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OpenStack, opensource projekt, 
který se poměrně nenápadně stal 
pojmem a který v poslední době hý-
be světem IT, se již v mnoha pádech 
skloňuje také v našich končinách. 
Většinou se ovšem jedná spíše o úva-
hy nebo pokusy a testy, než o reál-
né produkční nasazení. Zkušenosti, 
které jsou k tomu potřeba, totiž 
nemá jen tak někdo.

Málokdo by tím spíše čekal, že se právě 
u nás objeví společnost patřící k abso-

lutní světové špičce, která bude slavit 
úspěchy i v zahraničí a jejíž řešení si 
budou vybírat nadnárodní korporace.
Společnost tcp cloud, a.s. se OpenStac-
ku věnuje již více než tři roky a dnes se 
pasuje do role výrobce vlastní distribu-
ce se stejným názvem, tedy tcp cloud, 
která se neomezuje pouze na Open-
Stack, ale řeší infrastrukturu IT ve fir-
mách komplexně. Přitom je tcp cloud 
stále kompletně postaven na open-
source.
„Naši zákazníci jsou společnosti, které 

řešily primárně čtyři základní problé-
my: dosažení limitu udržitelné provo-
zuschopnosti IT při současném stavu 
lidských zdrojů, potřebu rozvoje no-
vých služeb bez extrémních výdajů do 
nové infrastruktury, potřebu zjedno-
dušit a především zrychlit veškeré IT 
procesy a samozřejmě také potřebu sni-
žovat náklady na vlastnictví IT,“ říká 
obchodní ředitel společnosti tcp cloud 
Václav Míka.
„Díky automatizaci a integrovaným 
systémům monitoringu a billingu jsme 
schopni našim zákazníkům pomoci ve 
všech úrovních IT. Úkony, které dříve 
trvaly týdny, zkracujeme na minuty, 
přehled o stavu celé infrastruktury je 
k dispozici neustále v reálném čase, 

pokračování na straně 06
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„Všichni očekávají, že Huawei bude 
o 30–50 % levnější, než výrobci zá-
padní provenience. Opravdu tomu 
tak není a především pro to není dů-
vod,“ říká Martin Vítek, člen před-
stavenstva společnosti Huatech. 
A jeho kolega Tomáš Zloch jej dopl-
ňuje: „Po technické stránce je dnes 
Huawei často před západními vý-
robci, jako je tomu třeba u techno-
logií DWDM, GPON, xDSL, SDN ne-
bo dnes i datacentrových switchů.“

Společnost Huatech vznikla v loňském 
roce, a jak název napovídá, jako systé-
mový integrátor se zaměřuje především 

na dodávky produktů Huawei Enterpri-
se. Nebyla to tak úplně náhoda, většina 
zakladatelů společnosti má s produkty 
této značky rozsáhlé zkušenosti. Za-
kladatel Huatechu Martin Vítek působil 
ve společnosti Huawei Technologies 
(Czech) s.r.o. v divizi Enterprise jako 
Key Account Manager pro oblast ener-
getiky a utilit a stál u zrodu divize Enter-
prise v ČR. Také další ze zakladatelů, 
Tomáš Zloch, v Huawei působil od roku 
2010 a pracoval jako pre-sales engineer. 
O tom, jak a proč vznikl Huatech a co 
chce nabídnout zákazníkům mluví oba 
pánové v rozhovoru pro ICT Network 
News.

Sledujte také na:

Martin Vítek,
člen představenstva, HUATECH
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Nastává soumrak 
antivirů? Stávající 
ochrana nestačí
Ředitel informační bezpečnosti 
společnosti Symantec Brian Dye 
prohlásil, že dnešní antiviry za-
chytí jen polovinu útoků. Podob-
ně společnost Cisco tvrdí, že fir-
my se dělí na napadené, a na ty, 
které to ještě neví. Jak je možné, 
že něco takového říkají největší 
hráči na poli kybernetické bez-
pečnosti? Blížíme se do doby, kdy 
nám již budou běžně používané 
antivirové programy k ničemu? 
Pravděpodobně ano, protože svět 
kybernetického zločinu se rychle 
proměnil.

Osvěta uživatelů v oblasti kyberne-
tické bezpečnosti je velmi pomalá. 
Nemalá část majitelů počítačů je 
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dodnes přesvědčena, že o jejich počí-
tač se přece hackeři zajímat nebudou. 
Proto bezpečnost podceňují. Díky ně-
kolik let probíhající osvětě alespoň 
roste počet počítačů, které jsou vyba-
veny alespoň základním antivirovým 
programem. Jenže právě to uživatele 
často ukolébá a zapomínají na další 
kroky.
Český výrobce bezpečnostního soft-
ware Avast například v loňském výzku-
mu zjistit, že téměř pětina uživatelů 
počítačů v roce 2014 nevěděla o tom, 
že se blíží konec podpory operačního 
systému Windows XP. To znamená, 
že Microsoft přestane vydávat aktua-
lizace tohoto systému. Dnes už zveřej-
ňuje pouze kritické opravy, ale i to ča-
sem skončí. Navíc v letošním roce již 
vypršela i životnost bezpečnostního 
balíku Microsoft Security Essentials 
pro XP.
Jen málo uživatelů si bohužel uvědo-
muje, jak kritické ohrožení to pro ně 
může znamenat. V podobné situaci se 
ale nacházejí desetitisíce soukromých 
uživatelů nelegálních Windows. Také 
u těchto kopií jsou často aktualizace 
zakázány, aby společnost Microsoft 
nebyla schopna jejich používání dete- 
kovat. 
Často se setkáváme s tvrzením, že 
aktualizace pouze zdržují, způsobují 
bobtnání a zpomalování systému, a žád-
ný jiný užitek nepřináší. Jenže vše je 
trochu jinak. Aktualizace systému to-
tiž opravují – mimo různě důležitých 
softwarových chyb, které uživateli mož-
ná tolik nevadí – tako nově objevené 
zranitelnosti či bezpečnostní chyby. 
A zatímco bez jedné či více nedokonale 
fungujících aplikací se možná obejdete, 
nechat útočníkům otevřené dveře do 
svého počítače, na kterém používáte 
třeba internetové bankovnictví, je rov-
no téměř ruské ruletě. Možná by bylo 
jednodušší své peníze pirátům rovnou 
poslat. S neaktualizovaným operačním 
systémem totiž antivirus opravdu nic 
neudělá.
Domácí uživatelé v tom ale nejsou zda-
leka sami. Koncem loňského roku zve-
řejněný Cisco Security Report odhalil, 
že více než 56 procent firem stále pou-
žívá OpenSSL knihovny starší než 50 
měsíců. To znamená, že stále obsahují 
bezpečnostní chybu označovanou jako 
Heartbleed, o níž bylo v loňském roce 
publikováno stovky článků. Ani to 
nedonutilo správce podnikových sítí 
knihovny aktualizovat!

Změna bezpečnostního 
prostředí
Musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 
Svět kybernetického zločinu se za po-
slední měsíce velmi dramaticky pro-
měnit. Dávno pryč jsou hackeři, kteří 
vytvářeli škodlivý kód spíše z legrace 
nebo proto, aby předvedli své schop-
nosti. Minulostí jsou už také útoky, kdy 
se jeden či dva studenti snažili (méně 
či více úspěšně) proniknout do infor-
mačního systému nějaké významné 
instituce či banky. Svět kyberpirátů už 
dávno není takovýmto veselým mís-
tem.
S rozvojem internetu a moderních tech-
nologií se z kybernetického zločinu 
stalo samostatné průmyslové odvětví. 
Kybernetický útok si lze dnes koupit 
na internetové burze a piráti vám ho 
klidně připraví na klíč. Tyto skupiny 
jsou plně profesionální, disponují špič-
kovým technickým vybavením a často 
i nemalým objemem financí. Díky to-
mu jsou schopni vyvíjet skutečně so-
fistikované útoky, proti nimž jsou běž-
né metody obrany neúčinné. Mikko 
Hypponen, ředitel výzkumu společ-
nosti F-Secure, například tvrdí, že celý 
antivirový průmysl selhal. Nově se ob-
jevující typy útoků totiž používají jiné 
způsoby proniknutí do počítače a běž-
né antivirové (ani antimalware) pro-
gramy je prostě nedetekují. Podle Hy-
pponena si s útoky jako je Stuxnet či 
Flame neporadí nejen běžné antiviry 
pro domácí uživatele, ale dokonce ani 
podniková bezpečnostní řešení typu 
IDS a IPS.
V řadě případů navíc probíhají útoky 
mnohem méně nápadně, než v minu-
losti. Na pražské bezpečnostní konfe-
renci CyberSecurity 2015 upozornil 
například Martin Rehák, z výzkum-
ného a vývojového centra Cisco na to, 
že kyberzločinci se často spokojí jen 
s ovládnutím napadeného počítače 
a vyčkávají, kdy tento úspěšný útok bu-
dou moci komerčně využít. „Nedávno 
se například na internetu objevila na-

bídka rozsáhlé databáze napadených 
počítačů uživatelů internetového ban-
kovnictví jedné velké kalifornské ban-
ky,“ uvedl na konferenci Martin Rehák. 
S tím, že pokud pro konkrétní počítač 
nemají zločinci prozatím „komerční 
využití“, dokáží například na libovolné 
stránky zobrazované uživatelem pod-
vrhnout reklamu a z ní dále profitovat. 
Jakmile se ale objeví jiný zájemce, mů-
že být situace pro majitele takového 
počítače mnohem závažnější.
Aktuální studie Cisco Midyear Securi-
ty Report (více se o ní dozvíte na jiném 
místě tohoto čísla) odhaluje, že dokon-
ce i firmám často trvá déle než 200 dní, 
než detekují napadení své sítě někte-
rým z typů pokročilých kybernetic-
kých úroků. Není asi příliš obtížné si 
představit, jak velký prostor v tomto 
případě útočníci dostávají.

Každou sekundu nový útok
Jak je ale možné, že si s něčím tako-
vým antivirové programy neporadí? 
Problém se skrývá právě v oné promě-
ně bezpečnostního prostředí, o které 
byla řeč. Běžné antivirové programy 
totiž pracují se známými částmi škod-
livých kódů a ty blokují. Zjednodušeně 
to vypadá tak, že některý z počítačů 
analyzujících provoz na 
internetu či vývojové 
centrum některé...

1. Opravdu se blíží konec antivirů, 
tak jak je známe dnes?
Samozřejmě klasický přístup vý-
robců antivirových řešení již není 
proti novým hrozbám účinný, vzhle-
dem k jejich množství a jejich roz-
šíření. To však neznamená, že by 
zde nebylo místo pro použití jiných 
principů a technologií. I klasický 
antivirový program se se stává více 
komplexní a obsahuje celou řadu 
technologií, které zmiňované pro-
blémy řeší.

2. Jak změní éra IoT bezpečnostní 
prostředí?
Bohužel většina IoT zařízení je „bez-
pečná“ od výrobce, a neumožňuje 
jakkoliv ochranu vylepšit. Nakonec 
si budeme vybírat auto, televizi,  led-
nici nebo kardiostimulátor podle 
stupně zabezpečení jeho interneto-
vého rozhraní, protože jinak i přes 
všechny klasické bezpečnostní prv-
ky nebude bezpečné. Nedávný pří-
pad zablokování brzdového systému 
by mohl napovědět kam je potřeba 
upřít pozornost.

3. Jak nejlépe zabezpečit zařízení, 
která v sobě nemohou mít bezpeč-
nostní software? (senzory, nositel-
ná elektronika, auta...)
Je velmi těžké zabezpečit něco, k če-
mu nemám přístup. Zařízení jsou 
ve většině případů uzamčená a uži-
vatel nemá možnost cokoliv na 
bezpečnosti změnit. Je tedy na vý-
robcích, aby dodržovali základní 
bezpečnostní principy a na nás uži-
vatelích abychom požadovali dodr-
žování těchto zásad.

Více si přečtěte na:
Celá anketa zde:

Petr Zahálka
Product Manager Symantec
Avnet

Nastává soumrak antivirů? 
Stávající ochrana nestačí
...pokračování ze strany 01



nebo třeba definitivně zatočit s rozšíře-
ným (nejen) českým nešvarem – pře-
táčením tachometrů. Pokud totiž ně-
kde existuje záznam o provozu auta 
a počtu kilometrů, které ujelo, jsou po-
dobné praktiky k ničemu.

Řízení na dálku? Žádné sci-fi
Možná nám to zní pořád trochu jako 
hudba budoucnosti. Ale dobrým pří-
kladem toho, jak může připojení auta 
k internetu vydat je dnešní Formule 1. 
Ve všech vozech na okruhu jsou více 
než 200 senzorů, které v každém oka-
mžiku odesílají týmu na boxové ulič-
ce i v centrále obrovské množství dat. 
Například společnost SAP, která je 
partnerem týmu McLaren-Honda ne-
dávno zveřejnila, že toto auto poskytne 
z každého kola asi 50 MB dat. Jejich 
analýzou jsou schopni technici detailně 
analyzovat chování automobilu a do-
konce mohou na dálku i změnit cha-
rakteristiku běhu motoru, či další pa-
rametry auta.
Podobné informace jsou dokonce tak 
přesné, že FIA nedávno musela omezit 
komunikaci jezdců s jejich mechaniky. 
Ti jim totiž do vysílačky byli schopni 
poradit, jak před kterou zatáčkou brz-
dit či jakou volit závodní stopu tak, aby 
byly časy na kolo co nejkratší. Auto-
mobilová federace usoudila, že něco 
podobného je v rozporu s pravidlem 
říkajícím, že pilot musí řídit své auto 
samostatně. I to je ale sporné, protože 
i tak jsou schopny týmy například 
změnit přítlak, upravit mapování pře-
vodových stupňů a celkově změnit pro-
jev auta na trati.
A právě v tom může být i velký pro-
blém, na který upozornil Eugene Kas- 
persky, zakladatel stejnojmenné bez-
pečnostní firmy a odborník na kyber-
netickou bezpečnosti. Podle něj už 
bylo v minulosti něko-
lik případů, kdy hackeři 
Formuli 1 skutečně...

ictnetworknews 09|2015

1. Opravdu se blíží konec antivirů, 
tak jak je známe dnes?
Končí jen evoluční fáze několika fi-
lozofických principů v detekci a od-
straňování škodlivého kódu. Možná 
končí čas pro pojem antivir, který 
byl definován jako jednoúčelový ná-
stroj (Skener) k detekci škodlivého 
kódu. Evoluce přinesla integraci ske-
neru a cleaneru do jednoho celku. 
S nárůstem variability forem škod-
livých kódů lze již obtížně udržet 
ZERO-DAY reakci mezi novým ty-
pem útoku a adekvátní protireakcí. 
Proto se volí jiné metody jako heu-
ristika, sandbox, sledování síťových 
protokolů, behaviorální chování 
procesů, atp. Tím se již význam an-
tiviru interpretuje spíše jako anti-
malware funkce, než jako konkrét-
ní SW nástroj. 

2. Jak změní éra IoT bezpečnostní 
prostředí?
Zařízení IoT je nový typ kyberne-
tického zařízení. V kybernetickém...

Více si přečtěte na:

tak můžeme ale využít přístupu na in-
ternet v autě k tomu, aby nám navigace 
našla nejbližší volné ubytování, nejlev-
nější benzín nebo třeba rezervovala stůl 
v restauraci.
To je samozřejmě ale jen část toho, co 
připojená auta umožní. Snad každý 
automobilový fanoušek už někdy četl 
o Bugatti Veyron a také o tom, že po-
kud s ním chce jet majitel maximální 
rychlostí, musí předem požádat servis 
o dovolení. Technici na dálku zkont-
rolují systémy auta, včetně opotřebení 
pneumatik, a přenastaví některé para-
metry vozu. Dokáží třeba vyklopit pří-
davný spojler. A pak už můžete vyrazit 
(nebo také ne). Právě v možnosti vozy 
na dálku monitorovat vidí automobilky 
velký potenciál. Mohou tak například 
předem zjistit potenciální problém 
a upozornit řidiče, či dokonce ho vy-
zvat k návštěvě servisu.
Tak dokáží předejít škodám, které by 
jinak znamenaly velké výdaje. Je při-
tom úplně lhostejné, jestli detekovaný 
problém způsobil řidič svou nepozor-
ností nebo třeba nedostatečnou péčí 
o auto, nebo automobilka chybou při 
výrobě. Vzpomenete si ještě na skandál 
se zasekáváním plynu u vozů Toyota 
ve Spojených státech před několika lety? 
Pokud by auta byla připojena k inter-
netu, automobilka mohla vše zjistit 
mnohem dříve a přijmout příslušná 
opatření. Stejně tak lze samozřejmě 
automaticky hlídat servisní intervaly 

Dnešní automobily – a není to jen 
formule 1 – jsou plné elektroniky. 
Dokonce už i takové základní čin-
nosti jako brzdy, plyn či ovládání 
volantu není mechanickou záleži-
tostí. Takový palubní počítač už 
zkrátka zvládne leccos. Co když ho 
ale někdo napadne. V možnosti při-
pojení na internet se už výrobci 
(a přiznejme si, že i řidiči) zhlédli 
dávno. Takže možná už brzy budeme 
instalovat antivir i do auta. A mož-
ná už brzy nám tam bude k ničemu.

Fenomén Connected Cars dnes hýbe 
automobilovým trhem. Ostatně není 
divu. Jsme zvyklí být připojeni prak-
ticky nepřetržitě. Proč bychom se to-
ho měli tedy vzdávat dříve. Podle studie 
analytické společnosti Gartner bude 
v roce 2020 jezdit po silnicích asi 250 
tisíc aut připojených k internetu. Studie 
výrobců naznačují, že řada dnešních 
řidičů by odložila nákup nového auta, 
pokud by věděla, že brzy přijde na trh 
model s připojením k internetu. Tako-
vé auto před námi otevírá úplně nové 
možnosti. Možná větší, než si umíme 
představit.

Navigace, ale i servis
Pro většinu řidičů znamená připojení 
k internetu především více zábavy. 
Pochopitelně, pokud má multimediál-
ní centrum v autě přístup k síti, pak se 
ani na cestách nemusíme vzdávat svých 
oblíbených streamovacích služeb a jed-
nou provždy hodit za hlavu otázku, co 
že budeme cestou poslouchat. Stejně 
tak si asi dokážeme představit, o kolik 
by se mohli vylepšit údaje v našich navi-
gacích v okamžiku, kdy si budou moci 
stáhnout aktuální dopravní informace 
nebo využít sociálních funkcí, podob-
ně jako to dělá třeba Waze.
Ostatně, ne náhodou se s Connected 
Cars počítá v konceptech tzv. chytrých 
měst. Auta připojená k internetu budou 
moci komunikovat se silniční infra-
strukturou a ta bude moci přesněji vy-
hodnocovat provoz a přizpůsobit tomu 
třeba nastavení semaforů, aby průjezd 
městem byl co nejpohodlnější. Stejně 

Karel Šimeček
ředitel pro výzkum a vývoj
Axenta (zástupce McAfee)

1. Opravdu se blíží konec antivirů, 
tak jak je známe dnes?
Antivir, resp. antimalware je dnes 
stále základní součástí firemního 
zabezpečení. Zároveň ale platí, že 
samotný antimalware je téměř k ni-
čemu bez dalších pokročilých tech-
nologií, se kterými tvoří společné 
řešení. Podle našeho názoru by kaž-
dý koncový bod měl být vybaven 
nejen antimalware programem, ov-
šem doplněný firewallem, správou 
aplikací třetích stran a webu, ochra-
nou proti exploitům, ochranou pro-
ti útokům nultého dne a samozřejmě 
s jednotnou centrální správou pro 
všechny rozšířené platformy.

2. Jak změní éra IoT bezpečnostní 
prostředí?
Čím více zařízení připojených k in-
ternetu a čím více platforem, tím 
více prostoru pro útočníky. Zaříze-
ní, které se masově rozšíří, budou 
v základu na stejných platformách 
jako mobilní telefony dnes. Dnes...

Jan Sekera
Channel Manager
Kaspersky

Hackeři místo řidiče



jistí. A právě nejistota nás motivuje 
zkoumat a sbírat informace pro pocho-
pení souvislostí, řádu a účelu prostoru 
kolem nás. Zvlášť, když tu máme Zákon 
o kybernetické bezpečnosti, který defi-
nuje pojem Kybernetický prostor jako 
„digitální prostředí umožňující vznik, 
zpracování a výměnu informací, tvo-
řené informačními systémy, a službami 
a sítěmi elektronických komunikací.” 
Co když existuje prostředí, jehož množ-
ství změn a četnost změn neumožňuje 
nikdy znát aktuální stav věcí a dějů?
Je to dostatečný impuls pro naši nejis-
totu? Odpovědí mohou být možná 

Windows 10. Ale k hledání přesnější 
odpovědi, se lze vydat cestou mnohem 
hlubšího uchopení podstaty o způso-
bech popisu světa jako prostředí a jeho 
vnímání námi, lidmi. A jaké k tomu 
můžeme využít nástroje a teorie. 

Prostor nebo prostředí? 
Hranice odlišných světů
Tak jako se náš reálný svět neustále 
rozpíná a dosud jsme nenašli hranice 
vesmíru (dokonce se nenašel ani střed 
vesmíru), tak i kybernetický prostor do-
sud nemá ustaveny hranice. V reálném 
světě analyzujeme složení hmoty, mě-

Bezpečnost (jako pojem) je v našem 
lidském rozhodování obvykle spojo-
vána s jistotou. Tedy o poznání sku-
tečného stavu věcí a dějů, ve kterých 
máme racionální pochopení pro pří-
činy dějů a následného stavu věcí. 
Získané racionální pochopení ob-
vykle popisujeme procesy, abychom 
nabyli jistoty, že každý následně 
opakovaný děj (podle již popsaného 
procesu) povede k očekávanému 
stavu věcí. 

Toužíme po jistotě. A logicky inverzně, 
čím méně víme, tím více se cítíme ne-

Zamyšlení o bezpečnosti. Aplikace literární teorie 
o možných a virtuálních světech

Detekovat malware je stále 
těžší. Musíme se bránit napadení
Obrana proti kybernetickým úto-
kům je stále složitější. Útočníci již 
používají velmi sofistikované me-
tody útoků, které jim zaručují vyso-
kou úspěšnost průniku do podniko-
vých sítí, stejně jako do soukromých 
počítačů uživatelů. Ti totiž často 
používají kombinaci hned několika 
různých způsobů šíření nákazy, tak-
že jsou obtížně detekovatelné tra-
dičními antivirovými či bezpečnost-
ními programy. Potvrzují to výsledky 
nedávno zveřejněné studie Cisco 
Midyear Security Report. 

Výsledky této pravidelné studie uka-
zují, že trend ke stále sofistikovanějším 

útokům je více než patrný. Útočníky 
jsou dnes profesionální týmy se špičko-
vým vybavením, které se stále častěji 
soustředí nikoli na konkrétní cíl, ale 
snaží se zaměřit na zranitelnosti či bez-
pečnostní chyby v jednotlivých pro-
duktech či aplikacích, a tak připravit 
plošné útoky, kterými jsou schopni na-
padnout obrovské množství počítačů. 
Studie společnosti Cisco ukazuje, že 
firmám často trvá až 200 dní, než jsou 
schopni detekovat nákazu a podnik-
nou příslušné kroky.
„V minulosti jsme se soustředili na to, 
abychom zabránili proniknutí škodli-
vého kódu do sítě. Proto jsme použí-
vali obranu na vstupních bodech,“ vy-

světluje Ivo Němeček, regionální ma-
nažer společnosti Cisco. „Dnes jsme 
v situaci, kdy už prakticky nejsme 
schopni zabránit průniku škodlivého 
kódu do sítě. Zjednodušeně řečeno, 
máme dva druhy firem, ty napadené, 
a ty, které to ještě neví. Naším primár-
ním úkolem je dnes tedy co nejrychleji 
objevit napadení a podniknout přísluš-
né kroky. Znamená to, že bychom se 
měli bránit před útokem, během něj 
a po něm,“ doplňuje Němeček.
Podle Němečka to v podstatě zname-
ná, že firma musí být schopna útok co 
nejrychleji detekovat a zkrátit čas, ozna-
čovaný jako TTD (time to detection), 
z desítek dní na minuty. Následně musí 
být bezpečností mechanismy schopny 
co nejrychleji spustit obranu a napade-
nou část sítě izolovat. Velmi důležitá je 
ale i následná fáze, kdy je potřeba přes-
ně zjistit škody a identifikovat, kam se 
až útok dostal. „V éře Internet of Eve-
rything již neexistují hranice sítě, jak 
jsme je znali dosud. Proto se podle na-
šeho názoru musí obrana přesunout 
na jednotlivé prvky síťové infrastruk-

zprávy z ict bezpečnosti
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novinky

Každá pátá firma spoléhá 
při ochraně před DDoS 
na druhé

Potenciální obětí DDoS se může 
stát téměř každá společnost, 
nehledě na její velikost. Během 
12 měsíců se s tímto útokem se-
tkalo 28 % malých firem a té-
měř polovina velkých organizací 
(48 %), jež má své online služby 
veřejné. Nejčastěji zasažené spo-
lečnosti s veřejnými online služ-
bami se nacházely v odvětví IT 
(49 %), e-commerce (44 %), tele-
komunikace (44 %) a médií (42 %). 
Více než polovina (53 %) teleko-
munikačních podniků uvedla, že 
jsou pro ně opatření proti DDoS 
útokům důležitá. U IT firem se 
jednalo o 50 %, u e-commerce 
o 41 % a u medií pouze o 38 %.
V průměru se 28 % společností 
domnívá, že ochrana před DDoS 
není jejich starostí. Zbylí respon-
denti si myslí opak (při srovnání 
malých a velkých firem se uká-
zalo, že jen 50 % malých společ-
ností se zabývá ochranou před 
DDoS, přičemž velkých 90 %)...

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

 Od koncové stanice 
po datové centrum

Bezpečnostní technologie dne musí 
být integrovány přímo do síťové in-
frastruktury. Kvůli tomu společnost 
Cisco představila rozšíření své nabíd-
ky bezpečnostních prvků integrova-
ných do sítě. Integrace bezpečnostních 
technologií do samotné infrastruk-
tury umožní zajistit kontrolu a nepře-
tržitý přehled o rizicích a hrozbách 
ve všech částech sítě.

 Ochrana pošty z cloudu

Společnost Sophos oznámila pře-
vzetí firmy Reflexion Networks. Díky 
této akvizici může rozšířit platformu 
Sophos Cloud o cloudovou ochranu 
elektronické pošty. Řešení Reflexion 
Total Control blokuje spamy a viry 
ještě před tím, než se dostanou do fi-
remní síťové infrastruktury. Archi-
vační, vyhodnocovací a obnovovací 
služby umožňují rychlé odhalení 
škodlivého software.

 Nový špionážní malware

Analytici společnosti ESET analyzo-
vali malware Dino, používaný k přes-
ně cíleným špionážním útokům. Di-
no je další špionážní malware, blízce 
příbuzný s dříve odhalenými softwa-
rovými špionážními nástroji Casper, 
Bunny nebo Babar. Sdílené části kódu 
ukazují, že za jejich vývojem stojí špi-
onážní skupina známá jako Animal 
Farm.

 Obnova po útocích vyjde 
draho

Podniky vynakládají značené sumy 
na zotavení se z kybernetických úto-
ků, zvláště pak pokud zasáhnou i vir-
tuální infrastrukturu. V průměru se 
jedná o více než 800 tisíc dolarů, což 
je dvojnásobně více v porovnání s in-
cidenty ovlivňujícími pouze fyzické 
prostředí. Vyplývá to z celosvětového 
průzkumu Kaspersky Lab a B2B In-
ternational.



říme nekonečné vzdálenosti s cílem 
najít počátek vesmíru (mikrokosmos) 
nebo jeho konec (makrokosmos). V re-
álném světě máme pro zkoumání stavu 
věcí a dějů dalekohledy, mikroskopy 
a urychlovače částic. Lze najít podobné 
nástroje a motivaci pro sledování ky-
bernetického prostoru?

Vše je o znalostech
V řízení znalostí se používá formální 
popis principů logiky a předpokladů 
její platnosti. Prvním je Princip před-
pokladu uzavřeného světa (CWA), 
který soudí, že co není dost známo 
jako pravdivé, musí být 
nepravdivé. Druhým je 
Princip předpokladu...

Kybernetické útoky na mobilní za-
řízení se takřka nepřetržitě snaží 
využít slabiny v softwarové imple-
mentaci a architektuře. Účinnou 
ochranou je bezpečnostní mobilní 
platforma Samsung KNOX, která 

tyto útoky minimalizuje hned něko-
lika způsoby a na několika úrovních.

Samsung KNOX posiluje poředevším 
slabá místa, která již byla obecně v mi-
nulosti terčem napadení, a zároveň 
předvídá a brání zařízení proti dalším 
více zákeřným kategoriím napadení. 
Obranné mechanismy systému jsou 
aktivní již v době prvního spuštění za-
řízení se Samsung KNOX. KNOX za-
jišťuje ochranu při startování systému, 
načítání softwaru (od disku do paměť 
RAM) i při samotném chodu mobil-
ního zařízení.

Samsung vyrábí a konfiguruje svá za-
řízení ve vlastních továrnách. Má tak 
plnou kontrolu nad stavem softwaru 
v zařízeních, která továrnu opouštějí. 
Navíc každý smartphone dostane spe-
cifická šifrovací data, na kterých závisí 
téměř všechny bezpečnostní procesy 
vyšší úrovně. Patří mezi ně Device 
Root Key (unikátní pro každé zařízení) 
a Samsung Secure Boot Key (unikátní 
pro Samsung, ale stejný 
pro všechna jeho zaří-
zení). Ostatní výrobci...

tury. Síť samotná se tak stává bezpeč-
nostním senzorem,“ říká Němeček.

Dvě strategie: nenápadná 
nebo naopak hlasitá
Dnešní kybernetičtí útočníci používají 
kombinaci metod, které mají oklamat 
bezpečnostní programy v počítačích. 
Ivo Němeček k tomu říká: „Zazname-
nali jsme případy, kdy útočníci prostě 
jen shromáždí přístupy k nějaké sku-
pině počítačů a následně čekají, až je 
budou moci zpeněžit na černém trhu. 
Do té doby je jejich škodlivý kód vlast-
ně potichu a detekovat je ho velmi ob-
tížné. Jediným projevem může být na-
příklad podvržený reklamní banner na 
stránkách, ze kterého útočníci inka-
sují peníze. Jakmile se ale objeví zá-
jemce o konkrétní uživatele – třeba 
zákazníky jedné konkrétní banky – na-
padené počítače jsou využity k útoku.“
Druhý přístupem je naopak snaha za-
hltit bezpečnostní software a analytiky 
obrovským množstvím „balastu“ tedy 
podezřelých činností, které slouží k od-
vedení jejich pozornosti od hlavního 
útoku. Cisco Midyear Security reportu 
upozorňuje na malware Rombertik, 
který se objevil na pře-
lomu letošního roku. Ten 
k proniknutí...

Bezpečnostní řešení jednoduše. 
Stačí kamera a disk

dodatečný a nákladný hardware.
Milestone Arcus bude integrován pří-
mo do operačního systému My Cloud 
OS 3 používaného úložišti WD. Stá-
vající i noví majitelé úložišť My Cloud 
DL2100 a My Cloud DL4100 si budou 
moci aplikaci stáhnout z My Cloud 
App Store. Obě společnosti plánují 
i rozšíření spolupráce na řadu úložišť 
My Cloud Expert Series. Pro ty by ap-
likace měla být dostupná v následují-
cích měsících. Software podporuje při-
pojení až 16 kamer. Licence pro první 
dvě kamery jsou již v ceně, pro další 

Kamerový a monitorovací systém 
Milestone Arcus se stane součástí 
operačního systému My Cloud OS 3, 
takže jej budou moci začít využívat 
majitelé síťových úložišť My Cloud 
Business Series od společnosti WD. 
Později si jej budou stáhnout maji-
telé síťových úložišť série My Cloud 
Expert.

Kamerové bezpečnostní systémy už 
dávno nejsou výsadou pouze velkých 
firem a korporací. Rychle klesající cena 
hardware zpřístupnila tato řešení i men-
ším firmám, či soukromým uživate-
lům. Postavení takovéhoto řešení bude 
nyní o něco snazší. Společnost WD se 
dohodla na partnerství s Milestone 
Systems, která stojí za platformou Mi-
lestone Arcus. Tato aplikace pomůže 
vytvořit dohledový kamerový systém, 
k jehož nasazení nebude uživatel po-
třebovat žádný další hardware. Aplika-
ce se totiž bude dát nainstalovat do ope-
račního systému některých řad NASů 
My Cloud od WD. Takže bude stačit 
propojení NASu s kamerou, či kame-
rami, a nebude nutné pořizovat žádný 

kamery lze dokoupit licence on-line, 
prostřednictvím obchodu WD Store.
Produktová řada úložišť NAS My 
Cloud Business je k dostání prostřed-
nictvím vybraných obchodních partne-
rů, internetových obchodů a přímých 
resellerů po celém světě. Operační 
systém My Cloud OS 3 bude dostupný 
všem uživatelům produktů NAS řady 
My Cloud jako update 
v průběhu tohoto měsí-
ce.

Mobilní viry nikdy nespí.
Stejně jako Samsung KNOX
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 Stínové IT

Zaměstnanci ve firmá mohou často 
pracovat s firemními systémy a daty 
nejen z pracovních počítačů, ale i ve 
svých vlastních zařízeních a nemají 
nijak omezenou možnost využívat 
různé internetové (cloudové) služby. 
Tento trend přináší i nezanedbatelná 
rizika. Ta se často projeví ve chvíli, 
kdy zaměstnanci nezískají oficiální 
cestou aplikaci či nástroj, který ke své 
práci potřebují.

 Tvůrce viru Gozi před 
soudem

Lotyšský občan Deniss Calovskis se 
New Yorskému soudu přiznal k vy-
tvoření malwaru, který prostřednic-
tvím krádeží dat k internetovému 
bankovnictví způsobil škodu v řádu 
milionů dolarů. I další dva členové 
skupiny, která šířila virus Gozi už by-
li zatčeni. Rus Nikita Kuzmin v sou-
časnosti čeká na odsouzení a Rumun 
Mihail Paunescu na vydání do USA.

 Microsoft záplatoval 
in the Wild

Společnost Microsoft vydala záplaty 
na více než 50 zranitelností týkajících 
se Windows a aplikací Internet Ex-
plorer, Edge, Office, Lync, Exchange 
Server, .NET Framework, Exchange 
Server, a Skype pro Business Server. 
Nejzávažnější ze zranitelností umož-
ňuje vzdálené spuštění kódu, jíná zra-
nitelnost, s označením CVE-2015-
2546 pak byla již zneužita k útokům...

 Opravy v Cisco UCS 
Director a IMC Supervisor

Společnost Cisco vydala záplaty pro 
vzdáleně zneužitelnou zranitelnost 
týkající se produktů UCS Director 
a Integrated Management Controller 
(IMC). Tato zranitelnost umožňuje 
vzdálenému a neautorizovanému 
útočníku přepsat libovolné soubory 
odesláním speciálně vytvořeného 
HTTP požadavku na napadený sys-
tém. Tím může způsobit nestabilitu... 



lého dodavatelského řetězce a vycítili 
jsme příležitost se v tomto směru na 
trhu etablovat.

2. Vstoupili jste na poměrně obsazený 
trh systémových integrátorů. Proč by 
si měli zákazníci zvolit právě vás? Jaké 
jsou vaše hlavní trumfy?
MV: Chceme na trhu působit jako zá-
ruka kvality pro zákazníky, kteří se 
rozhodnou z jakýchkoli důvodů pro 
technologii Huawei. Děláme maximum 
pro to, aby námi dodávaná řešení plně 
odpovídala požadavkům zákazníka jak 
z pohledu technologického, tak pro-
vozního.
TZ: Toho dosahujeme například vlast-
ním DEMO centrem, kde můžeme 
otestovat zákaznické řešení a mj. naši 

kompletní infrastrukturu provozuje-
me na Huawei prvcích. Díky tomu mo-
hou naši technici vše vyzkoušet, bez 
ohledu na to, jestli jde o dodávku slu-
žeb, hardware či projekt systémové 
integrace. Navíc jako jediní na trhu 
jsme schopni toto DEMO prostředí na-
šim zákazníkům zpřístupnit k testům 
interoperability, ozkoušení konfigurač-
ního prostředí atd. Tím, že se zaměřu-
jeme především na technologie Hua-
wei, disponujeme také servisním skla-
dem, takže pro většinu dodávaných 
zařízení jsme schopni v rámci servisu 
garantovat dostupnost náhradních dílů 
lokálně v Česku, bez ohledu na to, ja-
kou úroveň podpory má zákazník za-
koupenou.

TZ: Hlavní impulsy byly asi dva, první 
byla touha zkusit svůj projekt, tedy 
postavit se na vlastní nohy a nebýt 
součástí korporace. Prostě postavit si 
firmu podle sebe a zkusit si jestli to 
dokážeme lépe než ostatní. A druhým 
impulsem byla příležitost, kterou ve 
značce Huawei vidíme. 
MV:  Produkty Huawei z rodiny 
Enterprise se totiž dostaly na velmi 
konkurenceschopnou úroveň. Přitom 
do konce roku 2014 v CZ ani SK neexis-
toval integrátor, který by měl Huawei 
jako primárního nebo alespoň jedno-
ho z hlavních dodavatelů a věnoval mu 
tak náležitou podporu stran technic-
kého vybavení či znalostní báze jeho 
zaměstnanců. Věděli jsme, že lokální 
know-how je jedno ze slabých míst ce-

1. Společnost Huatech vstoupila na 
trh teprve loni. Co bylo hlavním im-
pulzem pro její založení?

Za stejné peníze vyšší výkon. A něco navíc

Popularita videokonferencí či webo-
vých setkání ve firmách rychle roste. 
Manažeři si dokáží spočítat, jaké 
náklady jsou ve hře, pokud se po-
daří zredukovat větší část pracov-
ních cest. A nejde jen o peníze, ale 
také o čas. I cesta do Brna může 
znamenat, vzhledem ke stavu naší 
největší dálnice, zdržení několik ho-
din. Čas, který může chybět.

Ještě nedávno znamenalo pořízení 
nějakého řešení pro videokonference 
investici několika desítek, či stovek tisíc. 

Ale nástup cloudových technologií si-
tuaci výrazně změnil. Se systémovým 
inženýrem společnosti INTERCOM 
SYSTEMS a.s. Petrem Menzelem jsme 
si povídali o jednom z v současnosti 
nejpopulárnějších řešení, za kterým 
stojí jednička na videokonferenčním 
a  teleprezenční trhu americký gigant 
Cisco. Aplikaci WebEx si lze pořídit 
formou služby prostřednictvím svých 
partnerů. Jedním z nich je právě IN-
TERCOM SYSTEMS a.s.

Začněme jednoduše. Co je to vlastně 
Cisco WebEx a co uživatelům nabízí?
Cisco WebEx je webová konference 
provozovaná v cloudu. Celé řešení je 
poskytováno jako služba (SaaS). Vý-
hodou pro zákazníka je, že si nemusí 
pořizovat žádný drahý hardware. K to-
mu, aby mohl začít používat webové 
konference a uspořit tak náklady za 
cestování, stačí zakoupit předplatné. 
Vše pak funguje ve webovém prohlíže-
či na běžném počítači, stejně tak ale lze 
využít i tablet či třeba chytrý telefon. 

Přitom se jedná o velmi komplexní ná-
stroj pro spolupráci, který podporuje 
videokonference i Instant Messaging 
(IM). Stejně tak lze s jeho pomocí uspo-
řádat například školení pomocí Power-
Pointu, ale také s kolegy či zákazníky 
spolupracovat na jednom dokumentu 
nebo sdílet soubory. Ty si pak mohou 
účastnici WebExu v průběhu nebo po 
konferenci stáhnout. Zaznamenat 
a později přehrát si lze i celou konfe-
renci.
Velkou slabinou u webových konferen-
cí bývá kvalita hlasu. Proto lze u Web- 
Exu použít jak klasický přenos hlasu 
přes internet, tak se do konference při-
dat prostřednictvím běžné telefonní 
linky. Zákazníci mohou přitom využí-
vat bezplatných čísel, díky nimž se lze 
do konference připojit zdarma z většiny 
zemí světa.

Takže Cisco WebEx je jedna univer-
zální aplikace, která pokryje potřeby 
všech? To má obvykle nějaký háček.
Ve skutečnosti se jedná o sadu progra-

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
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Husté sítě, Big Data a LTE
Nokia Networks chce posílit své 
pozice v Jižní Africe a chce zde co 
nejdříve nasadit nové technolo-
gie z oblastí jako jsou sítě s vyso-
kou hustotou základnových sta-
nic, Big Data a analytika, a také 
LTE v nelicencovaném pásmu. 
Sítě s vysokou hustotou základ-
nových stanic budou mobilním 
operátorům umožňovat pokry-
tí obrovských nároků na přeno-
sovou kapacitu a maximalizaci 
investice do kmitočtového spek-
tra. Tyto sítě budou zahrnovat 
desetkrát více buněk, využijí de-
setkrát více spektra a budou mít 
desetkrát vyšší účinnost. Díky 
tomu budou mobilní operátoři 
v roce 2020 schopni obsluhovat 
tisíckrát vyšší objem provozu 
(v porovnání s rokem 2010). Ná-
stroje Nokia pro analýzu a zpra-
cování velkých objemů dat umož-
ní operátorům využít obrovské-
ho množství dat dostupných při 
vytváření inteligentních sítí. Ře-
šení Predictive marketing...

Webová konference? 
Stačí smartphone

 26 miliard zařízení

Ericsson Mobility Report uvádí, že 
v roce 2020 bude ve světě připojených 
26 miliard zařízení, z nichž téměř 
15 miliard budou telefony, tablety, 
notebooky a počítače. Celkové číslo 
nezahrnuje pasivní senzory a RFID 
identifikátory. Analytici Ericssonu 
očekávají v příštích letech strmější 
růst počtu připojených zařízení.

 APC SurgeArrest 
ochrání nejen počítače

Schneider Electric představila no-
vou řadu přepěťových ochran značky 
APC. Ty jsou vybaveny ochranou 
datových linek (Ethernet, koaxiální 
a telefonní vedení) zajišťující plnou 
ochranu v před napěťovými rázy, 
včetně „skrytých“ rázů putujících po 
datových linkách. Díky indikátoru 
funkční ochrany upozorní na situaci, 
v níž došlo k poškození elektrického...

 Nové funkce MiCloudu

Společnost Mitel oznámila přidání 
nové funkcionality do svého portfo-
lia MiCloud s cílem umožnit posky-
tovatelům služeb rychlejší dodávky 
cloudových komunikací svým zá-
kazníkům. Nejnovější verze řešení 
MiCloud také obsahuje řadu vylep-
šení zaměřených na co nejnižší nákla-
dy na vlastnictví (TCO). Nové funkč-
nosti zjednodušují zavádění nových 
služeb.

 Podniky mají rezervy 
v pružnosti

Společnost Oracle zveřejnila výsled-
ky studie Oracle Cloud Agility. Z ana-
lýzy vyplývá, že podniky v regionu 
EMEA přeceňují svou schopnost 
rychle reagovat na měnící se situaci 
na trhu. Většina podniků se sama po-
važuje za agilní (62 %), výsledky prů-
zkumu Oracle ale ukazují, že mnoho 
z nich nedokáže pružně řídit jednot-
livé procesy.

...pokračování ze strany 01

Tomáš Zloch,
technický ředitel, HUATECH



3. Z vašeho názvu je patrná vazba na 
produkty Huawei. Máme to chápat 
tak, že jste zaměřeni pouze na tuto 
značku nebo nabízíte zákazníkům 
i alternativy?
TZ: V hlavních oblastech, kde je Hua-
wei silný (networking, videokonferen-
ce, storage a servery, security) nebu-
deme minimálně v nejbližších letech 
nabízet alternativy. Není to potřeba, 
protože jak cenově, tak především vý-
konově a technologicky máme co na-
bídnout. Snažíme se být  silní v této 
jedné oblasti, nikoliv štěpit síly. Na 
druhou stranu samo-
zřejmě platí, že v případě 
rozsáhlých dodávek...

nabízí schopnost potlačení okolního 
světla až o 65 % (ve srovnání s méně 
než 10 % u klasických matných bílých 
ploch), čímž je dosaženo výrazného 
zvýšení obrazu a zlepšení věrnosti ba-
rev.
Slate .8, se blíží dosaženým kontrastem 
materiálu plátna Black Diamond, ale 

Společnost Screen Innovations (SI), 
patřící k největším inovátorům 
v oblasti projekce obrazu, opět mě-
ní svou novinkou pravidla hry na 
trhu a to novým tmavý plátnem 
Slate® .8. Plátna Slate vzala od 
svého uvedení na trh v roce 2013 
útokem střední segment trhu díky 
do té doby a v tomto segmentu ne-
vídanému kontrastu a sytým bar-
vám v osvětlených místnostech. No-
vý materiál Slate .8 přináší (spolu 
se Slate 1.2) největší a nejvšestran-
nější technologii potlačení okolního 
světla, která dovolí výrobu pláten 
až do úhlopříčky 6,35 metru ve va-
riantách Zero Edge® FLEX, Fixed 
a Motorized.  

Slate®, vyráběný v USA, byl vyvinut 
v roce 2013 jako ekonomičtější varian-
ta legendárního a mnohokrát oceně-
ného materiálu Black Diamond. Slate 

snáze se upravuje pro velká motorizo-
vaná plátna. U varianty 5 motorized se 
dosahuje úhlopříček až 200”, takže si 
můžete vychutnat obraz 
kvalitou blízký Black 
Diamondu, avšak...

mů. V Česku si lze pořídit Cisco WebEx 
Meeting Center, Cisco WebEx Training 
Center, Cisco WebEx Event Center 
a Cisco WebEx Support Center. A je 
samozřejmě pravda, že univerzální pro-
gramy nedokáží vždy naplnit očekává-
ní. V tomto případě jsou ale jednotlivé 
produkty přizpůsobeny konkrétním 
potřebám dané oblasti. Jejich bližší 
popis a jednotlivé rozdíly lze najít na 
webových stránkách Cisco věnovaných 
webovým konferencím.

Cisco nedávno oznámilo nějaké no-
vinky ve WebExu, můžete nám je 
představit?
Jednou z novinek je Cisco Collabora-
tion Meeting Rooms (CMR) Cloud, což 
je video konferenční servis umístěný 
v cloudu. Z mého pohledu jde o poměr-
ně převratný nástroj, protože umož-
ňuje propojení účastníků WebEx kon-
ference s řešeními Cisco TelePresence, 
ale také se Cisco Jabberem, Lyncem 
a videokonferenčními jednotkami 
ostatních výrobců kompatibilních 
s CMR Cloudem. 
Díky tomuto spojení lze 
uspořádat skutečně vel-
ká setkání, v nichž...

NET GURU
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Správný disk na správné místo
WD Pavlem Zmitkem, který má na sta-
rosti právě oblast interních disků.

Jaké trendy vidíte v oblasti datových 
center z vašeho pohledu? Bude růst 
budování datových center v české kot-
lině?
V poslední době je patrný trend budo-
vání datových center specializovaných 
na konkrétní činnosti. Velký boom 
u nás v současnosti zažívají datová cen-
tra s vysokým stupněm bezpečnosti, 
redundance, a také vysokými nároky 
na rychlou dostupnost dat. O takových 
datových centrech čteme každý den 
v médiích.
Pak je tu ale ještě jeden typ datových 
center, který zůstávají, trochu neprá-
vem, mimo hlavní centrum pozornosti. 
Jsou to datová centra specializovaná 
na ukládání velkých objemů dat. Tato 
data často nemusí být dostupná nijak 
rychle, jsou to typicky archivní data, 

„Velké cloudové firmy už ale zjistily, 
že je zbytečné archivní data a zálohy 
ukládat do nákladných a rychlých 
diskových polí a drahých úložišť. Pro 
takovéto nasazení bohatě postačí 
levná úložiště s „levnějšími“ typy dis-
ků. Tato data nemusí být dostupná 
nijak rychle, jednou je uložíte, a jed-
nou za čas prověříte, doplníte, zá-
lohujete,“ říká Pavel Zmitko, sales 
manager, WD

Když se řekne datové centrum, obvyk-
le si okamžitě vybavíme špičkové serve- 
ry a superrychlá a výkonná disková 
pole. Jenže ne všechna data je potřeba 
mít k dispozici rychle. Zejména v pří-
padě zálohování není rychlost a výkon 
tou nejkritičtější veličinou. O tom, jaké 
pevné disky se dnes prosazují v dato-
vých centech i jak vybrat vhodný disk 
pro konkrétní nasazení, jsme si poví-
dali se sales managerem společnosti 

která jednou uložíte, a jednou za čas 
prověříte, doplníte, zálohujete.
V běžných datových centrech se typ dat 
většinou nerozlišuje, a také archivní 
data se ukládají na stávající  úložiště. 
Velké cloudové firmy už ale zjistily, že 
tato data je zbytečné ukládat do náklad-
ných a rychlých diskových polí a dra-
hých úložišť. Pro takovéto nasazení bo-
hatě postačí levná úložiště s „levnější-
mi“ typy disků. Celá tato zařízení se 
obvykle spravují a obsluhují pomocí 
nějakého open-source software. Z ta-
kovýchto úložišť jsou budována i celá 
datová centra, jejichž cena se pohybuje 
výrazně níže, než u klasických konfi-
gurací.

Jaké novinky vidíte 
v  segmentu disků ve 
světě a také u nás?

Screen Innovations představili nový 
projekční materiál Slate.8
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 Zákazníci e-shopů 
spěchají

Podle společnosti Shoptet chtějí mít 
zákazníci e-shopů zboží doručeno do 
tří dnů – proto si většinou vybírají 
zboží skladem. Tomuto se přizpůso-
bili i samotní provozovatelé interne-
tových obchodů, kteří mají více než 
73 % nabízených produktů ihned 
k dispozici a expedují je do druhého 
dne. Hrozí, že pokud vybraný produkt 
nebude na skladě, tak jej zákazník...

 SR: Žádost o dávky 
elektronicky

Společnost Softec předala do provo-
zu systém elektronických služeb obča-
nům, který si objednalo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Slovenští občané si tak mohou přes 
internet podat až 40 různých žádostí 
o státní sociální dávky, sociální po-
moc a pomoc v hmotné nouzi, a maxi-
málně tak využít možností eGovern- 
mentu. Zrychlí se tím vyřizování...

 HANA Vora: analýza 
v reálném čase 

Nové služby pro svoji cloudovou plat-
formu HANA a pro analýzu distribu-
ovaných dat představil SAP. Napří-
klad aplikace HANA Vora vylepšuje 
fungování open source komponent 
Hadoop na in-memory platformě 
HANA a rozšiřuje i její funkce v pro-
středí cloudu. Umožňuje tak vykoná-
vat výpočty přímo v paměti i u dis-
tribuovaných dat a nabízí on-line...

 VMware vylepšuje 
hybridní cloud 

Nové funkce své sjednocené plat-
formy pro hybridní cloud představil 
VMware. Podle tvůrců umožní rych-
leji vytvářet aplikace, zlepšit bezpeč-
nost IT či zrychlit obnovu po havárii. 
Platforma umožňuje vytvářet jedno 
konzistentní prostředí založené na 
produktech vSphere napříč privátním 
i veřejným cloudem, a bezpečně tak 
vytvářet, provozovat i poskytovat...



disaster recovery po totálních black- 
outech zkracujeme na desítky minut až 
hodiny. A přitom se stále bavíme o en-
terprise prostředí. Uživatelům dáváme 
do ruky zcela nový nástroj, který má 
ucelenou a především jednoduchou 
formu.“

Zákazníci tcp cloud vyhledávají pro-
to, že je váš produkt technologicky 
na vysoké úrovni. Jak se to stane v na-
šich podmínkách?
„Pravidelně se nám stává, že zákazník 
přijde s tím, že mu nikdo jiný nic po-
dobného není schopen nabídnout. Mlu-

víme i o tradičních velkých dodavate-
lích a brandech. Když jsme se zabývali 
zaměřením tcp cloudu, dívali jsme se 
na současný IT svět očima uživatelů. 
Máme vlastní datové centrum s téměř 
80ti racky s enterprise architekturou 
serverů, sítí a storage. A díky tomu 
jsme byli schopni definovat správně 
požadavky a měli tak zároveň možnost 
získat velké zkušenosti.“

Co tedy tcp cloud je?
„Jednoduše řečeno nová IT platforma, 
primárně určená pro enterprise pro-
středí. Jedná se o softwarově definova-

„Podkladem pro většinu dnes exis-
tujících papírových dokumentů je 
elektronická forma. Takže i napros-
tá většina informací, které máme 
na papírech, kterým věříme, vznikla 
elektronicky. Přesto papíru věříme 
víc,“ říká Michal Rada, ze sdružení 
CNZ o.s.

O elektronizaci státní správy a o digi-
talizaci se dnes dočítáme téměř všude. 
Přesto máme stále tendenci se na všech-
no elektronické dívat trochu s nedů-

věrou. O tom, kdy začneme věřit elek-
tronickým dokumentům více než těm 
papírovým, a také o tom, co to vlastně 
znamená digitální kontinuita, si ICT 
Network News povídal s Michalem 
Radou, odborníkem na elektronizaci 
působícím jak ve veřejné správě, tak ale 
i v organizaci Co po nás zbude, která se 
této problematice dlouhodobě věnuje.

Digitalizace je dnes rozhodně feno-
ménem. Mluví se o ní hlavně v prů-
myslu. Co si máme představit pod po-

jmem digitální kontinuita?
Nudná poučka říká, že digitální konti-
nuita je soubor procesů, opatření a pro-
středků nutných k tomu, abychom 
byli schopno zajistit dlouhodobou dů-
věryhodnost informací a dokumentů. 
Zjednodušeně řečeno to znamená po-
žadavek nakládat s dokumenty tak, 
abychom jim mohli věřit, a abychom 
jim mohli věřit po delší dobu.
Pro většinu lidí dnes není problém věřit 
dokumentu, který jim přijde vytištěný 
například v obálce. Prostě jsme si zvykli 
takovémuto typu listin důvěřovat. Ze-
jména, pokud je listina ještě označena 
nějakým razítkem, podpisem, tak k ní 
téměř automaticky přistupujeme s dů-
věrou a nezpochybňujeme jí.
Něco takového ale v digitálním světě 
nefunguje, k němu přistupuje zatím ve-
lice konzervativně a k dokumentům, 
poslaným elektronicky, se často cho-
váme, jako by byly podezřelé. V papí-
rovém světě často říkáme, že se musí 
prokázat, že je konkrétní dokument 
falzifikát nebo byl nějak pozměněn. 
V digitálním světě naopak vyžadujeme 
nějaké potvrzení toho, že jde o pravý 
dokument.

Znamená to tedy, že digitální konti-
nuita tento problém překonat?
Digitální kontinuita je v podstatě ja-

novinky

Cloud pomáhá fungovat 
lépe

Pro téměř třetinu firem zname-
nalo nasazení cloudových tech-
nologií zvýšení výkonu a pozitiv-
ní proměnu fungování směrem 
k vyšší efektivitě. Zjistil to vý-
zkum renomované společnost 
Oxford Economics pro SAP. Ve 
srovnání s rokem 2012 se firmy 
mnohem méně obávají o bezpeč-
nost svých dat v cloudu. Zatímco 
v roce 2012 považovalo zabez-
pečení dat v cloudu za největší 
výzvu 80 % respondentů, v roce 
2014 to bylo již pouze 27 %.
Firmy vnímají cloud jako strate-
gickou investici, a tyto techno-
logie se postupně stávají hlavní 
platformou pro firemní aplikace. 
Implementace cloudových tech-
nologií se již stala standardem. 
Zatímco v roce 2012 plánovalo 
rozsáhlé investice do cloudu 56 % 
společností, loni to byla již nece-
lá pětina. Zároveň ale polovina 
všech firem plánuje průměrné 
investice a 30 % pak menší in-
vestice do cloudu. Přitom v roce 
2012 to bylo 32, respektive 8 %. 
Pouhá 2 % firem neplánují...

zprávy z firemního ict
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Digitální kontinuita je otázka důvěry

Posun firemního IT? Privátní cloud
...pokračování ze strany 01

 Platby otiskem prstu

Výzkum společnosti MasterCard uká-
zal, že více než polovina dotázaných 
v ČR a SR vlastní chytrý telefon. Stále 
častěji slouží mobil také k fotografo-
vání a surfování na internetu. Obliba 
digitálních peněženek je větší na Slo-
vensku, kde je využívá 17 % dotáza-
ných, v České republice jen 9 %. Nej-
zajímavější platební metodou do bu-
doucna je placení pomocí otisku prstu 
(ČR: 64 %, SK: 68 %).

 MeoHub pomůže 
s exportem

Vysoce konkurenční americký trh 
velmi náročný a malé a střední české 
firmy mají z expanze na něj obavy. 
Proto se rodina Rausnitzů, vlastnící 
přerovskou Meoptu, společně s AMSP 
ČR rozhodla vybudovat v USA záze-
mí pro české středně velké firmy. 
MeoHub tak zúročuje léta zkuše-
ností s americkým trhem a dlouhodo-
bou spoluprací prověřené kontakty...

 Energetické audity

Velkým firmám nad 250 zaměstnanců 
hrozí již za tři měsíce pokuta až do 
výše 5 milionů korun, pokud nesplní 
novou zákonnou povinnost. Od 5. pro-
since 2015 budou totiž dle zákona 
nuceny zpracovávat energetické audity 
nebo certifikovat svůj management 
pro hospodaření energií dle norem 
ISO. Upozorňuje na to Jakub Kejval, 
generální ředitel inspekční a certifi-
kační společnosti Bureau Veritas...

 Servery IBM LinuxONE 
pro mainframe

Společnost IBM v srpnu uvedla na trh 
dvě nové kategorie serverů LinuxONE 
pro mainframe. Základní kategorie 
serverů Rockhopper je určena pro zá-
kazníky, kteří hledají rychlý, bezpeč-
ný a dostupný mainframe v menším 
balení. Pokročilá kategorie Emperor je 
postavena na IBM z13 mainframech 
a přináší zákazníkům celosvětově nej-
pokročilejší Linux systém s nej...

Občanské sdružení CNZ o.s. vzniklo z týmu expertů z Národního 
archivu, Ministerstva vnitra, Ministerstva informatiky a společ-
nosti ATS Relsie, kteří pracovali na standardu uchování a důvěry-
hodnosti elektronických dokumentů, tak aby naplnil požadavky 
legislativy.
Ani po jeho vytvoření ale tato pracovní skupina nezanikla, a na-
opak stala se základem pro občanské sdružení CNZ, což je 
zkratka slov Co po nás zbude. To slovní spojení symbolicky vy-
jadřuje hlavní zaměření sdružení – tedy otázky dlouhodobého 
ukládání elektronických dokumentů a související problematika, 
neboli digitální kontinuita.
Sdružení se ale zaměřuje také na podporu profesního růstu 
pracovníků spisové a archivní služby prostřednictvím sdílení 
zkušeností a znalostí, a již od roku 2006 pořádá také pravidelné 
Konference CNZ. Její letošní, celkově již desátý ročník, se koná 
6. října 2015 od 9 hodin v Národním archivu v Praze.



né řešení IT – nejen virtualizace. Slovo 
cloud je dnes často, a bohužel nespráv-
ně, vnímáno jako vzdálené úložiště. 
IT profesionálové pod ním vnímají šir-
ší IT, které je někde ve vzdáleném da-
tovém centru. Nic z toho ale tcp cloud 
není.
Náš systém je platforma, kterou mají 
uživatelé implementovánu nad veške-
rým svým serverovým, síťovým a sto-
rage hardwarem. Z tohoto pohledu je 
u tcp cloudu zcela jedno, kde se daný 
HW vyskytuje, jestli v privátním da-
tovém centru nebo ně-
kde vzdáleně v hostingu 
anebo v kombinaci... 

I tak by se dal charakterizovat dneš-
ní vliv moderních technologií na fir-
my. S podobným trendem se setká-
váme i v běžném životě. V obcho-
dech dnes stačí jen přiložit kartu 
k terminálu a peníze se automaticky 
odečtou, máte-li moderní auto, mů-
žete k němu jen přistoupit a to se 
samo odemkne. Dokonce existují 
i bezdotykové odpadkové koše, kte-
ré se otevřou, jakmile k nim přiblížíte 
ruku. Vše v duchu usnadnění a zrych-
lení užívání, automaticky a bez nut-
nosti stisknout jakékoli tlačítko. 

Jednou z oblastí podnikání, kde dnes 
dochází k podobnému zjednodušování 
za účelem zefektivnění aktivit, je pro-
voz kanceláří. Sofistikované kancelář-
ské technologie se nám snaží stále více 
pomáhat při zvládání náročného pra-
covního tempa a moderní podniky tak 
dnes fungují zcela jinak, než tomu bylo 
před pouhými pár lety.

Mobilně
Doba, kdy byl mobilní telefon jen tele-
fonem, je dávno pryč. Chytré telefony 
či tablety se dnes staly neoddělitelnou 

součástí jak osobního, tak i pracovní-
ho života. Jedním z hlavních využití 
mobilních zařízení v zaměstnání je sdí-
lení, úprava a tisk dokumentů. Efektiv-
ní práce s dokumenty v rámci mobil-
ních přístrojů je proto již několik let 
jedním z hlavních cílů předních světo-
vých dodavatelů IT. Právě potřeba mo-
derně pojatých kanceláří dala vznik-
nout i službám mobilní-
ho tisku, které dnes zá-
sadně mění zažitý styl...

Posloupnost moderního podnikání: mobilně, 
bezkontaktně, automaticky

Výhody pracovních stanic od Fujitsu
CORPORATE ICT

ictnetworknews 09|2015

Více si přečtěte na:Více si přečtěte na:

zaručují extrémně tichý chod (u M740 
se udává okolo 20 dB).
U obou strojů lze volit z široké palety 
GPU, od základního AMD FirePro 
W2100, až po high-endové AMD Fire-
Pro W9100 či Nvidia Quadro K6000 
(Celsius R940 přitom podporuje až 
trojici GPU). Bez zajímavosti není ani 
grafická virtualizace prostřednictvím 
karet NVIDIA Grid, potěší také pod-
pora PCIe SSD, množství slotů pro 
pevné disky (4×3,5“ či 8×2,5“ HDD) 
a tříletá záruka. 

Mobilní Celsius H730
Cestovní pracovní stanice Fujitsu Cel-
sius H730 je synonymem výkonného 
notebooku s jedinečnou konektivitou 
a možnostmi zabezpečení. 15,6“ lap-
top s procesorem Intel Core i7 je v zá-
kladu vybaven 8 GB RAM, grafikou 
Nvidia Quadro a 256GB diskem SSD. 
Při koupi máte ovšem samozřejmě 

možnost upravit řadu parametrů. Jako 
velmi zajímavý prvek se jeví autentifi-
kace za pomoci volitelného vysoce 
bezpečného snímače dlaně PalmSecure 
(případně o něco méně spolehlivého 
snímače otisků prstů). Nechybí ani mo-
dul TPM či zdokonalená ochrana proti 
krádeži (ATP).
Mezi zásadní výhody modelu H730 tak 
patří především pružnost konfigurace, 
vysoký výkon, unikátní míra zabezpe-
čení, široké možnosti připojení (3G/
UMTS, 4G/LTE, Bluetooth a WLAN) 
a elegantní design. Mírným negativem 
je o něco kratší životnost baterie, to je 
však u podobných high-endových note-
booků (kde se nepočítá s dlouhodobým 
setrváváním mimo dosah elektrické 
sítě) v podstatě standar-
dem...

V následujícím textu se podíváme 
na jednotlivé pracovní stanice od 
japonského Fujitsu. Za jednu z jejich 
mnoha předností lze přitom bez nad-
sázky považovat také skutečnost, 
že jsou navrhovány a vyráběny ve 
špičkových podmínkách v Německu.

Začněme u nedávno uvedených pracov-
ních stanic v provedení tower: Fujitsu 
Celsius M740 a R940. Zatímco prvně 
jmenovaný model disponuje jedním 
procesorem Intel Haswell Xeon E5, 
druhý je vybaven hned dvěma paticemi 
pro některou z variant tohoto CPU. 
Právě široké možnosti z hlediska kon-
figurace a volby CPU a GPU – vůbec 
nejširší ze všech hlavních dodavatelů 
pracovních stanic – činí z Fujitsu jedi-
nečného a vyhledávaného dodavatele. 
Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti 
můžete např. u stanice Celsius M740 
podle typu použití zvolit jakýkoli z cel-
kem 22 modelů CPU z rodiny Intel 
Haswell Xeon E5 v3 (dvouprocesorová 
stanice R940 podporuje jen vyšší mo-
dely Intel Haswell Xeon E5-26xx v3 – 
nikoli E5-16xx), kvůli nimž jsou tyto 
počítače dodávány se vysoce výkonným 
zdrojem (750 W a 1000 W). Z tohoto 
hlediska je velmi potěšující skutečnost, 
že obě pracovní stanice díky velkým 
větrákům a řadě designových opatření 

 Philips představil 
SoftBlue

Philips představila pět nových dis-
plejů s inovativní technologií SoftBlue. 
Ta minimalizuje únavu očí a chrání 
zrak před vlivem škodlivého modrého 
světla, aniž by nějak kompromitovala 
kvalitu a věrnost barev. Technologií 
SoftBlue zmírňuje nepříznivé modré 
světlo hned ve zdroji. Tato technologie 
odstraňuje emise modrého světla ve 
škodlivých vlnových délkách na...

 Valuto(mat) mění název

P2P on-line směnárna Valutomat.cz 
polské společnosti Currency One 
se bude od 1. září postupně měnit na 
Valuto.com. Valuto zásadním způso-
bem rozšíří služby Valutomatu. Kro-
mě přímých směn bude od tohoto data 
možné využívat Valuto také k zahra-
ničním platbám. Nabízí mimo jiné 
i rychlé a bezplatné převody mezi uži-
vateli Valuto nebo zahraniční platby.

 Rekordní Windows 10

Windows 10 v srpnu stanovily mezi 
operačními systémy nový rekord. 
V měsíčním procentuálním nárůstu 
podílu na trhu. Zatímco začátkem mě-
síce podle společnosti Net Applicati-
ons mělo Microsoft Windows 10 na-
instalováno 0,4 % uživatelů, na jeho 
konci už to bylo 5,2 %. Srpen byl při-
tom prvním celým měsícem, kdy byly 
Desítky k dispozici k bezplatnému 
stažení.

 Nové čipy Intel

Novou rodinu procesorů Core před-
stavil Intel. Jde o šestou generaci, 
která kromě vyššího výkonu či ener-
getické efektivity nabídne i podporu 
různých designů – počínaje přenosi-
telným „compute stick“ přes počítače 
typu 2v1 a zařízení All-in-One s vyso-
kým rozlišením až po mobilní pracov-
ní stanice. Procesory jsou postavené 
na nové mikroarchitektuře Skylake 
a vyráběné novým 14nm výrobním...

Více si přečtěte na:...pokračování na straně 14

„Digitální kontinuita jak u in-
formací, tak u dokumentů je 
opravdu důležitá.
Řeší se nyní i na evropské 
úrovni, kde se připravuje im-
plementace nařízení eIDAS 
o  službách vytvářejících dů-
věru a důvěryhodnosti doku-
mentů napříč členskými státy. 
K tomu jsou zřízeny jednotli-
vé pracovní skupiny, přičemž 
důležitá témata v této oblas-
ti se shodou okolností řeší 
i v Praze.
Pokud by to mělo být delší je 
možné potvrdit nutnost elek-
tronického podpisu ve správ-
ném formátu a od autority jež 
je schopna poskytnout dů-
věru v identitu podepisující 
osoby a také zajištění ověři-
telnost těchto informací v do-
bě přesahující technickou 
ověřitelnost podpisů.“ říká 
Martin Vondrouš, vedoucí di-
vize Long-Term Docs společ-
nosti Software602 a.s., který 
se jako odborník za Českou 
republiku účastní pracovních 
skupin k nové harmonizaci 
v EU.



UniCredit Bank představila zajíma-
vou novinku v mobilním bankovnic-
tví. S využitím nejnovějších funkcí 
chytrých telefonů se do jejích mobil-
ních aplikací Smart Banking a Smart 
klíč přihlašují klienti jen otiskem 
prstu. Namísto zadávání PIN kódu 
stačí přiložit prst a jedinečnost otis-
ku umožní rychlý a jednoduchý pří-
stup k penězům přímo z telefonu. 

Ačkoliv je přihlášení jednoduché, zá-
roveň je i velice bezpečné. Aplikace 
využívá pro zajištění ochrany osobních 
údajů technologie otisků prstů dostup-
né v nových mobilních zařízeních. 
Otisk má uživatel uložený ve svém 
chytrém telefonu, neukládá se ani ne-
posílá na server banky. 

Do svého mobilního bankovnictví se 
s otiskem prstu dostanou klienti banky 
s telefony iPhone (5S a výše s operač-
ním systémem iOS od verze 8.1.1), vy-
branými telefony Samsung a tablety 
obou značek. U ostatních značek je 
podpora plánována, záleží na technolo-
gické dostupnosti funkce a důvěryhod-
nosti jejich výrobců. Smart Banking 
v telefonu momentálně využívá při-
bližně čtvrtina klientů banky.

Aktuálním tématem v rámci příjem-
ného cestování a navýšení počtu 
přepravených osob je trend zavede-
ní možnosti bezkontaktního placení 
v dopravě. Po celém světě se v této 
oblasti velmi dobře uplatňují inova-
tivní řešení za využití technologií 
společnosti MasterCard. 

Ve většině větších měst představují 
hromadné dopravní prostředky páteř 
města a jsou nezbytnou součástí života 
v každé hustěji osídlené oblasti. Mnoh-
dy tvoří jediné spojení mezi centrální 
obcí a jejími krajními částmi, satelity 
či přidruženými obcemi. Vytvářejí se 
nejrůznější dopravní pásma, upravují 
se jízdní řády a dochází ke zvyšování 
komfortu a uživatelské přívětivosti ve-
řejné dopravy. Některá sousedící města 
dokonce zavedla linky spojující ved-
lejší obec s jejich centrem, aby zefek-
tivnila mobilitu svých obyvatel a zvý-
šila jejich pracovní i volnočasové mož-
nosti, čímž následně pozvedla konku-
renceschopnost jejich města. 
Kromě stále modernějšího vozového 
parku a nových ovládacích systémů tak 

roste ve všech dopravních službách po-
třeba neustále optimalizovat a přizpů-
sobovat se aktuálním potřebám ces-
tujících. S tím souvisí také zavedení 
bezkontaktních plateb do veřejné do-
pravy. Na otázky týkající se inovativ-
ních řešení v této oblasti MasterCard 
odpovídá Martina Kirchrathová, ře-
ditelka pro rozvoj komerčních řešení 
ve společnosti MasterCard

Kde a jak jste začínali se zaváděním 
bezkontaktních plateb v dopravě?
MasterCard zavádí bezkontaktní plat-
by ve veřejné dopravě již od roku 2005. 
Do regionu střední Evropy však pro-
niklo tato technologie až později, a to 
v roce 2010. V červnu toho roku jsme 
instalovali bezkontaktní platební ter-
minály ve Varšavě, v metru a na auto-
busových zastávkách kolem města. Lidé 
se tak byli schopni dostat do centra 
hlavního města i bez mincí či banko-
vek. Postupně jsme rozšířili tyto mož-
nosti i do dalších polských měst, pro nás 
Čechy je asi nejvíc relevantní Wroclav, 
kam poměrně často jezdíme, protože 
je to kousek od našich hranic. Mož-

nost koupit si lístek bezkontaktní pla-
tební kartou je totiž výhodná a poho-
dlná i pro cizince. Vzhledem k tomu, 
že Polsko není, stejně jako my, součás-
tí eurozóny, tak to pro nás znamená 
mnohdy problém. Ačkoliv v obchodech 
již běžně můžeme platit kartou i v za-
hraničí, pro nákup jízdenek byla ve vět-
šině případů potřebná hotovost, což 
se rovnalo návštěvě směnárny kolikrát 
právě jen kvůli těm několika zlotým 
na dopravu po městě.

V jakých dalších městech mohou Češi 
na svých cestách využít bezkontaktní 
platební karty pro zaplacení jízdného?
Tato řešení jsou k dispozici již více 
méně na všech kontinentech. Master-
Card je kromě Evropy implementuje 
i v severní Americe, na Blízkém výcho-
dě nebo v asijsko-pacifickém regionu. 
Každé řešení je samozřejmě jiné a plně 
odpovídá potřebám daného města. Je 
jasné, že to, co funguje třeba v Chicagu, 
nebude fungovat v Londýně. Klíčový 
je v tomto případě vlastní dopravní 
systém, kolik má město obyvatel, ko-
lik turistů, kolik lidí a kdy migruje do 
města za prací apod. Nedávno vydala 
naše společnost tzv. Global Destination 
Cities Index, který obsahuje žebříček 
132 nejnavštěvovanějších měst světa. 
Nejvyhledávanějším městem světa je 
Londýn, který v minulém roce navští-
vilo přes 17,7 milionů příjezdů ze za-
hraničí s přespáním. A k tomu si přič-
těte vlastní obyvatele Londýna a lidi, 
co bydlí v okolí a dojíždějí do Londýna 
za prací. Jen na stanici metra Waterloo 
denně během tříhodinové ranní špič-
ky nastoupí přes 57 tisíc lidí, týdně...

finance (ve spolupráci s časopisem Bankovnictví)
10|11

UniCredit 
Bank spustila 
přihlašování 
do mobilního 
bankovnictví 
pomocí 
otisku prstu

Bezkontaktní platby v české 
MHD již fungují!

Objem bezhotovostních transakcí stoupá, 
v oblibě jsou bezkontaktní karty

Více z rubriky finance
si přečtěte zde:

jedná o růst podílu bezhotovostních 
plateb u obchodníků na všech platbách 
kartou přibližně o 5 %, resp. 10 %. 
Kartou jsou však v průměru placeny 
nižší částky, než jsou vybírány z ban-
komatů.
Alespoň jednu bezkontaktní kartu 
podle nedávného průzkumu agentury 
SC&C vlastní již polovina klientů bank. 
Každou bezkontaktní kartou bylo v ro-
ce 2014 zaplaceno v průměru 23krát 
a průměrná platba činila 556 Kč. Za rok 
bylo v průměru bezkontaktně zaplace-
no jednou kartou přes 12 tisíc korun.
Bezkontaktní karty jsou stále oblíbe-
nější kvůli své rychlosti a jednodu-
chosti použití. Pro platbu do 500 korun 

Celkový objem bezhotovostních 
transakcí u obchodníků vzrostl ke 
konci roku 2014 meziročně o 16,5 %, 
což odpovídá nárůstu téměř o 53 
miliard korun. Bezkontaktní karty 
pak tvořily 60 % všech platebních 
karet vydaných v České republice. 
Vyplývá to z výzkumu ČBA.

Samotný počet transakcí stoupl mezi-
ročně o 26,9 % na 479 milionů plateb. 
I nadále pokračuje trend nárůstu po-
dílu bezhotovostních plateb u obchod-
níků na všech transakcích uskutečně-
ných platebními kartami. V roce 2014 
činil tento podíl v objemu 35 % a v po-
čtu 73 %. Jen za poslední tři roky se 

není třeba zadávat PIN kód a taková 
platba trvá v průměru 5 vteřin. Naproti 
tomu pomocí čipu s následným zadá-
ním PIN kódu nebo hotovostí podle 
statistik trvá až půl minuty.
Rychlost a jednoduchost při platbě bez-
kontaktní kartou se promítla rovněž 
do nárůstu tzv. NFC transakcí, tedy 
plateb pomocí bezkontaktní platební 
karty nebo nálepky. Meziročně se jejich 
počet zvýšil více než 4krát a téměř 
5krát vzrostl i jejich objem.
Růst lze pozorovat také u využívání 
karet pro platbu na internetu. Zatímco 
v roce 2013 činil objem tohoto typu pla-
teb na celkovém objemu plateb u ob-
chodníků 5,5 %, v roce 2014 to bylo 

6,5 % a v první čtvrtině letošního roku 
již 7,9 %. Podle průzkumu SC&C za rok 
2014 na internetu platí kartou 38 % 
bankovních klientů.
V meziročním srovnání mírně vzrostl 
objem transakcí v bankomatech, kon-
krétně o 7,9 % (na 692 miliard), i počet 
výběrů z bankomatů, a to o 3 % na 180 
milionů korun. Na konci loňského ro-
ku měli klienti možnost hotovostního 
výběru ze 4 480 bankomatů po celé 
České republice. Naopak i nadále...



Český internetový portál Seznam.cz 
zavedl v únoru složku Hromadné. 
Do této složky přichází všechna ob-
chodní sdělení. Zavedení složky 
vzbudilo mezi marketéry a obchod-
níky rozruch, neboť nastal propad 
v otevřenosti emailů a klesly tržby 
obchodů, které realizují e-mail 
marketing. Prohlédněte si data, na 
kterých lze pozorovat dopady této 
změny a postupný vývoj. 

Hlavním účelem Seznam.cz bylo 
usnadnit uživatelům prohlížení svých 
e-mailů. Jelikož schránky jsou často 
přeplněné obchodními sděleními, mů-
že se stát, že uživatelé přehlédnou důle-
žitou zprávu. Proto se Seznam rozhodl, 
že obchodní sdělení bude automaticky 
oddělovat od běžné pošty.
Myšlenku třízení pošty uvedl již dříve 
do chodu Google ve své e-mailové 
schránce Gmail. Zprávy automaticky 
rozděluje do tří kategorií – Primární, 
Sociální sítě a Promo akce. Jedním 
z rozdílů mezi Seznamem a Gmail je 
umístění složky. Gmail své složky (re-
spektive záložky) umístil na horní liš-
tu souběžně s běžnou poštou, kdežto 
Seznam složku Hromadné přidal do 
bočního levého menu. Uživatelsky ne-
ní toto řešení ideální, neboť na tomto 
místě může uživatel složku snadno 
přehlédnout. U Gmailu jsou záložky 
umístěny ve viditelné části, v zorném 
poli uživatele.

Dopady
Většina zainteresovaných odborníků 
z oblasti e-mail marketingu se shoduje, 
že okamžitě po zavedení složky Hro-
madné se znatelně zhoršily výsledky 
e-mailových kampaní. Pokud srovná-
me situaci se zavedením záložek 
v Gmail.com, vývoj byl stejný a odesí-
latelé zaznamenali propad v otevře-
nosti e-mailů. Po jisté době se však 
procenta otevřenosti začala zvyšovat, 
až dosáhla téměř původních hodnot. 
Tento následný růst a ustálení otevře-
nosti e-mailů odborníci vykládají tak, 
že si uživatelé zvykli na nové místo, 
kde hledat své oblíbené newslettery 
a e-maily nadále prohlíželi. V koneč-
ném důsledku tedy mohl být...
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Složka 
Hromadné 
a vývoj 
otevřenosti 
e-mailů v čase

Nevyžádaná pošta? 
Nebojte se bránit

televizní a rozhlasové vysílání.
Poměrně výraznou změnu do právní 
úpravy obchodního sdělení přinesl zá-
kon číslo 468/2011 Sb., který vstoupil 
v platnost 1. ledna 2012. Ten v § 2 písm. 
f říká: „obchodním sdělením všechny 
formy sdělení, včetně reklamy a vybí-
zení k návštěvě internetových stránek, 
určeného k přímé či nepřímé podpoře 
zboží či služeb nebo image podniku 
osoby, která je podnikatelem nebo vy-
konává regulovanou činnost.“ Defini-
ce obchodního sdělení byla tedy dále 
rozšířena, nicméně základní ustano-
vení §7 týkající se potřeby disponovat 
souhlasem adresáta (opt-in), nebo splnit 
podmínky v odst. 3 (opt-out u zákaz-
níků) se nijak nezměnily.
Stále tedy platí, že je ve většině případů 
nutné mít souhlas dotčené osoby se za-
síláním obchodních sdělení. Mělo by 
tedy skutečně jít o vědomý akt, kterým 
souhlas vysloví. Zákon dokonce poža-
duje, aby se jednalo o souhlas informo-
vaný. To znamená, že ten, kdo o souhlas 
žádá, musí adresátovi vysvětlit možná 
rizika, stejně jako přínosy, a zároveň 
musí být patrné komu je souhlas udě-
lován a za jakým účelem. K jistému 
zmírnění došlo až úpravou v roce 2006, 
která umožnila zasílat obchodní sdě-
lení stávajícím zákazníkům a nabízet ji 
obdobné výrobky. V tomto případě ale 

Slavný skeč skupiny Monty Python 
dal pojmenování nevyžádané poš-
tě – spam. Situace není ale zdaleka 
tak zábavná, jako zmíněný skeč. 
Denně je na světě odesláno kolem 
150 miliard spamů, což je obrovské 
množství. Není proto divu, že jeho 
množství se snaží řešit i legislativa. 
V našem případě jde o zákon č. 
480/2004 Sb., který je v podstatě 
převedením směrnice o elektronic-
kém obchodu č. 2000/31/ES.

Ač to možná zní trochu paradoxně, 
základní myšlenkou zákona 480/2004 
Sb. je posílení ochrany soukromí uži-
vatele služby informační společnosti. 
Zákon především ukotvuje pojem ší-
ření obchodních sdělení, přičemž se 
pod ním myslí jakékoli sdělení, které 
má sloužit k přímé či nepřímé podpo-
ře služeb či zboží. Tady je potřeba dát 
pozor na fakt, že se jedná i o služby, 
takže ustanovení zákona se týkají na-
příklad i školení, placených informací 
a podobně. A především, za obchodí 
sdělení se považuje také nabídka bez-
platných služeb, pokud ji zasílá pod-
nikatel nebo firma. Naopak různé ne-
podnikatelské subjekty jsou z tohoto 
ustanovení vyňaty, stejně jako třeba 

Více si přečtěte na:

musí mít možnost vyslovit nesouhlas 
s tímto zasíláním.
Takže jednoduše sumarizováno. Nové 
zákazníky lze elektronickou poštou 
(nebo jiným obdobným způsobem) 
oslovit s obchodní nabídnou teprve 
poté, co získá podnikatel jejich sou-
hlas. Od stávajících zákazníků tento 
souhlas předem nepotřebuje, ale musí 
jim umožnit kdykoli přijímání těchto 
obchodních sdělení ukončit.

Pokuta až 10 milionů
Sankce za nerespektování ustanovení 
zákona jsou poměrně značné. Pro fy-
zické osoby (ustanovení § 10a) může 
jíž o pokutu až 100 tisíc korun, pokud 
bude „bez souhlasu adresáta hromadně 
nebo opakovaně šíří elektronickými 
prostředky obchodní sdělení“. V § 11 
jsou pak upraveny sankce pro firmy 
a právnické osoby. Zde může pokuta 
dosáhnout až 10 milionů korun.
V tomto případě může být právnická 
osoba pokutována nejen za šíření ob-
chodních sdělení bez souhlasu...

Podobně jako u sluchátek, funguje po-
tlačení hluku tak, že pomocí akustic-
kých měničů je do prostoru vysílán spe-
ciální druh šumu. Ten pro lidské ucho 
dokáže okolní zvuky skutečně potlačit, 
a proto vnímá jen ticho. Přidaný „šum“ 
snižuje srozumitelnost lidské řeči. Sys-

Sluchátka schopná zajistit klid a od-
stínění rušivého hluku okolí nejsou 
žádnou novinkou. Nyní si ale podob-
nou technologii můžete užít přímo 
ve vaší kanceláři. Společnost Audio- 
pro totiž uvedla na trh zařízení pro 
Sound Masking od Cambridge Sound 
Management. 

Zařízení pro Sound Masking princi-
pem připomíná technologie pro aktiv-
ní potlačení zvuku u sluchátek. Na roz-
díl od nich ale funguje ve velkých pro-
storech, proto najde Sound Masking 
uplatnění nejen v kancelářích, ale na-
příklad i ve zdravotnických zařízeních, 
bankách, vládních a soudních budo-
vách, halách, restauracích nebo stu-
dovnách či knihovnách. Stejně tak ho 
lze s úspěchem využít také pro odstí-
nění jednacích místností, kde pomáhá, 
aby soukromá jednání zůstala opravdu 
neveřejná.

tém se skládá vždy z několika akustic-
kých měničů (emitorů), které poskytují 
pokrytí v rozsahu 180°. 
Vydávají uni formní 
zvuk (šum), který má...

Chcete klid v kanceláři? Stačí 
knoflík LIDSKÉ ZDROJE

MARKETING

PRÁVO

Více si přečtěte na:
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Technický architekt
ČD - Informační Systémy, Praha

Mac OSX front-end support
UPP,  Praha

Learning
Development Manager
ČD - Telematika, Praha

IT Koordinátor/ka
rozvoje přímého 
bankovnictví
Česká spořitelna, Praha

Java Solution Architect – 
různorodé projekty
Capgemini,  Praha

Senior Software Development 
Engineer in Test
Akamai Technologies, Praha

Java Geek
Vendavo, Praha, Ostrava nebo 
Hradec Králové

Associate Inside Sales 
Account Manager 
(German speaker)
CA Technologies, Praha

Business Development 
Manager for CZ
Damco, Hostivice

Business Development 
Manager
Intel - Czech Republic, Praha

Vývojář / správce
IS / webmaster
Tech Data Distribution, Praha

Campaign Data
mart DevOps Specialist
AVG Technologies, Praha

Junior IT Projektový manažer
projectman.cz,  Praha

Junior Java Developer
ASSIST, Praha

Scrum Master
Concur Technologies, Inc., Praha

Product Manager
Sony Electronics, Praha

Více na:
jobsinit@averia.cz
LinkedIn ICT Network 
Community:

Kdo se posunul kam

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs Více na www.ict-nn.com/jobs

Jiří Petko 
Schneider Electric
Ředitel servisních služeb CZ&SK

Společnost Schnei-
der Electric posi-
luje své vedení . 
Na pozici ředitel 
servisních služeb 
CZ&SK nastupuje 
od 1. září 2015 Jiří 
Petko. Jeho cílem 

je navázat na dosavadní úspěchy spo-
lečnosti a posílit její pozici v nových 
perspektivních oblastech.
Jiří Petko přichází do Schneider Electric 
ze společnosti Altron, kde působil jako 
Customer Services Director (od 2014), 
Global Projects Manager (2013–2014), 
After Sales Services Manager Czech 
and Slovakia (2005–2013). Vystudoval 
ČVUT v Praze, elektrotechnickou fa-
kultu. Ve svém volném čase se věnuje 
rodině, sportu a cestování.

Stanislav Stejskal
ALTRON
Finanční ředitel

ALTRON rozšiřu-
je svůj tým o no-
vého f inančního 
ředitele. Od 10. 
srpna se jím stal 
Stanislav Stejskal, 
který nahradil do-
savadního ředitele 

Miroslava Pazderku. Stanislav Stej-
skal působí řadu let v technologickém 
odvětví, a to jak u českých, tak meziná-
rodních firem. Jedním z hlavních úko-
lů bude podpora a implementace pro-
cesů a zajištění efektivního chodu celé 
svěřené oblasti – od controllingu přes 
účetnictví, interní IT, back office až 
po nákup. Cílem je podpora strategic-
kých cílů a rozvoj skupiny ALTRON.
Stanislav Stejskal přichází na novou 
pozici ze společnosti Eltodo, kde po-
slední tři roky působil jako generální 
ředitel. Stejnou pozici zastával také ve 
společnosti Vegacom.
Značnou část svého profesního života 
věnoval skupině Siemens, ve které...

Patrick Müller 
Sophos 
Channel Account Executive 
Czech Republic & Slovakia 

Společnost  So-
phos, přední firma 
zaměřená na bez-
pečnost IT, ozná-
mila jmenování 
Patricka Müllera 
na pozici Channel 
Account Executive 

Czech Republic & Slovakia. Müller je 
zodpovědný za spolupráci s partnery 
v České republice a na Slovensku a jeho 
hlavním úkolem je podporovat partne-
ry a jejich projekty a pomáhat s vyhle-
dáváním a využíváním nových ob-
chodních příležitostí. 
V oblasti IT a technologií působí již více 
než 15 let. Posledních 11 let pracoval 
ve společnosti Symantec na různých 
obchodních pozicích, naposledy řídil 
prodej produktů Norton v České repub-
lice a na Slovensku. Pro velmi dobrou 
znalost bezpečnostního trhu a fungo-
vání partnerského kanálu je pilířem 
mezi společností Sophos a partnery. 
Patrick Müller vystudoval...

Lukáš Zazvonil 
ALTRON 
ředitel Innovation LAB

ALTRON posílil 
svůj tým o nového 
ředitele Innovation 
LAB. Od 1. září 
se jím stává Lukáš 
Zazvoni l ,  k ter ý 
působí již téměř 
d v a c e t  l e t  v  I T 
a  technologickém 

odvětví. Jeho hlavním úkolem bude 
podpora a řízení vývoje zcela nových 
technologií, řešení a služeb spolu s prů-
běžnou inovací standardního portfolia 
společnosti ALTRON. Inovace před-
stavují hlavní páteř strategie skupiny 
ALTRON pro český i mezinárodní trh.
Lukáš Zazvonil přichází na novou po-
zici do společnosti ALTRON z bankov-
ního sektoru. Jeho předchozím půso-
bištěm byla Raiffeisenbank, kde se 
podílel na inovacích digitálního ban-
kovnictví. Rovněž několik let vedl čes-
ké zastoupení společnosti Vortal a pro-
vozoval elektronické tržiště veřejné 
správy Ally Trade a VortalGOV.
Velkou část své profesionální kariéry 
strávil Lukáš Zazvonil ve společnosti...

Martin Jelínek
martin.jelinek@motivp.com

www.motivp.com

MotivP 
psychodiagnostika

MotivP nabízí zkušenosti 
a prověřenou kvalitu
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Po měsících přešlapávání na místě 
se zdá, že UltraHD nebo také 4K 
televize nabírají dech. Podle zjištění 
Strategy Analytics bude mít do roku 
2020 pětina všech domácností ve 
vyspělých zemích přístup k televiz-
nímu vysílání s ultra vysokým rozli-
šením. 4K je tak podle zjištění této 
analytické společnosti skutečnou 
budoucností televizního světa. 

Pokles cen televizí, ruku v ruce s pod-
porou výrobců i jednotlivých prodej-
ců, jsou hlavními faktory stojícími za 
úspěchem UltraHD (4K) televizí. Pod-
le Strategy Analytics se v letošním roce 
prodá více než 30 milionů televizí s roz-
lišením 4K, v roce 2020 už budou tyto 
televize tvořit 61 procent všech prodejů 
na světě. Pětina domácností ve vyspě-
lém světě pak bude mít v roce 2020 pří-
stup k 4K vysílání, které budou posky-
tovat zejména placené televize a on-line 
služby.
Výzkum mezi 2 tisíci americkými do-
mácnostmi, který se uskutečnil v srpnu 
2015, ukázal, že o 4K technologii už 
slyšeli necelé dvě třetiny všech dotáza-
ných. Asi 30 procent z nich pak uvedlo, 
že už měli dokonce možnost UltraHD 
televizi vidět, ať již u přátel,...

UltraHD TV jsou 
budoucností 
televize

Zájem o mobily upadá.
Už je všichni mají?

Operátoři pochopili význam IoT.
A vydělávají
Nástup éry internetu věcí se zdá 
splněním snu mobilních operátorů 
o přenosu služeb směrem k dato-
vým přenosům. Naznačuje to studie 
analytické společnosti IDC, podle 
které jsou to právě poskytovatelé 
mobilního datového připojení, kteří 
na rostoucím počtu připojených 
„věcí“ profitují nejvíce. Operátoři 
totiž podle IDC správně odhadli po-
tenciál skrývající se v této oblasti 
a začali dodávat nejen SIM karty, 
ale celá M2M či IoT řešení.

Podle odhadů analytiků společnosti 
IDC bude v roce 2020 k internetu při-
pojeno více než 28,1 miliarda zařízení. 
Jejich provoz by měl přinést tržby při-
bližně 1,7 miliardy amerických dolarů. 

Největší část z tohoto objemu připadne 
podle studie mobilním operátorům. 
Ti totiž už dávno nenabízejí pouze sa-
motné SIM karty a připojení, ale end-
-to-end řešení, která pokrývají kom-
plexně potřeby velkých i menších firem. 
Příkladem mohou být aplikace pro 
správu vozového parku, kterou nabí-
zejí i čeští operátoři. Jak upozorňuje 
IDC, právě takovéto projekty mají ty-
picky vyšší marží a nabízejí větší pro-
stor pro konzultace a integrace v rámci 
M2M projektů.
V některých případech dokonce ope-
rátoři sahají k akvizicím úspěšných 
společností, aby tak dostali pod kont-
rolu celý řetězec. Proto například Vo-
dafone koupil společnost Cobra, která 
mu umožnila stát se komplexním po-

skytovatelem služeb pro automobilový 
průmysl. Naopak T-Mobile, Orange 
a další operátoři sázejí především vlast-
ní vývoj ve snaze stát se důležitými 
hráči v segmentu M2M/IoT.
Stále důležitější roli budou hrát také 
analytické nástroje. Zájem zákazníků 
se podle IDC postupně přesouvá od 
pouhého vzdáleného sledování k říze-
ní obchodních procesů. Analýza dat 
z M2M zařízení a senzorů by mohla 
společnostem pomoci optimalizovat 
stávající obchodní modely a také iden-
tifikovat příležitosti, které byly dopo-
sud na trhu opomíjeny. Analytici IDC 
se domnívají, že data budou do bu-
doucna jedním z nejcennějších aktiv, 
které budou společnosti mít. Pro řadu 
firem se tak stane klíčovou oblast ana-
lýzy velkých dat.

Výrobci zaměřující se na rozvíjející se 
trhy (Huawei, ZTE, TCL, Micromax) 
těžili z vysoké poptávky v těchto ze-
mích, zatímco globální hráči jako je 
Sony, Samsung nebo HTC jen obtížně 
dosahovali růstu v nejvyšším segmen-
tu. Zajímavý je propad prodejů Micro-
softu, který meziročně ztratil přes 3,5 
procentního bodu tržního podílu, když 
ve 2. čtvrtletí letošního roku prodal 
jen necelých 28 milionů telefonů. To 
znamená meziroční propad přibližně 
o 15 milionů. 

Trh s chytrými telefony zažíval v po-
sledních letech strmý růst. Aktuální 
studie společnosti Gartner ale na-
značuje, že poptávka začíná pomalu 
stagnovat. Celkový objem prodeje 
mobilních telefonů dosáhl ve dru-
hém čtvrtletí 446 milionů kusů, me-
ziročně tak nedošlo prakticky k žád-
nému nárůstu (0,4). První místo pat-
ří nadále Samsungu, patří mu více 
než pětina trhu. Apple je druhý s ne-
celými 15 procenty.

Více z rubriky
analýzy a studie

si přečtěte zde:

Přes nově uvedené modely S6 jsou pré-
miové modely Samsungu nadále pod 
tlakem telefonů Apple s většími obra-
zovkami. Samsung přišel o 2 procentní 
body ze svého tržního podílu a jeho 
prodeje poklesly ve druhém čtvrtletí 
letošního roku přibližně o 5 milionů 
kusů. Nejvyšší nárůst prodejů naopak 
zaznamenala společnost Huawei, ze-
jména díky úspěšným prodejům na 
zahraničních trzích a úspěchům 4G 
modelů v Číně.
Prodeje iPhone rostly o 36 % a Apple 
díky tomu získal 2,8 procentních bodů 
tržního podílu. Americký výrobce byl 
velmi úspěšný při upgradech u svých 
stávajících uživatelů jak na rozvíjejí-
cích se, tak vyspělých trzích – a zejmé-
na v Číně, kde prodeje iPhone rostly 
meziročně o 68 % na 11,9 milionů kusů. 
Dvouciferný růst Apple v nejvyšším 
segmentu nadále negativně ovlivňoval 
prodeje prémiových modelů konku-
rence i jejich marže. 
Řada výrobců musela revidovat svá 
portfolia, aby si udrželi konkurence-
schopnost ve střední a základním seg-
mentu. Výsledkem byly cenové války 
a zlevňování ve snaze vyprodat skla-
dové zásoby před příchodem nových 
zařízení, který je plánován na druhou 
polovinu letošního roku.
Na trhu operačních systémů pro chytré 
telefony se projevily zejména horší vý-
sledky telefonů s Androidem v Číně ve 
druhém čtvrtletí v kombinaci s výbor-
nými výsledky Apple na stejném trhu 
– ten rostl poslední tři čtvrtletí právě 
na úkor Androidu.

Výrobce
2Q15 2Q14

kusů tržní 
podíl (%) kusů tržní 

podíl (%)

Samsung 88 739 19,9 97 418 21,9
Apple 48 086 10,8 35 345 8
Microsoft 27 690 6,2 43 814 9,9
Huawei 26 119 5,9 18 219 4,1
LG Electronics 17 622 4 18 310 4,1
Lenovo* 16 626 3,7 19 266 4,3
Xiaomi 16 065 3,6 12 541 2,8
TCL Communication 15 733 3,5 13 923 3,1
ZTE 14 560 3,3 12 629 2,8
Micromax 9 884 2,2 8 578 1,9
Ostatní 164 634,7 36,9 164 148,3 37
Celkem 445 758,80 100 444 190,4 100

Operační systém
2Q15 2Q14

kusů tržní 
podíl (%) kusů tržní 

podíl (%)

Android 271 010 82,2 243 484,00 83,8
iOS 48 086 14,6 35 345,00 12,2
Windows 8 198 2,5 8 095 2,8
BlackBerry 1 153 0,3 2 044 0,7
Ostatní 1 229 0,4 1 416,8 0,5
Celkem 329 676,40 100,0 290 384,40 100,0
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Bitdefender
GravityZone 
23.09.2015  Praha

Gopas
HackerFest 2015 
29.09.2015  Praha

Architekt kybernetické 
bezpečnosti
Termín: 5.–7. 10. 2015
Místo:  ALEF NULA, a.s.,
 U Plynárny 1002/97, Praha 10
Školení je určeno pro technické specialisty, 
představuje technická pravidla z oblastí 
síťové nebo aplikační bezpečnosti, 
kryptografie, fyzické bezpečnosti, řízení 
informační bezpečnosti obecně a další 
technické know-how.

Tento intenzivní 3 denní kurz poskytne 
bezpečnostní přehled přes jednotlivé části 
ICT s vazbou na zákon o kybernetické 
bezpečnosti č. 181/2014 Sb. 

Cena: 32.000 Kč bez DPH

Registrace a více informací zde:

nebo cz-training@alef.com

Proact
STORAGE VISION 2015
01.10.2015  Praha

Alcatel-Lucent
Enterprise 
ALE Open Day 2015
23.09.2015  Praha

BusinessIT
Mobilní řešení pro business
22.09.2015  Praha

IDG
ICT ve zdravotnictví 2015
23.09.2015  Praha

Inform
New Visions in HR 2015
23.09.2015  Bratislava

AFCEA
Kybernetická bezpečnost III
30.09.2015  Praha

O2/ČVUT
ICTM 2015
17.09.2015  Praha

množstvím novinek, které přicházejí 
v přelomové verzi klientského operač-
ního systému Windows 10. Během kur-
zu nahlédneme do změn v uživatel-
ském rozhraní, konceptech práce se 
systémem, nástrojích pro správu a za-
bezpečení. Můžete se těšit na 3 dny 
nabité informacemi s praktickými 
ukázkami a laby. 

Vývoj univerzálních aplikací 
pro Windows 10
Kurz je určen pro vývojáře na plat-
formě .NET, kteří se chtějí seznámit 
s vývojem univerzálních aplikací pro 
Windows 10. Na kurzu se seznámíte 
s architekturou této platformy, zá-
kladními prvky uživatelského rozhraní 
a navigace, tvorbou adaptivního uživa-
telského rozhraní pro různá zařízení, 
prací s daty a webovými službami, úvo-

než 70.000 návštěvníků.
Generálním partnerem FSDays 2015 
je Asociace technických bezpečnost-
ních služeb Grémium Alarm. Záštitu 
poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, Hlav-
ní město Praha a Policie České repub-
liky. Nové informace, pohledy a zajíma-
vosti ze světa bezpečnosti zde najdou 
odborní návštěvníci a přívrženci B2B 
sektoru, stejně tak jako široká veřej-
nost.
Letošní novinkou je nové členění ve-
letrhu. FSDays BUSINESS, B2B část 
veletrhu, orientující se na odborného 
návštěvníka, je umístěna do Haly 2D. 
Bezpečnostní systémy pro domácnosti, 
rodinné domy, firmy, apod. budou pre-
zentovat vystavující společnosti v části 
FSDays HOME, v hale 5A. Vzhledem 
k tomu, jak důležitá je bezpečnost v sou-
časné době v oblasti školství, rozhodl 
se organizátor veletrhu, společnost 
Mascotte s.r.o., označit ji jako hlavní 
téma letošního ročníku. K tématu BEZ-
PEČNÁ ŠKOLA představí svá řešení 
a návrhy mnozí vystavovatelé.

jeden drobný problém.
Přes mnoho let výzkumů dnes nejsme 
stále schopni hieroglyfy číst. I díky 
výzkumu českých vědců bylo možné 
nápisy na pyramidách částečně rozluš-
tit, trvalo to ale přes 150 let. Nicméně 
stále nejsme schopni vytvořit napří-
klad překladovou tabulku, nejsme 
schopni porozumět hieroglyfům znak 
po znaku. A něco podobného se může 
klidně stát i s dnešními papírovými 
dokumenty. Když dnes vidíme napří-

dem do multitaskingu, notifikacemi 
a dalšími technikami obvyklými pro 
univerzální Windows aplikace. Důraz 
je kladen na kvalitní implementaci 
adaptivního uživatelského rozhraní, 
díky kterému jednou implementova-
ná aplikace bude vypadat a fungovat 
správně jak na počítači, tak na tabletu 
i mobilním telefonu. Dále je kladen 
důraz na správný návrh 
architektury aplikace, 
která umožní snadné...

Tématu bezpečnosti ve školách se bude 
věnovat také Konference BEZPEČNÁ 
ŠKOLA, která se uskuteční první den 
veletrhu, tedy 15. září 2015 od 10:00 do 
16:00 hodin v letňanském výstavním 
areálu. Záštitu nad konferencí převzal 
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek mi-
nistryně školství, mládeže a tělovýcho-
vy a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední 
školní inspektor. Konferenci podpořila 
celá řada významných profesních or-
ganizací, asociací, ale i komerčních 
subjektů.

klad originál Benešových dekretů, ví-
me, kdo byl Edvard Beneš a za jakých 
okolností tyto písemnosti vznikly. Ale 
co když se takový dokument dostane 
do rukou badateli za 50 nebo dokonce 
za 200 let. Pořád bude schopen poro-
zumět jeho kontextu a bude vědět, co 
víme my? Je docela dob-
ře možné, že to pro něj 
bude v podstatě jen cár... 

Od konce července se díky možnosti 
bezplatného upgradu Windows 10 
objevují na stále větším množství 
osobních počítačů – a je zřejmé, že 
kromě individuálních uživatelů bu-
de tento operační systém využívat 
i mnoho firem. Je tedy načase na-
učit se ovládat jeho nové funkce 
a využívat je v každodenní praxi. 
Počítačová škola Gopas proto při-
pravila řadu kurzů určených přede-
vším pro správce, IT specialisty a vý-
vojáře, kteří ocení především pro-
duktivnost, přívětivější rozhraní a ce-
lou řadu nových funkcí operačního 
systému Windows 10.

Windows 10 – novinky 
pro správce Windows 7 
a Windows 8/8.1
Kurz seznámí účastníky s velkým 

15. – 19. září 2015 se v PVA EXPO 
PRAHA uskuteční 7. ročník meziná-
rodního veletrhu nejnovějších tren-
dů v oboru protipožární a zabezpe-
čovací techniky, systémů a služeb 
PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 
2015 (FSDays 2015). Jeho hlavnímu 
tématu BEZPEČNÁ ŠKOLA se budou 
věnovat nejen mnohé expozice vy-
stavovatelů, ale i celodenní odborná 
konference.

Veletrh FSDays je každoročně origi-
nální přehlídkou nejnovějších trendů 
a postupů sloužících v protipožární 
ochraně, mechanických a elektronic-
kých zabezpečovacích systémů, kame-
rových systémů, prostředků sloužící 
k ostraze a ochraně objektů, systémů 
pro inteligentní budovy apod. FSDays 
se koná již počtvrté souběžně s největ-
ším stavebním veletrhem FOR ARCH. 
Díky této mimořádné synergii vzniká 
zcela ojedinělé oborové propojení bez-
pečnosti se stavebnictvím. Celý kom-
plex veletrhů každoročně navštíví více 

kýmsi souborem pravidel a postupů, 
které mají zajistit, že i elektronickým 
dokumentům a informacím, se kterými 
budeme pracovat dnes, budeme moci 
věřit třeba za patnáct i více let. Můžeme 
si ostatně pomoci příkladem ze života. 
V egyptských pyramidách se našly hie-
roglyfy. Takže pískovcový blok se jako 
archivační médium poměrně osvědčil 
a mohli bychom říci, že má dlouhý 
poločas reziduální archivace. Má to ale 

Windows 10 nastupují – naučte se ovládat 
jejich funkce u Gopasu

Bezpečnostní trendy a řešení – FSDays 2015

Digitální kontinuita je otázka důvěry

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

...pokračování ze strany 08
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Huawei TalkBand B2 – 
jako James Bond

Už dávno nestačí, aby televize umě-
la jen zobrazit vysílání. Dnešní přijí-
mače se proměňují v jakési multi-
mediální centrum, které nám musí 
poskytnout skvělý zážitek ze zvuku 
i obrazu, a samozřejmě zvládnout 
i špičkově zobrazit jiné zdroje. A sa-
mozřejmě, připojení k internetu už 
je samozřejmostí.

Současným hitem jsou pochopitelně 
televize se 4K rozlišením, které posu-
nují kvalitu obrazu zase o velký kus 
kupředu. Na rozdíl od minulosti, dnes 
už konečně přibývá i možností, jak si 
tuto plnou kvalitu vychutnat, ať již jde 
o různé streamovací služby, Blu-ray 
disky nebo satelitní vysílání. Větší jem-
nost rastru dovoluje nejen zobrazit lep-
ší detaily, ale i sledovat obraz z větší 
blízkosti. To se vzhledem k rostoucím 
úhlopříčkám (a stávající velikosti by-
tů) rozhodně hodí. V nejnovější řadě 
Reference využilo Loewe novou gene-
raci LED panelů, které již 4K rozlišení 
zvládají nativně, a tak si můžete sku-
tečně vychutnat veškeré detaily i přiro-
zené barvy. V současnosti jsou k dis-
pozici úhlopříčky 55”, 75” a 85”, respek-
tive 140 až 216 cm.

Tři programy současně
Někdy je těžké si vybrat, s Loewe tenhle 
problém mít ale nebudete. Televizory 
mají integrovaný 1TB pevný disk, na 
který můžete nahrávat jiný program, 
než který sledujete. A aby toho nebylo 
málo, třetí si můžete nechat streamo-
vat na tablet. To se může hodit...

čátku a nějaké informace o záruce, je, 
co se balení týče, všechno. Balení pů-
sobí skoro až luxusním dojmem a je 
vidět, že si s ním Huawei dal práci.

Tři barvy a hliník
Vlastní hodinky, náramek, nebo jak 
tomu budeme říkat, se prodává ve třech 
barevných variantách. My měli k tes-
tu bílou, ale seženete i černou. O něco 
dražší (zhruba o 1000 korun) je pak 
zlatá varianta, která má místo gumo-
vého náramku kožený. Celá konstruk-
ce je navržena tak, že máte dvě části, 
vlastní náramek, který je vlastně ko-
lébkou, do které vkládáte zařízení. 

Kolébka je vyrobena z kovu, zřejmě se 
jedná o broušený hliník. Proč je sa-
motné zařízení vyndavací? Protože 
další funkcí je bluetooth handsfree, ve 
které se TalkBand B2 promění po vy-
jmutí z náramku. Osobně mi to přijde 
jako geniální nápad.

Na těle zařízení se nachází dotykový 
displej s úhlopříčkou 0,73 palce. Pou-
žitá technologie je PMOLED a rozlišení 
je 128×88 px. Displej slouží pro vlastní 
komunikaci mezi vámi a zařízením. 
Kromě něho je ještě na boku tlačítko, 
kterým aktivujete displej, případně pře-
cházíte k další nabídce funkci, delším 
stiskem. Dále je zde dvoji mikrofonů, 
ze spodu nabíjecí konektor microUSB 
a silikonový nástavec, za který sluchát-
ko drží v uchu. Hodinky se chlubí certi-
fikací IP57. To znamená odolnost vůči 
prachu a vodě. Nečekejte ale hodinové 
koupání, náramek zvládne umytí ru-
kou a déšť.

Sportem ku zdraví
Takže jsou to chytré hodinky, blue-
tooth handsfree a umí TalkBand B2 
ještě něco? Ano, umí. Jeho třetí funkcí 
je jakýsi fitness asistent. Uvnitř těla je 
totiž 6-osý gyroskop a akcelerometr, 
takže náramek dokáže zaznamenávat 
vaši fyzickou aktivitu. Umí měřit po-
čet ušlých kroků a typ aktivity. Měl by 
rozeznávat mezi chůzí, během a jízdou 
na kole. Osobně jsem běhěm testování 
na kole nejel ani jednou, přesto jsem 
měl skoro každý den pár minut ujeto. 
Nakonec jsem došel k názoru, že při 
jízdě autem náramek vyhodnotil pohyb 
rychlejší než běh (rozjezdy, dojezdy...

Chytrých hodinek, náramků, zkrátka 
tzv. wearables už je na trhu kopec. 
Není to dlouho, co zastávaly stejnou 
pozici, jako tablety před pár lety. 
Koukali jsme se na ně s určitou ske-
psí. Nyní už je považujeme za stejně 
normální, jako chytré telefony a již 
zmíněné tablety. Samozřejmě tato 
zařízení nejsou pro každého. Né kaž-
dý potřebuje mít neustále na zá-
pěstí nejnovější notifikace. Pokud 
ale patříte mezi ty, kteří našli v nosi-
telném příslušenství zálibu, neměl 
by vám uniknout model čínského 
výrobce chytrých telefonů Huawei. 
Celým názvem se jmenuje Huawei 
TalkBand B2 a skrývá se v něm víc, 
než je na první pohled vidět.

TalkBand B2 v sobě kombinuje vlastně 
několik zařízení. Než si ale povíme, kte-
rá zařízení to jsou, tak pár slov o balení, 
které rozhodně stojí za zmínku a de-
signu hodinek, jako takových. Talk-
Band B2 dostanete ve velice elegantní 
krabičce tvaru kostky. Na první po-
hled vidíte samotné zařízení, které je, 
podobně jako klasické hodinky uchy-
ceno na jakémsi držáku. Ten v sobě 
skrývá nabíjecí kabel, adaptér do zá-
suvky tu není. Kromě kabelu jsou tu 
i výměnné silikonové nástavce do uší. 
Na co je budete potřebovat se dozvíte 
o pár řádků níže. To, kromě klasické 
sestavy čtení, zahrnující návod do za-

4K obraz 
a integrovaný 
soundbar. 
To je Loewe 
Reference

Herní sluchátka jak se patří – 
Kingston HyperX Cloud II

Herní sluchátka to už dávno není 
nějaká levná náhražka. Dnešní hráči 
si chtějí zvuk skutečně vychutnat 
a výrobci jim vycházejí vstříc. Vylep-
šená sluchátka HyperX Cloud II na-
bízí kromě skvělého designu i virtu-
ální zvuk 7.1 či digitálně vylepšený 

záznam mikrofonu. K počítači je mů-
žete připojit pomocí USB portu, pro 
hráče na konzolích je k dispozici 
i 3,5mm jack

HyperX je v současnosti divizí společ-
nosti Kingston a její sluchátka HyperX 

Cloud posbírala v minulosti celou řadu 
ocenění. A není divu, tahle sluchátka 
patřila v herním sektoru k tomu nej-
lepšímu, co se dalo koupit. Proto asi 
nikoho nepřekvapí, že se dočkala i nové 
generace, kterou odlišuje římská dvoj-
ka. I nová generace ale zaboduje také 
designem a konstrukcí. Uzavřená slu-
chátka poskytují dostatečné odstínění 
zvuků okolí, Náušníky a hlavový pásek 
jsou vyrobeny z pěny s tvarovou pa-
mětí, ani při dlouhých hodinách hraní 
nebudou tlačit. Velkou novinkou je ale 
podpora prostorového zvuku 7.1 ve 
virtuální podobně.

Vlastní zvuková karta
Přímo pro tato sluchátka vyvinuli 
v HyperX speciální ovladač, v němž je 
integrována hardwarová zvuková kar-
ta. To znamená, že proto, abyste si vir-
tuálního prostorového zvuku mohli se 
sluchátky užívat, není nutné nic...

lifestyle

Více z rubriky lifestyle 
si přečtěte zde:
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Mějte důležité 
informace o Vašem 

 eetu vždy po ruce!

  Jasně
  Přehledně
  On-line

We care about cars. We care about you. www.arval.cz

Správa vozového parku 
je snazší s Arval Smart 

Experience (ASX)

ASX nabízí jasné a přehledné údaje on-line. 
Veškerá data jsou dostupná z Vašich notebooků, 
tabletů či chytrých telefonů.

Více informací na www.arval.cz


