. Její roční
obrat se v současnosti pohybuje
mezi 24 až 28 miliony eur. Firma se
věnuje vývoji a výrobě serverových
systémů a jejich příslušenství. Hlavní cílový trh představují státy Evropské unie, ale řada zákazníků
pochází i z mnohem vzdálenějších
destinací.

Společnost Thomas-Krenn zná
odborná veřejnost primárně jako
dodavatele serverových systémů.
Firemní webová prezentace, ale hovoří o Thomas-Krenn Group, v níž
figurují další podniky. Jaké jsou
vzájemné vztahy a role uvnitř této
skupiny?
V rámci globalizace a neustále se
zvyšujících požadavků na komplexní řešení „z jedné ruky“ jsme v posledních pěti až šesti letech začali,
kromě stávající spolupráce s webovou rakouskou firmou Xortex, spolupracovat v oblasti hostingu i se
společností Filoo. Ta pro nás spravuje naše prostory v hostingovém
centru TTC Teleburg ve Frankfurtu
nad Mohanem. Spolupráce se vyvíjela k všeobecné spokojenosti všech
zúčastněných, takže v posledních
dvou letech přešly obě partnerské
firmy pod hlavičku a vlastnictví
Thomas-Krenn AG.
V rámci nového marketingového
konceptu, úpravy portfolia a nového strategického zaměření firmy na
požadavky celosvětového rozvoje IT
branže došlo pro mediální prezentaci firmy navenek k novému pojmenování, které má poněkud zveřejnit
a osvětlit tuto synergii firem na
Thomas-Krenn Group.
Právně a fakturačně zůstává vše při
starém, tedy Thomas-Krenn. AG.
TK byla, je a bude ryze serverovým

výrobcem vysoce kvalitních, průmyslových embedded serverů, ale
samozřejmě chceme vyhovět požadavkům trhu na komplexní řešení,
a proto nabízíme i hostingové a cloudové služby, jež zastřešuje firma
Filoo, a stejně tak i konzultační
a servisní poradenství při řešení problematiky internetových sítí, které
zajišťuje Xortex.
Vraťme se k hlavní činnosti TK.
Již řadu let patří servery jako takové mezi běžné IT komodity. Čím
se značka TK odlišuje, nebo chce
odlišit v rámci konkurenčního
boje?
Já bych si dovolil poněkud odporovat
tvrzení, že servery patří mezi běžné
IT komodity. Platí to zejména v případě embedded serverů. V České
a Slovenské republice naleznete ještě
dnes spousty firem, jejichž informační technologie běží na klasických
osobních počítačích. Nemusím zajisté zdůrazňovat, že v podobné situaci mají firmy v podstatě pevně
naprogramované problémy.
TK se hned od počátku podstatně
odlišuje od své konkurence. Mezi
naše základní konkurenčí přístupy
patří použití výhradně serverových
komponent...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Zabezpečte se s pomocí TPM
chodní ředitel společnosti Dragon
Internet.
Trend doby v oblasti technologií
určují i cloudové služby. Bez ohledu
na definice analytiků má připravovaný projekt firmy Dragon Internet
charakter lokálního veřejného cloudu, respektive služby Backup as
a Service. Zástupci společnosti zatím
nemají ambice s novou nabídkou
opouštět region, ale teoreticky tuto
možnost připouštějí.
Problematika zálohování souborů
má mnoho variant řešení. Cloudové
služby si v tomto ohledu získaly nemalou popularitu...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Čip TPM – Trusted Platform Module
patří mezi hardwarová bezpečnostní zařízení založená na standardu
ISO/IEC 11889, který v roce 2003
specifikovala skupina Trusted Computing Group. Již zhruba devět let
je jím vybaven prakticky každý
notebook.

Na TPM lze nahlížet jako na kryptografický čip s vestavěnou univerzální pamětí pro bezpečné ukládání
šifrovacích klíčů nebo podpisových
certifikátů. Zařízení je mnohostranně využitelné při uplatňování bezpečnostních politik. „Hardwarové
šifrování, navíc integrované do vlastního výpočetního zařízení, nabízí
oproti ryze softwarovým řešením

řadu výhod. Příznivě lze hodnotit
i jeho cenu a možnosti správy,“ říká
Tomáš Pelikán, technický specialista společnosti Genisoft.
V dnešní době roste obliba užívání
čipů TPM pro bezpečnou autentizaci
zařízení do firemní sítě dle protokolu 802.1x. Identifikace přístroje
probíhá na základě uložených klíčů.
Nativně jsou dostupné prostřednictvím Computer Store MS CAPI
a mají podobu jedinečného klíče
RSA, který se generuje při prvním
spuštění modulu TPM. Jednoznačná
identifikace zařízení poskytuje ve
srovnání s ostatními způsoby identifikace dostatečnou úroveň zabezpečení. Režimy autentizace vůči adrese MAC síťového adaptéru nebo
ověření s pomocí certifikátu uloženého v lokálním úložišti počítače,

jsou prakticky snadno prolomitelné
a neposkytují organizacím dostatečnou úroveň důvěryhodnosti.
Pro zabezpečení VPN, šifrování
e-mailové komunikace a dalších služeb PKI (Public Key Infrastructure)
lze použít čip TPM jako bezpečné
úložiště privátních klíčů. Ty jsou
generovány uvnitř TPM a podepisovány běžnou procedurou certifikačními autoritami. Dostupnost
privátních klíčů, které jsou obvykle
chráněny pouze proti zneužití exportem, nelze při použití injektáže
MS CAPI obecně považovat za bezpečné zajištění identity uživatele nebo jeho zařízení...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky

Televizní vysílání v LTE
Nokia ve spolupráci s mnoha
partnery (vysílací společnosti
v Německu, Rakousku a Švýcarsku) zahájila jako první na
světě zkušební televizní vysílání v síti LTE na jednom kmitočtu v pásmu UHF. V jednofrekvenční sítí (SFN) používají
všechny základnové stanice
pro přenos televizního obsahu
stejnou frekvenci, což maximalizuje počet současně vysílaných televizních kanálů ve velké geografické oblasti.
„V současné době je při sledování videa přes mobilní sítě
obsah individuálně kontinuálně přenášen ke každému uživateli. Pomocí LTE Broadcasting může stejný signál přijímat
současně mnoho uživatelů,
což umožňuje mnohem efektivnější využití výkonu i kmitočtového spektra,“ uvedl Hossein
Moiin, technologický ředitel
společnosti Nokia Networks.

Sítě generace 5G se
objeví po roce 2020
Bezdrátové sítě LTE neboli 4G penetrují světové trhy a výrobci infrastrukturního vybavení začínají prověřovat jejich nástupce. V laboratorních podmínkách otestovala společnost Ericsson možnosti nasazení
bezdrátové sítě s přenosovou rychlostí až 5 Gb/s. Na komerční nasazení však nedojde dříve než v roce
2020.

Alcatel-Lucent se vrací
a přiostřuje konkurenci
na síťovém trhu
O 50 procent vzrostl meziročně
loňský obrat společnosti Alcatel-Lucent v segmentu síťových přepínačů pro datová centra. Pozitivně
hodnotí její současné tržní působení i analytici firmy Gartner, kteří
její nabídku řadí v rámci hodnocení
předních dodavatelů do kategorie
Vizionáři.

Společnost Alcatel-Lucent je historicky známá spíše z oblasti telekomunikací, ale její technologický přesah
zasahuje i do oblasti podnikových
sítí a datových center. V ní ji zastupuje divize Enterprise a její portfolio
síťových řešení. Analytici společnosti
Current Analysis doporučují všem
zástupcům středních a velkých podniků, aby produkty Alcatel-Lucent
zvážili při výběru infrastruktury
nebo její technické obměně. Poukazují přitom nejen na možnosti síťové
virtualizace, ale i na komplexnost nabídky hardwaru. Podobně se k portfoliu Alcatel-Lucent vyjadřují i analytici firmy Gartner. „Alcatel-Lucent
patří mezi tradiční značky trhu ICT,
ale na poli podnikových sítí zatím
nemáme větší vizibilitu, ani jméno.
Naše současná nabídka je však více
než konkurenceschopná a my toho

Více se dočtete na www.netguru.cz

OmniSwitch 6860

chceme využít,“ dodává Miloslav
Kapeš, manažer prodejních kanálů
společnosti Alcatel-Lucent.
V segmentu podnikových síťových
řešení tedy působí hráč, jenž má
podstatně delší tradici než většina
konkurence, ale doposud upřednostňoval jiný byznys. Situace se mění
a firma Alcatel-Lucent má nemalé
ambice i na poli síťových technologií pro podniky a datová centra.
O atraktivitě nabídky svědčí i nedávno uzavřený kontrakt, v jehož
rámci vymění California State University tisíce přepínačů Cisco Catalyst za modely OmniSwitch. Vedle
zhruba pětinových nákladů ve srovnání s konkurenční nabídkou očekává univerzita také významné
úspory elektrické energie. Inovativní přístup firmy Alcatel-Lucent po-

tvrzují i produktové novinky letošního jara.
DPI a SDN pro WAN i WLAN
V rámci svého přístupu s názvem
Unified Access rozšířila v letošním
druhém čtvrtletí společnost Alcatel-Lucent, resp. její podniková divize,
své portfolio drátových a bezdrátových přepínačů o analytické funkce
a schopnosti softwarově definovaných sítí.
Více kontroly a větší transparentnost
síťového provozu nabízí společnost
Alcatel-Lucent v nových produktech řady OmniSwitch 6860 a OmniAccess. Doplňuje je navíc inovovaný systém správy OmniVista 2500.
Představené novinky reagují na
trendy v podobě cloudových služeb

Cisco SMB Roadshow 2014:
Regionálně a s partnery
Pro letošní podzim připravuje společnost Cisco sérii seminářů, jež
budou věnovány výhradně segmentu malých a středních firem.
Zúčastní se jich lokální partneři
a jejich zákazníci.

Provedený test demonstroval přenosové rychlosti sítí generace 5G.
Ty jsou 250krát vyšší než současné
LTE. Společnost Ericsson vyvíjí vizi,
v níž dojde k propojení podstatně
většího počtu objektů. Generace 5G
se neomezí pouze na chytré mobilní
telefon nebo tablety, má dodávat
konektivitu i automobilům nebo medicínským zařízením. „Jestliže mělo
LTE spojit všechny, 5G spojuje vše,“
řekl Johan Wibergh, ředitel Networks
Business Unit ve společnosti Ericsson.
Přenosové rychlosti sítí 5G překonávají i řadu dnešních drátových
standardů...
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„Chceme zintenzivnit komunikaci se segmentem SMB“ ,

Pavel Svatoš, Partner Account
Manager českého zastoupení společnosti Cisco Systems

Segment malých a středních firem
dnes láká i technologické dodavatele,
kteří se historicky zaměřovali spíše
na korporace a veřejný sektor. Podobný dojem může vyvolávat i společnost Cisco, ale realita je jiná. V jejím
portfoliu dlouhodobě figurují produkty a technologie, které se zaměřují na segment SMB.
Společnost Cisco, podle oborových
analytiků jednoznačný lídr hned ně-

kolika tržních segmentů, i ve svých
nabídkách pro menší organizace
zužitkovává znalosti a zkušenosti
z velkých řešení. Neznamená to však,
že by zákazníci kategorie SMB dostávali nevhodné nebo zastaralé produkty. Znalost jejich potřeb dokládá
i výrok Richarda McLeoda, ředitele
prodejních kanálů ve společnosti
Cisco, jenž letos na jaře vysvětloval
restrukturalizaci portfolia pro podniky SMB: „Naši partneři a zákazníci poptávají jednoduchost, funkčnost a škálovatelnost, nikoli široké
produktové řady.“
Tuzemské zastoupení společnosti
Cisco potenciál segmentu SMB rovněž nepodceňuje a pro letošní pod-
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NET GURU
a BYOD – Bring Your Own Device.
V podnicích vzrůstá počet aplikací,
jež firemní sítí procházejí. Na administrátory jsou tudíž kladeny vyšší
požadavky, které souvisí se zajištěním bezpečného a efektivního provozu. Těmto potřebám vychází společnost Alcatel-Lucent vstříc rozšířením funkcionality svých síťových
řešení.
Technologie DPI neboli Deep Packet
Inspection rozšiřuje schopnosti firemního systému Application Fluent
Network. S pomocí síťových analytických nástrojů konsoliduje informace o programech, jež procházejí
sítí. Zároveň umožňuje vytvářet pro
provoz pravidla a politiky. Tím optimalizuje výkon přenosů a výrazně
zvyšuje bezpečnost.
Na hardwarové úrovni technologii
DPI asistuje nově vyvinutý integrovaný obvod ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), včetně
koprocesoru. Inspekční algoritmus
rozlišuje více než 1500 typů aplikací
a nabízí i programovací podporu.
Technologie DPI v rámci přístupu
Unified Access pracuje v drátových
i bezdrátových spojích. Administrátoři díky ní získávají informace
o spotřebě přenosového pásma, na
jejichž základě mohou okamžitě
implementovat pravidla pro prioritizaci datových toků, kvalitu služeb
(QoS) i bezpečnost.

Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

zim připravilo seriál seminářů, jenž
by regionálním partnerům a jejich
zákazníkům z řad malých a středních podniků více přiblížil nabídku
firmy. O připravované Cisco SMB
Roadshow jsme hovořili s Pavlem
Svatošem, Partner Account Managerem českého zastoupení společnosti
Cisco Systems.
Jaké důvody stojí za organizací
Cisco SMB Roadshow?
Malým a středním podnikům se
věnujeme dlouhodobě, rozhodně
neobjevujeme nový tržní segment.
Cítíme však...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Síťový provoz jako zdroj Business
Intelligence
Podnikové sítě dnes tvoří páteřní
komunikační infrastrukturu moderních organizací. Obvykle se jejich existence a provoz spojuje s tématy správy, bezpečnosti nebo
přenosové kapacity, či odezvy. Společnost Extreme Networks však
datový provoz spojila i s analytickou nadstavbou, která slouží oblasti známé jako Business Intelligence.

Do analytických přehledů, jež se
věnují tématu Business Intelligence
neboli podnikovému zpravodajství,
společnost Extreme Networks ještě
nepronikla. I přesto pod názvem
Purview nabízí řešení, které poněkud alternativním způsobem poskytuje mnohé relevantní informace
podnikovému managementu. Na
propojení datového provozu s podnikovým zpravodajstvím jsme se
zeptali Michala Zlesáka, Area Sales
Managera společnosti Extreme
Networks.
Řešení Purview prezentuje společnost Extreme Networks jako most

mezi tématy business intelligence,
správou sítí a bezpečností. Problematiku business intelligence neboli podnikového zpravodajství však
máme spojenou s poněkud odlišným přístupem, jenž se rozhodně
nespoléhá na monitorování síťových přenosů. Jak tedy podnikové
sítě souvisejí s business intelligence?
Jeden ze současných trendů reprezentují i cloudové sítě s aplikacemi
poskytovanými jednotlivým uživatelům prostřednictvím cloudové infrastruktury datových center. Vlastní komunikace prochází datovou sítí.
Pokud mohu analyzovat provoz v síti, jsem schopen pochopit vlastní
činnost organizace. Jako správce IT
jsem partnerem pro management,
protože rozumím zapojení jednotlivých uživatelů do aplikací, znám
jejich vytížení, jsem schopen analyzovat smysluplnost investice do aplikací, zejména těch kritických.
Business Inteligence na bázi analýzy síťového provozu nabízí Extreme
Networks ve třech oblastech. Jde
o bezpečnost, například v podobě

seznamu všech neautorizovaných či
škodlivých aplikací v síti typu bittorent). Dále se věnujeme uživatelské
zkušenosti, konkrétně sledování
odezev na aplikacích a síti, což představuje tzv. performance management. A třetí složku tvoří byznys
analýza. Ta má například podobu
zapojení uživatelů do jednotlivých
aplikací a výběr školitelů nebo sledování využití investic do aplikací.
Marketingové materiály Extreme
Networks hovoří i o proměně podnikové sítě v strategické aktivum,
jež může poskytovat hodnoty dalším oblastem byznysu. Můžete tuto
myšlenku prezentovat na konkrétních příkladech?
Jde právě oblast byznys analýzy.
Pokud jsem schopen sledovat zapojení jednotlivých uživatelů do aplikací,
mohu vystopovat zkušené uživatele
a využít...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Trendy pro rok 2014
Co váš podnik čeká?
Připravte svůj podnik na budoucnost pomocí nástrojů pro analýzu
a predikci StruxureWare

platformu, kde se data těží, zpracovávají a interpretují, takže je zásadní
jejich zabezpečení.

Největší technologické firmy v oblasti internetu, telekomunikací, IT
a datových center již posilují svoji
infrastrukturu, aby mohly ovládnout
čtyři zásadní trendy roku 2014. A bez
strategie, jak s těmito trendy naložit,
může vaše organizace zůstat pozadu.

Internet věcí (IoT)
IoT je myšlenka, která popisuje náš
čím dál více propojený svět. Vyžaduje vaši pozornost, protože zařízení, která vyžadují kompatibilitu
a umožňují přímou komunikaci
mezi přístroji, se stanou normou.

Velké objemy dat
Pro rozhodnutí, jak se postavit k velkým objemům dat, potřebujete zjistit, která data jsou pro váš podnik
důležitá. Pak musíte přijít na to, jak
tato data ukládat, chránit, zálohovat a jak k nim zajistit přístup pro
potřeby analýzy a využití.

Mobilní zařízení
V roce 2015 bude na naší planetě
dvakrát více síťových zařízení než
lidí, je tedy nutno očekávat nové
způsoby komunikace a podnikání.

Cloud computing
Cloud přináší výzvy podobné těm,
které obnáší velké objemy dat.
V dnešní době totiž představuje

Jak využít zásadní trendy roku 2014
S nástupem těchto nových technologií musí váš podnik podniknout
následující čtyři kroky:
1. Posoudit „energetickou vyzrálost“
vaší organizace. Dát do pořádku
stávající systém pro „malé objemy

dat“ a následně zvětšovat jeho kapacitu.
2. Zapojit do procesu zúčastněné
strany. Prezentovat data co nejtransparentnějším způsobem.
3. Posílit finanční dopad a hodnotu.
Pomocí statistik dokázat, že návratnost investic sahá dál než
k úsporám nákladů.
4. Rozšiřovat řady talentovaných
pracovníků. Zvyšovat kvalifikaci
pracovníků v oblasti datové
analýzy. Kompatibilita systémů
a schopnost sledovat, analyzovat
a předpovídat datové toky vám
mohou pomoci využít trendy roku 2014 ve váš prospěch. A cloudový software a nástroje StruxureWare™ vhodné pro mobilní zařízení vám umožní...

Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com
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jobs in ict
top jobs
Test Analyst
CGI, Praha

Firemní sociální sítě
a omezení úlohy IT
Co řeší obor firemních sociálních sítí

Online Advertising
Specialist

Nový obor „firemních sociálních sítí“
se v angličtině označuje zkratkou
ESN, která v sobě obsahuje tři slova
Enterprise Social Networks. Podle
průzkumu společnosti Gartner bude
mít 50 % velkých organizací do roku 2016 vlastní firemní sociální síť
a 30 % z nich ji bude brát stejně důležitou tak, jako dnes vnímá e-mail
nebo telefon.

AVG Technologies CZ, Praha

DWH analyst

Teradata, Praha

Digital Campaign
Management Specialist
MSD, Praha

Industry Manager,
Technology
Google, Praha

On-Demand Project
Manager Upstream
ARIBA, Praha

Analyst – campaign projects
AVG Technologies CZ, Praha

Partner Sales
Executive

Microsoft, Praha

Apple Solution
Consultant
Apple, Praha

Project Manager
for graduates
HP, Praha

Více na:
jobsinit@averia.cz
LinkedIn ICT Network
Community:
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Roman Šuk, partner společnosti
Sales2Win
Sociální sítě mění podobu naší
vzájemné komunikace a spolupráce. Počet jejich uživatelů již před
několika lety překročil počty uživatelů e-mailů a portálů. Požadavky
na nové způsoby ve firemní spolupráci významně přesahují expertízu
současného IT a samotné omezení
úlohy IT oddělení se v této oblasti
zdá být nevyhnutelné.

Na oblast firemních sociálních sítí
se podívám ze tří pohledů. Nejprve
si vyjasníme definici tohoto oboru,
ve druhé části přiblížím to, co táhne
obor vpřed a na závěr se budu věnovat konkrétnímu příkladu.

Jejich využívání ovlivňuje samotné
řízení firem, motivaci zaměstnanců
i firemní kulturu. Velmi významný
je zvláště pro mladou generaci, kterou zapojí do firemního dění způsobem, na jaký je zvyklá. Příkladem
takových firemních sociálních sítí
jsou například sítě Yammer, Jive nebo KudosNow.
Firemní sociální síť není Facebook
Ze samotného používání je zjevné,
že se firemní sociální sítě zásadně
liší od veřejných sítí typu Facebook
nebo LinkedIn. Rozdíl je jak v obchodního modelu, který za nimi stojí, tak v cílech, které pomáhají plnit.
Zde číhá první zásadní nebezpečí,
většina lidí zná Facebook a myslí si,
že se základní znalosti Facebooku

ví, jak s firemní sociální sítí naložit.
Vrhnout se do firemní sociální sítě
po hlavě však v naprosté většině případů přinese brzo velké zklamání.
K čemu se tedy používá nejčastěji?
Oblasti využití přesahují samotnou
komunikaci, jako je tomu například u e-mailů a zahrnují často tyto
oblasti:
• Rychlejší zapracování nových zaměstnanců – na sociální síti můžete vytvořit skupiny pro zapojení
nováčků, napojit je na zkušené
kolegy a směrovat je k plnění firemních cílů. Nováčkové jsou tak
součástí firmy již od prvních dnů.
• Růst „employee engagementu“
(což je oddanost zaměstnanců
cílům a hodnotám organizace) –
sociální sítě úspěšně odstraňují
bariéry v komunikaci a spolupráci.
Vaši zaměstnanci se díky nim více
zapojí a zviditelní se. Skryté talenty ve společnosti odhalíte
rychleji...
Více si přečtěte na:
www.corporateict.cz

Hlas prozradí emoční
rozpoložení mluvčího
Výzkumný tým pod vedením docenta Miroslava Vozňáka na Fakultě
elektrotechniky a informatiky VŠBTechnické univerzity v Ostravě vyvinul aplikaci, která rozpoznává
emoce z řečového signálu.

Na základě krátkého hlasového záznamu lze identifikovat základní
emoce člověka. Mezi ně patří strach,
hněv, radost, smutek, znechucení
a samozřejmě neutrální stav. Aplikace obsahuje klasifikátor, který rozpoznává celkovou emoci v nahrávce,
ale umí zachytit i vývoj emoce v reálném čase.
Při rozpoznání provede aplikace
nejprve extrakci příznaků z řečového
signálu a následně s pomocí klasifikátoru pracujícího na bázi umělé

inteligence je přiřazen emoční stav
s konfidenčním intervalem. Trénink klasifikátoru probíhá na emoční databázi, která byla na fakultě
vytvořena.

kladních statistické postupy, Gaussovy smíšené modely, Kohonenovy
mapy, dopředné neuronové sítě a metody strojového učení rozpoznávání
vzorů jako k-NN.

Původně výzkumný tým využíval
berlínskou databázi emočních vzorů,
která patří k nejčastěji využívaným
při vývoji obdobných klasifikátorů.
Nahrávky v této kolekci ale vytvořili herci a při práci se skutečnými
emocemi nedosahovaly první výstupy očekávaných výsledků. Proto
byla vytvořena vlastní databáze, která obsahuje řečové vzorky provázané
s objektivně zjištěnou emocí.

Emoce je fyziologickým projevem
člověka na podněty a proto výzkumný tým provedl i řadu experimentů
zahrnujících objektivní metody hodnocení. Šlo například o měření mozkové aktivity EEG a vyhodnocení
přítomnosti hormonu nonadreanlinu v krevních vzorcích. Na těchto
experimentech se vedle VŠB-TUO
podílela rovněž Fakultní nemocnice
v Ostravě Porubě a Fakulta elektrotechniky ČVUT...

Při vývoji klasifikátoru došlo na zapojení různých výpočetních a prediktivních metod. Autoři využili zá-

Více si přečtěte na:
www.ictsecurity.cz
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Future Crises: Festival
trendů pro ICT experty
se přímo dotýkají oblasti kybernetické bezpečnosti. Zeptali jsme se
jej na několik otázek, jež se týkají
konference Future Crises.

Jarosla Dienstbier, výkonný ředitel
Future Forces 2014
Ve dnech 15. až 17. října se v Praze
v rámci výstavy Future Forces 2014
bude konat konference zaměřená
na strategie kybernetické bezpečnosti. Jako přednášející se zúčastní
ikony oboru ze světa i z České republiky.

„Důvod je velice jednoduchý, zvládnutí kybernetického ohrožení vyžaduje dokonalou součinnost mnoha
složek bezpečnostního týmu,“ vysvětluje výkonný ředitel 11. mezinárodní výstavy a konference Future
Forces 2014, brigádní generál v.z.
Jaroslav Dienstbier, proč se konference věnuje takové šíři témat, která

Proč by na konferenci Future Crises
měli experti na bezpečnost ICT
přijít?
Odpověď je vlastně jednoduchá,
protože to bude špičková akce, jak
z hlediska domácího, českého zastoupení, tak z hlediska mezinárodní účasti ikon tohoto oboru. Mezi
hlavní témata patří ochrana kritické
infrastruktury a kybernetická bezpečnost. Právě ta se dostávají do popředí nejen v souvislosti s kriminálními činy, ale stále více v souvislosti
s potenciálními teroristickými hrozbami, jejichž cílem není jen krádež
informací, ale hlavně vyvolání pochyb o tom, že stát je schopen zajistit
svým obyvatelům bezpečí. A konference Future Crises bude pro experty vynikající příležitostí pro získání
a výměnu informací o aktuálních
a budoucích bezpečnostních hrozbách a jejich řešení.
Kterými dalšími tématy se bude
konference zabývat?
Kybernetický útok je největší reálnou hrozbou 21. století a konference

Právě výše zmíněné obory se na
mnoha místech světa stávají průkopníky ve využívání datové analytiky
s přímým dopadem na legislativu.
Jak se Evropská unie, známá svým
přístupem k soukromí, postaví k výzvě, kterou přináší zjišťování elektronických důkazů za pomoci pre-

11.09.2014
Praha, Veletržní palác

Mascotte, s.r.o.
proto navazuje na úspěšné aktivity
v oblasti kybernetické bezpečnosti
z posledních osmi let. Stane se nejvýznamnější odbornou akcí se zaměřením na kybernetickou bezpečnost v regionu v letošním roce. Boj
s kyberútoky zásadní měrou stojí
na prevenci, tedy na zvyšování povědomí o kyberbezpečnosti, na kontinuálním vzdělávání a právě na
výměně informací a sledování nejnovějších trendů. A tomu jsme také
přizpůsobili program třídenní konference. První den je věnován vojenskému využití kybertechnologií
a tématu kyberútoků v ostrém bojovém nasazení, druhý den je zaměřený na krizové řízení a třetí den
je potom program zaměřený na vize
a výzvy v oblasti kyberbezpečnosti.
Můžete prozradit, co konkrétního
se tedy návštěvníci dozvědí, respektive na která jména se mohou těšit?
Když začnu od jmen, máme se rozhodně na co těšit...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

Law Tech Europe 2014:
Právo a kybernetická
bezpečnost v Praze
Rozvoj IT technologií a zejména
fenomén big data mění celou řadu
kdysi velmi konzervativních oborů.
Týká se to i práva – soudnictví, advokacie nebo vyšetřování důkazů,
pro které informační technologie
znamenají jak obrovskou příležitost, tak i riziko.

top events

PRAGUE FIRE & SECURITY
DAYS 2014
16.–20.09.2014 Praha

Inform

New Vision in HR 2014
17.09.2014 Bratislava

EMC

EMC Fórum
18.09.2014 Praha

Exponet s.r.o.

Data Storage Workshop
23.09.2014 Praha

Check Point

Checkpoint Security Day 2014
23.09.2014 Praha

Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent Open Day 2014
24.09.2014 Praha

BusinessIT

MOBILNÍ BUSINESS A IT
25.09.2014 Praha

IDG

Cyber Security 2014
30.09.2014 Praha

IDC
diktivní analýzy nebo automatické
klasifikace? Odpověď budou v Praze
na říjnovém kongresu Law Tech
Europe hledat odborníci z celého
světa a bude zajímat nejen specialisty, ale v podstatě každého z nás.
„Žijeme v době, kdy celý svět – středoevropský region nevyjímaje –
objevuje sílu informací uchovávaných v big data,“ uvádí Jason R.
Baron, jedna z hlavních hvězd kongresu. Baron, který dnes působí
ve službách prestižní společnosti...
Více si přečtěte na:
www.ict-nn.com

IDC Third Platform ICT: The
New Enterprise DNA
30.09.2014 Bratislava

K2 atmitec

K2 fórum
16.10.2014 Brno

Progres Partners
Advertising, s. r. o.

FUTURE FORCES 2014
15.–17.10.2014 Praha

Více na:
www.ict-nn.com
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