
ISSS 2018:
Vzhůru do třetí dekády
I letos ve dnech 9. a 10. dubna 2018 
přivítá královéhradecké centrum 
Aldis účastníky již 21. ročníku 
konference zaměřené na reformu 
veřejné správy, rozvoj e-governmen-
tu a informatizaci společnosti.

I v letošním roce je přichystán pro 
účastníky konference program plný 
zajímavých přednášek a významných 
jmen. Pondělní zahajovací blok se 
tentokrát odehraje v koordinaci Aso-
ciace krajů ČR, jejíž zástupci pozvali 
představitele úřadů zaštiťujících ně-
kolik nejvýznamnějších a největších 
tuzemských eGov projektů součas-
nosti v kompetenci Ministerstva 
vnitra ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a dalších.
 Nedílnou součástí programu kon-
ference budou obvyklé workshopy, 
panelové diskuse a různé doprovod-
né akce za účasti poslanců, členů 
AKČR a SMO ČR či jednání 
Sdružení tajemníků měst-
ských a obecních úřadů.

Dodržování pravidel GDPR zůstává 
nejasným a pomalým procesem

Glosa: Nebe, peklo, ráj, GDPR

Více než 70 procent respondentů vyjádřilo obavy ohledně 
dodržení termínu pro zavedení regulace ochrany údajů, 
vyplývá ze zjištění společnosti NetApp.

VÍCE
na str. 3

Podle průzkumu uskutečněného 
v roce 2017 má více než 70 pro-
cent evropských ICT ředitelů a IT 
manažerů obavy, že jejich organi-
zace nemusí být schopna dodržet 
lhůtu pro splnění obecných zásad 
ochrany údajů (GDPR) k závazné-
mu termínu 25. května 2018.

Studie vypracovaná společností 
NetApp na základě celoevropské-
ho výzkumu uvádí, že pouze 37 % 
respondentů investovalo dodateč-
né finanční prostředky do zajištění 
souladu s regulací dat. Pokud 
se podniky chtějí připravit na 
budoucnost a vyhnout se vysokým 
pokutám, mělo by být toto číslo 
mnohem vyšší.

Klíčová zjištění z průzkumu 
provedeného mezi 750 ICT ředi-
teli a IT manažery ve Francii, Ně-

mecku a Velké Británii 
jsou následující:
• Odpovědnost za 

dodržování pravidel 
nakládání s daty 
není vždy jasná.

• Chybí komplexní 
pochopení toho, co spadá pod 
GDPR.

• Přípravy na GDPR postupují 
pomalu.

Společnosti se potýkají se zodpo-
vědností za dodržování předpi-
sů: Podle Jana Jiskry, manažera 
NetApp pro Česko a Slovensko: 
„Jádrem plnění termínu GDPR 
je dodržování pravidel. Zatímco 
původce dat zůstává jejich vlast-
níkem, podle GDPR je odpovědný 
také každý, kdo tyto údaje zpra-

covává. V našem průzkumu 
však 51 % respondentů uvedlo, 
že odpovědnost za dodržování 
předpisů spočívá na společnosti, 
která data produkuje, 46 % uvádí, 
že je v rukou společnosti, která 
data zpracovává, a 37 % účastníků 
průzkumu se domnívá, že odpověd-
nost za dodržování dat je v rukách 
třetích stran, tedy poskytovatelů 
cloudu. Avšak všechny tyto strany 
budou individuálně zod-
povědné za data, která 
zpracovávají. 

VÍCE
na str. 3
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(str. 09)

• Ohrozí nové baterie Teslu Elona 
Muska? (str. 10)
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• HDD/SSD disk pro GDPR (str. 13)
• Jak psát na LinkedIn atraktivní 

články (str. 16)

VÍCE
na str. 19

Architekt, IT no-
vinář a po tomto 
článku také 
předplatitel hor-
kého kotle v pekle 
Michal Rada se v této 
glose pokouší varovat 
před největším porušová-
ním ochrany osobních údajů. 
A tradičně to stojí za to.

Kolem GDPR už toho bylo napsáno mnoho. 
Už jen čekám, kdy z toho vznikne první ná-
boženství, s obětními krvavými rituály, kně-
žími v černých hábitech a tak dále. Jako vážně, 
GDPR je třeba se zabývat. Zase na druhou stra-
nu spousta lidí a firem kolem toho vyvolává snad 

až přehnanou hysterii. 
Přitom jde v podstatě jen 

o to, že by se firmy měly 
obtěžovat začít opravdu 

plnit již dávno zákonem 
stanovené povinnosti, které 

dosud jen ignorovaly.
Začal jsem náboženstvím, 

a protože chci k debatě o GDPR 
přispět tradičně netradičně, tak u něj 

zůstanu. Chceme regulovat kde co, ale co 
na to Bůh? Jestli je někdo, kdo neoprávněně ne-

jen shromažďuje, ale i využívá osobních, citlivých 
a intimních údajů, pak je to právě Bůh. A kde má 
k tomu souhlas? Nevzpomínám si, že 
bych někde podepisoval informovaný 
souhlas, že nebe smí sbírat, evidovat?
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Profilování a automatizované 
rozhodování 

V informační bezpečnosti se něco děje

Sledujete chování zákazníků na 
vašich internetových stránkách? 
Ukládáte a třídíte data o nich na 
základě automatických systémů? 
Vytváříte si různé kategorie kli-
entů, třeba podle jejich věku?

V tomto článku se zaměříme 
především na interpretační vodítka 
vytvořená pracovní skupinou 
WP29, která se zabývá praktickým 
výkladem obsahu nařízení.

Firmy těmito metodami zefektiv-
ňují nabídku zboží a služeb či snižu-
jí náklady při práci s většími objemy 
dat. Profilování a automatizované 
rozhodování spolu souvisí a pro-
línají se, ale jedná se o samostatné 
instituty s vlastními pravidly. Právě 
respektování pravidel GDPR využití 
těchto metod podmiňuje, neboť je 
s nimi spojeno vyšší riziko v oblasti 
ochrany práv a zájmů jednotlivců. 
Jde především o možnou diskri-
minaci, prohlubování sociálních 
stereotypů či společenskou segrega-
ci. V praxi o automatizaci mluvíme 
ve všech případech zpracovávání 
osobních údajů pomocí počítačů 
a programů v nich obsažených.

„Kdo má informace, má moc, 
případně zisk.“ A právě ke sběru co 
největšího množství informací a je-
jich podnikatelskému využití slouží 
profilování. Nařízení takto definuje 
jednu z forem automatizovaného 
zpracování osobních údajů, na zá-
kladě kterého dochází k vyhodno-

cování chování konkrétních osob, 
a to zejména za účelem rozboru 
či předvídání jejich pracovního 
výkonu, ekonomické situace, zdra-
votního stavu, osobních preferencí, 
zájmů, spolehlivosti, místa, kde se 
nacházejí nebo jejich pohybu.

Při profilování jsou o jednotlivci 
či skupině lidí shromažďovány nej-
různější (nejen) osobní údaje, jež 

správce využívá k vytvoření profilu 
a jeho zařazení do kategorie či sku-
piny. Jednotlivci v takové skupině 
pak zpravidla sdílejí podobné zna-
ky či vzorce chování, které umožní 
předpovídat způsob jejich jednání. 
Například náchylnost k určitému 
druhu reklamy.

Typickým příkladem je 
monitorování chování ná-
vštěvníků webových stránek 
za účelem sledování jejich 
preferencí tak, aby je mohl 
obchodník v budoucnu oslo-
vit s nabídkou ušitou právě 
jim na míru. Profilování se 
dále uplatňuje při hodnocení 
pracovního výkonu zaměst-
nanců či při vyhodnocení 
ekonomické situace a splátko-

vé poslušnosti klientů finančních 
institucí, například při poskytová-
ní hypotéky či jiného úvěru nebo 
pojistky.

Eva Škorničková, 
www.gdpr.cz

Bezpečnost, a zvláště ta informač-
ní je nesmírně dynamickou oblastí, 
kde se pořád něco děje. Kdy černý 
trh s daty a v současné době hlavně 
trh s osobními údaji radostně kve-
te. Osobní údaje se stávají ceněným 
zbožím, se kterým se obchoduje 
a částky, kterými tento trh vládně, 
jsou astronomické. 

Jsou tady dva základní momenty, 
a sice to, jak firma nebo instituce za-
cházejí s osobními údaji, které jsme 
jim svěřili. Na druhou stranu nejsme 
tak úplně bez viny ani my, tzv. 
Subjekty údajů. Nezajímáme se o svá 
práva v oblasti ochrany osobních 
údajů a nesnažíme se je uplatňovat. 
Nikdo si s vašimi osobními údaji ale 
nemůže dělat, co chce. 

Od 25. května 2018 bude 
účinné Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (více známé pod 
zkratkou GDPR), které je platné od 
dubna 2016. Toto nařízení reguluje 
ochranu osobních údajů na území 
Evropského hospodářského prosto-
ru, což je EU plus Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko. 

Na některé aspekty GDPR 
upozorňuje Aleš Špidla, prezident 
Českého institutu kybernetické bez-
pečnosti, ČIMIB. Nařízení GDPR 
sjednocuje principy ochrany osob-
ních údajů v celém výše uvedeném 
evropském hospodářském prostoru. 

Přístup institucí a firem musí být 
ve všech těchto zemích stejný, a to 
včetně pokut, které v závažných 
případech porušení dosáhnout až 
4 % z celosvětového obratu firmy 
nebo 20 milionů eur. Důležité je, 
že principy GDPR musí dodržovat 
i země, které nepatří do Evropského 
hospodářského prostoru, i tehdy, 
pokud nabízejí služby ze svých zemí 
i rezidentům EHP. 

„Zajímavou roli, řekl bych jistou 
forsáž, zde sehrál případ Snowden, 
který ukázal chatrnost dohody 
Safety Harbour, která se nastavením 
ochrany osobních údajů Evropských 
občanů ze strany firem a institucí 
v USA zabývala,“ komentuje prezi-
dent ČIMIB Aleš Špidla. Snowden 
ukázal, že tato dohoda není dodržo-
vána. Její tichý zánik znamenal to, 
že musela vzniknout nová dohoda 

s podobným obsahem, která se jme-
nuje Privacy Shield. Je to dohoda, ke 
které se přihlašují firmy z USA na 
www.privacyshield.org. A tím dávají 
najevo svůj závazek chránit osobní 
údaje Evropských rezidentů. Roz-
dílný přístup ale zaujal soud v USA, 
který předběžným opatřením zaká-
zal firmě Microsoft blokovat firmě 
hiQ přístup k veřejným profilům 
uživatelů sociální sítě LinkedIn. 

Jádro problému spočívá v tom, že 
firma hiQ chtěla využít tyto veřejné 
profily, statusy a předpovídat cho-
vání zaměstnanců, a tyto informace 
prodávat. Kdyby firma Microsoft 
přístup k těmto profilu nezabloko-
vala, porušila by článek 14 GDPR, 
který mimo jiné říká, že subjekt 
(občan) musí být informován a musí 
souhlasit se změnou účelu zpracová-
ní osobních údajů.

Aleš Špidla, prezident ČIMIB

EDITORIAL

Vážené čtenářky 
a čtenáři!

Olympijské hry 
v Koreji a tzv. 

„hacknutí“ serverů 
Zlatým drakem, 

ukazuje stále 
velkou potřebu věnovat se kybernetic-

ké bezpečnosti a nutnost být stále ve 
střehu. K tomuto útoku byly údajně 
zneužity i servery v České republice, 

takže jsme opět byli „nešťastně slavní“. 
Naštěstí naši skvělí sportovci obraz Čes-

ké republiky dolaďují průběžně svými 
skvělými výkony a výsledky.

A když jsme u té bezpečnosti, tak 
vám chceme připomenout, že již za 

rohem jsou dvě konference, a to AEC 
SECURITY 2018 a ISSS 2018, a na 

obou se opět budeme mít možnost 
vidět. Jelikož bezpečnost státní správy 

a eGovernment, je velmi důležité téma, 
na četná přání jsme vytvořili další z na-
šich komunitních projektů, a to projekt 

zaměřený na státní správu pod názvem 
eGOV-NETWORK NEWS.  

Najdete ho na adrese: 
www.eGOV-NN.com. 

K původnímu heslu Julia Fučíka „Lidé 
BDĚTE“ přidáváme také heslo nové 

doby „Lidé ČTĚTE“. 

Uvidíme se na konferencích!

Petr Smolník 
šéfredaktor

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Dodržování pravidel GDPR zůstává 
nejasným a pomalým procesem

Glosa: Nebe, peklo, ráj, GDPR

Vícero odpovědí 
respondentů průzku-
mu sice naznačuje 
základní pochopení 

této ‚sdílené odpovědnosti‘ za 
osobní údaje. Nízké hodnoty ovšem 
odhalují také atmosféru nejistoty 
mezi ICT řediteli a IT manažery 
v regionu EMEA.“

Firmy jsou si stále více vědo-
my GDPR, ale další osvěta je 
nezbytná:
Nedostatek komplexního pocho-
pení toho, do čeho všeho zasa-
huje GDPR, zvyšuje zmatek při 
dodržování předpisů. Porozumění 
je nejvyšší v Německu, ale i tam 
pouze 17 % respondentů říká, že 
plně rozumí GDPR. Francie je dru-
há s 15 %, následovaná Spojeným 
královstvím s 12 %. Většina re-
spondentů tvrdí, že alespoň „nějak“ 
rozumí GDPR (47 %). Na druhou 
stranu pouhý rok do termínu 2018, 
9 % dotázaných stále nevědělo, co 
vůbec GDPR je. Tento nedostatek 
pochopení se také odráží v tom, že 
73 % dotázaných respondentů při-
pouští, že má určité obavy ohledně 
lhůty, po níž bude podnikům hrozit 
vysoká pokuta, pokud nebudou 
předpisy GDPR splněny.

Přípravy na GDPR postupují 
pomalu:
Německo bere přípravy na GDPR 
nejseriózněji, více než čtvrtina 
tamních respondentů (27 %) tvrdí, 
že již najali specifický personál 
s odbornými znalostmi v oblasti 
ochrany údajů; Francie je druhá 
s 20 % a Spojené království za ní se 
17 %. Nicméně 14 % respondentů 
ještě nezahájilo ani přípravu na 
GDPR. Tato příprava se ale brzy 
stane zásadní vzhledem k rostou-
címu objemu dat v rámci podniků. 
Podle údajů IDC se předpokládá, 
že do roku 2025 se na internet 
připojí 80 miliard zařízení.

Dodržování GDPR má nízkou 
prioritu:
Pokud jde o zavádění cloudu, 
pouze něco málo přes čtvrtinu 
respondentů (29 %) považuje do-
držování nařízení za klíčovou mo-
tivaci. To naznačuje, že podniky se 
stále nezaměřují na problematiku 
dodržování předpisů – a to i při 
zásadních rozhodnutích, jako je 
zavedení cloudových řešení.

Dr. Dierk Schindler, šéf oddě-
lení Legal & Global Legal Shared 
Services v NetApp pro region 
EMEA, to komentuje: „Vzhle-

dem k tomu, že cloud nadále 
mění způsob, jakým podnikáme, 
je GDPR významným právním 
předpisem. Stanovuje základy 
pro naši budoucnost založenou 
na datech a poskytuje silnou mo-
tivaci pro všechny podniky, které 
zpracovávají údaje občanů EU, 
aby vytvořily pevný rámec pro 
dodržování soukromí v oblasti 
ochrany údajů. Mezi vedoucími 
zaměstnanci a IT manažery však 
stále panuje nejistota v oblasti 
dodržování zásad ochrany dat, 
což je zarážející, neboť právě to je 
jádrem GDPR. Pochopení toho, 
co znamená dodržovat GDPR 
a schopnost přijímat odpovědnost 
za veškerá data, s nimiž pracují, 
přímo ovlivní možnost vyhnout 
se budoucím pokutám. Vzhle-
dem k tomu, že pouze polovina 
respondentů základního šetření 
NetApp alespoň ‚nějak‘ chápe, co 
GDPR je, máme před sebou ještě 
dlouhou cestu.“

Nebo shromažďovat a pro komerční 
účely pronájmu místa v nebesích moje 
osobní údaje? Jak je možné, že někdo 
tam nahoře bez našeho souhlasu po-

suzuje naše hříchy? A co na tohle GDPR? 
Když si vyšlápla 

na Google, Facebook 
a Microsoft, kdy 
přijde na řadu Eden? 
A jakou sankci lze ze 
strany Evropské unie 
udělit nejvyšší by-
tosti? Pokud bychom 
se shodli, že Bůh 
a nebesa jsou obecně 
prospěšnou aktivitou 
realizovanou v obec-
ném zájmu, co potom 
peklo? U pekla už 
máme každý dost 
důvodů nechtít umožnit zaznamenávání hříchů, 
že? Od doby papírových knih hříchů se jistě již 
i v pekle leccos modernizovalo. Vzpomeňte si na 
scénu z pohádky S čerty nejsou žerty, kde evidenci 
osob a jejich souvisejících údajů o hříchu vedli 
v papírové knize „osmý řádek vlevo dole“. Jak by se 

asi peklo tvářilo, kdyby Dorota Máchalová podala 
žádost o odstranění z evidencí za účelem ochrany 
osobnosti? Vždyť jaká důležitější ochrana osobnos-
ti může být, než nejít do pekla?

A představte si tu kontrolu, jak úředníci Úřadu  
pro ochranu osobních 
údajů v pekle vyžadují 
předložení oné knihy 
hříchů? Tedy ne, že 
by se některý český 
úředník měl problém 
do pekla dostat, v tom 
fakt problém nevidím, 
ale ta kontrola by 
musela být… No, řek-
něme, velmi dlouhá.

Samozřejmě by 
bylo i zajímavé 
sledovat, jakou reakci 
na to bude mít církev, 

ale rozhodně je to námět na pěkný výzkumný 
a realizační projekt financovaný 
z prostředků Evropské unie.

Michal Rada

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

Nové nařízení GDPR výrazně 
ovlivní nakládání s marketingově 
cennými daty a zákazníkům přine-
se výrazné posílení práv v oblasti 
ochrany osobních údajů.

„Lidé budou snadněji uplatňovat 
požadavek na jejich výmaz nebo 
omezovat nakládání s těmito daty. 
Budou také lépe informováni o tom, 
kdo jejich osobní údaje zpracovává 
a za jakým účelem,“ říká Jakub Kej-
val z poradenské společnosti Bureau 
Veritas.

Nařízení GDPR vejde v platnost 
25. května 2018 a citelně zpřísňuje 
požadavky na získání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů, ovlivní 
tak i práci marketérů. „Požadavek na 
souhlas se zpracováním dat bude mu-
set doprovázet 
jasné vysvět-
lení účelu, 
kontakt 
na správce 
dat i popis 
případných 
příjemců dat. 
Předávání či 
prodávání marke-
tingových databází sice není možné 
již nyní, ale díky GDPR a vysokým 
pokutám si to firmy rozmyslí o dost 
pečlivěji. Zatímco dosud Úřad pro 
ochranu osobních údajů uděloval 
pokuty maximálně deset milionů 
korun, nyní bude hříšníkům hrozit 
postih až do výše 500 milionů korun,“ 
upozorňuje Jakub Kejval.

Nová právní úprava dává spo-
třebitelům právo vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, 
například pro účely přímého marke-
tingu. „Pokud občan vznese námitku 
proti zpracování pro účely přímého 
marketingu, není již možné osobní 
údaje pro tyto účely zpracovávat a je 
třeba je vymazat,“ uvádí JUDr. Lucie 
Radkovičová z právní kanceláře 
NEXT LEGAL. E-mailová schránka 
plná nevyžádané reklamy se brzy 
stane minulostí. 

Jak vyplývá z dat poradenské, 
inspekční a certifikační společnosti 
Bureau Veritas, nová regulace GDPR 
se dotkne všech firem, kterých je 
v Česku zhruba 450 tisíc. U živnost-
níků, kterých je registrováno skoro 
1,5 miliónu, Jakub Kejval odhaduje, 
že povinnost dopad-
ne minimálně na 
jednu třetinu. 

GDPR: půlmiliardové  
pokuty za přeprodej 
marketingových databází

Dokončení
ze
str. 1

Dokončení
ze
str. 1

GDPR:
Pokuta až 
500 000 000 

korun

Fo
to

: P
ix

ab
ay

https://www.cb-nn.com/dodrzovani-pravidel-gdpr-zustava-nejasnym-a-pomalym-procesem/
http://www.corporateict.cz/novinky/3694-itglosa-nebe-peklo-raj-gdpr
https://www.itsec-nn.com/gdpr-prinese-pulmiliardove-pokuty-za-preprodej-marketingovych-databazi/


Únor 2018

04 Bezpečnost ICT www.ITSEC-NN.com

Řešení mnoha výzev ve světě mul-
ti-cloudu (tj. nasazení aplikací 
v kombinaci prostředí on-premu, 
privátního nebo veřejného cloudu 
nebo SaaS) může podkopat důvě-
ru organizací v jejich schopnost 
odolávat počítačovým útokům. 
Exponenciální šíření aplikací 
v cloudu vytvořilo nové obrovské 
hřiště pro kybernetické zločince 
a strach z útoku je dnes neustálý.

Podle výroční zprávy společnosti 
F5 Networks „State of Application 
Delivery (SOAD)“ důvěra v bez-
pečnost má tendenci klesat při 
nárůstu přechodu do cloudu. Stu-
die odhalila, že 75 % respondentů 
z regionu EMEA nyní realizuje 
scénáře pro nasazení multi-cloudu. 
Digitální transformace a odlišení se 
od konkurence jsou hlavním cílem, 
ale na cestě je spousta úskalí.

Za „nejnáročnější nebo frustrují-
cí“ aspekt správy multi-cloudu bylo 
považováno aplikování konzis-
tentních bezpečnostních zásad pro 
všechny firemní aplikace napříč 
různými prostředími (uvedlo 42 % 

dotazovaných podniků z EMEA). 
Navíc 39 % věří, že největší výzvou 
je ochrana aplikací před stávajícími 
a vznikajícími hrozbami. To, že 
bezpečnost nadále zůstává hlavním 
problémem při zavádění aplikací, 
potvrzuje 44% respondentů EMEA 
(ve srovnání s 39 % celosvětově).

Obrovský podíl v narušení 
bezpečnosti představují aktivity 
škodlivých botnetů, počínaje útoky 
DDoS botnetů Mirai a spamem 
konče. Výzvou je stále malware. 
Ten je obvykle instalován pomocí 
škodlivých e-mailových příloh 
za účelem zneužívání výpočetní-
ho výkonu, poškozování pověsti, 
získávání finančního zisku, insta-
lace botnetů, šíření spamu nebo 
převzetí účtu.

Aplikace lze dnes nasazovat 
odkudkoliv, včetně datových 
center, privátních a veřejných 
cloudů, kontejnerů, platforem SaaS 
a dalších. Rozšiřování architek-
tury multi-cloudu, pokud není 
adekvátně řízeno, může vést k ne-
kontrolovatelnému šíření aplikací 

a až k paralyzující bezpečnostní 
složitosti řešení perimetru.

Podniky mají nyní příležitost 
přehodnotit, kde jsou jejich pri-
ority v současném vyvíjejícím se 
IT světě. Zde přichází pokročilé 
systémy automatizace a řízení 
zabezpečení, které pomáhají 
zefektivnit a standardizovat IT 

procesy, snižovat provozní náklady 
a zrychlit na-
sazení nových 
technologií.

Jak multi-cloudy rostou,  
důvěra v jejich bezpečnost klesá

Proti ransomwaru 
nyní zdarma
Acronis Ransomware Protec- 
tion, samostatná verze techno-
logie Acronis Active Protection, 
je nyní k volnému užití. Tech-
nologie, která je postavena na 
umělé inteligenci a integrovaná 
v produktech Acronis, chrání 
uživatele proti ransomwarovým 
útokům v reálném čase a před 
placením výkupného.

Acronis Ransomware Protection 
poskytuje doplňkovou úroveň 
ochrany, která může být využívá-
na společně s dalšími bezpeč-
nostními řešeními instalovaný-
mi na počítači, jako je antivirus 
či zálohovací řešení. Monitoruje 
systémové procesy v reálném 
čase, automaticky detekuje a za-
stavuje útoky, které jiné nástroje 
zastavit nedokážou. V případě 
ransomwarového 
útoku blokuje 
škodlivé procesy. 

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

Procesory, které budou nativně 
po hardwarové stránce imun-
ní proti útokům Meltdown 
a Spectre nás čekají pravděpo-
dobně až koncem letošního roku.

To alespoň prozradil Brian Krza- 
nich, CEO společnosti Intel inves-
torům. Krzanich také akcionáře 
ubezpečil, že bezpečnost uživatelů 
zůstává pro Intel absolutní priori-
tou a že se na úpravě mikrokódu 
usilovně pracuje. To je na druhé 
straně poněkud vágní tvrzení 
a napovídá jen to, že hlavní prio-
ritou je zatím oprava starého kódu 
a ne vydání „čistých procesorů“. 

Pokud se časovému odhadu dá 
věřit, nedá se tedy počítat s tím, 
že by opravu zahrnovaly již řady 
procesorů Coffee Lake, Kaby Lake 
ani Whiskey Lake. Nejistota panu-

je také ohledně 
nové 10nm 
architektury 
Ice Lake. Zcela 
čisté naopak 
budou nejspíše 
až 14nm pro-
cesory Cascade 
Lake-X, nebo 
10nm Cannon 
Lake.

CEO Intelu 
se dále snažil 
investory 

uklidnit a prohlašoval, že tento 
fakt nebude mít negativní dopad 
na prodej letos uvolňovaných 
procesorů. To ale spíše působí 
jako jeho zbožné přání a žádné 
podpůrné argumenty pro toto 
tvrzení Krza-
nich nepřinesl.

Společnost Intel si myslí, že přišla 
na důvod, proč se její procesory 
Haswell a Broadwell nečekaně 
restartují. Doporučuje ale zatím 
vyhnout se upgradům firmware, 
vydaným kvůli zranitelnostem 
Meltdown a Spectre, až do té doby, 
než se podaří tuto chybu opravit.

„Doporučujeme všem OEM dis-
tributorům, cloud service provi-
derům, výrobcům hardwarových 
systémů, softwarovým prodejcům 

a také koncovým uživatelům, aby 
se prozatím vyhnuli implementaci 
aktuálních verzí firmwarových zá-
plat proti zranitelnostem Meltdown 
a Spectre. Uživatelé se totiž mohou 
kromě záplat dočkat také zacyklení 
a častých restartů čipů,“ napsal ve 
svém bezpečnostním blogu Intel 

Data Center Group 
General Manager 
Navin Shenoy.

Navin Shenoy 
dále konstatoval, že 
společnost Intel se 
svými s partnery zatím 
firmware intenzivně 
testují, trpělivě, a při-
tom intenzivně, pracu-
jí na odstranění chyby. 
Vzhledem k tomu, že 
Intel dříve připustil, 
že se zranitelnost týká 
také Kaby Lake a Sky-
lake procesorů, lze 
předpokládat, že bude 
dopo-

ručení aktuální i pro 
tyto modely.

Opravené procesory až koncem roku Intel zastavil záplatování procesorů
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https://www.itsec-nn.com/acronis-uvolnil-zdarma-samostatny-nastroj-pro-ochranu-pred-ransomwarem/
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Skoro každý z nás používá 
alespoň jedno chytré zařízení 
připojené k internetu, což dělá 
tuto otázku ještě prominentněj-
ší – jak moc vaše inteligentní 
zařízení o vás ví?

Aplikace pro sledování fitness 
Strava publikovala „2017 heat 
mapu“ zobrazující aktivity svých 
uživatelů po celém světě. Bohužel 
se ale stalo to, co se stát nemělo: 
ta odhalila mimo jiné i umístění 
vojenských základen Spojených 
států na celém světě.

Společnost Strava, jejíž výrobky 
se prodávají po celém světě jako 
„sociální síťová aplikace pro 
sportovce“, veřejně zpřístupnila 
globální mapu, jež ukazuje umís-
tění všech pohybů, jízd, plaveb 
a setkání uživatelů, které shromaž-
ďují jejich smartphony a nositelná 
zařízení, jako je Fitbit.

Vzhledem k tomu, že služba 
Strava byla navržena pro sledování 
tras a umístění uživatelů, analytik 
IUCA Nathan Ruser odhalil, že 

aplikace může neúmyslně mapo-
vat umístění některých vojenských 
sil na celém světě, zejména někte-
rých tajných základen USA.

Na mapě aktivit společnosti 
Strava je zaznamenána celkem 
jedna miliarda aktivit z celého 
světa. Přestože veřejně dostup-
ná mapa aktivit Stravy pochází 
z listopadu 2017, Ruser si nedávno 
všiml, že mapa zahrnuje fitness 
cesty armádních vojáků a agentů 
v tajných základních lokalitách, 

včetně amerických vojenských 
základen v Afghánistánu a Sýrii, 
podezřelé základny CIA v Somál-
sku, a dokonce i Area 51.

Mapka také odhalila britskou 
leteckou základnu RAF Mount 
Pleasant na Falklandských ostro-
vech, jezero Macphee a rybářský 
ostrov Gull Island, 
mimo jiné. 

Fitness náramky nechtěně 
odhalily tajné vojenské základny
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Konference 
Security 2018
GDPR a její dopady 
na bezpečnost

V Praze proběhne 1. března 2018 
v hotelu Clarion již 26. ročník 
konference zaměřené na kyber-
netickou bezpečnost, na které se 
sejdou odborníci na kybernetickou 
bezpečnost z celého světa. 

Konferenci pořádá společnost AEC, 
a i letos bude rozdělena na dva 
paralelní programy: manažerský 
a technický, skládající se z přednášek 
expertů a případových studií, pre-
zentovaných přímo zákazníky. 

Hlavními tématy letošního roční-
ku budou v manažerské části progra-
mu blížící se účinnost nové evropské 
směrnice GDPR, a její dopady na 
bezpečnost nebo budoucnost v ob-
lasti kybersecurity. Organizátorům 
se i letos podařilo získat unikátní 
případové studie představené přímo 
zákazníky. Hlavním bodem této 
části programu tak bude prezentace 
provozovatele jedné z nejrozsáhlej-
ších sítí čerpacích stanic MOL a jeho 
proces budování SOCu nad průmys-
lovými systémy celé skupiny. 

V technické části programu půjde 
hlavně o vývoj v oblasti bezpeč-
nostních hrozeb a vývoj v oblasti 
ransomware a malware. Proběhne 
i zvláštní hodinový blok, v rámci 
kterého bude společnost AEC detail-
ně demonstrovat scénáře kyberútoků 
na firemní infrastrukturu s násled-
ným rozborem jejich detekce.

Na konferenci vystoupí například 
Ivan Bartoš (Česká Pirátská strana), 
experti Tobias Schrödl, Jornt van 
der Wiel, Fred Streefland, Domenico 
Raguseo nebo Jonas Pfoh. 

Jak u GDPR zajistit ohlášení incidentu do 72 h
Nové nařízení zvyšuje nároky 
na bezpečnostní monitoring 
a dokumentaci incidentů. Mezi 
zpřísněnými požadavky vyplý-
vajícími z GDPR je povinnost 
oznámit příslušným orgánům 
dozoru narušení bezpečnosti 
osobních údajů a vést záznamy 
o prováděném zpracovávání.

To zvyšuje nároky na IT infra-
strukturu podniků a organizací 
v oblasti bezpečnostního moni-
toringu a dokumentace inci-
dentů. Kromě z toho vyplývající 
nutnosti upozornit na narušení 

do 72 hodin od prvního zjištění, 
ukládá povinnost GDPR správ-
cům a zpracovatelům udržovat 
detailní dokumentaci (Audit 
Trail) o incidentu, časové lhůty 
pro výmaz různých kategorií 
údajů, a popisuje implemento-
vaná technická a organizační 
bezpečnostní opatření. Pro orga-

nizace zaměstnávající méně než 
250 osob sice existuje omezená 
výjimka, pro jejíž přidělení je 
třeba splňovat přidaná kritéria, 
ale mnoho organizací na ni 
nedosáhne.

Nejefektivnější přehled 
o bezpečnosti – včetně zásad, 
mechanismů, činností a aplikací 
– dodávají specializovaná řešení, 
jako je například software pro 
správu událostí GFI EventsMan-
ager umožňující rychlejší reakci 
na incidenty. Poskytuje třívrst-
vou konsolidaci dat ze záznamů 
připravenou pro oznamování 
nadřízeným autoritám v sou-
ladu s GDPR, navíc chráněné 
dvoufaktorovou autentizací. Tyto 
informace mohou být nápomoc-
né již ve fázi posuzování vlivu 
implementovaných opatření na 
ochranu osobních údajů (DPIA). 
K zákazníkům řešení se na 
lokálním trhu řadí například 
společnost Panasonic Industrial 
Devices Slovakia, které GFI 
EventsManager poskytl snadno 
ovladatelný a efektivní nástroj 
mimo jiné i k vyhovění zákonným 
požadavkům.
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Irská společnost Emtelle, 
která má třicetileté zkušenos-
ti s dodávkou materiálu pro 
výstavbu optických sítí FTTx, 
přišla s inovativním řešením, 
jak snížit náklady na připo-
jení koncových zákazníků při 
výstavbě sítí FTTx. Největším 
problémem při instalaci vláken 
do bytů či rodinných domů je 
náročné stanovení časového 
harmonogramu vstupů do 
jednotlivých objektů koncových 
zákazníků.

Připojování zákazníků v součas-
né době vyžaduje alespoň dvě 
návštěvy u koncového zákazní-
ka. Jednu návštěvu při instalaci 
optického vlákna do objektu 
a druhou návštěvu pro ukončení 
vlákna v bytové zásuvce a uve-
dení do provozu koncového 
zařízení.

Vláknový svazek s předinsta-
lovanými optickými konektory 
na obou stranách snižuje počet 
vstupů do jednotlivých objektů 
a počet svárů, které jsou nutné pro 

připojení koncového zákazníka. 
Využitím vláknového svazku 
s předinstalovanou ferulí doká-
žeme v jednom kroku připojit 
zákazníka včetně instalace optic-
kého vlákna i zapojení optického 

konektoru. Předkonektorovaný 
vláknový svazek s připravenou 
ferulí pro konektor LC lze zafouk-
nout do mikro trubičky s vnitřním 
průměrem 3,5 mm. Konektor  
LC/APC je určen pro přímou 
instalaci u zákazníka bez použití 
jakéhokoliv nářadí s finanční 
úsporou za použití optického 

pigtailu a sváru optického vlákna. 
Druhá strana svazku je opatřena 
předinstalovaným konektorem 
SC/APC v patchcordovém pro-
vedení pláště. Vláknový svazek 
s předinstalovanou ferulí je určen 

pro přímé zafouknutí 
do mikro trubiček nebo 
k instalaci do stávají-
cích ochranných trubek 
uvnitř objektů.

QWKlink řešení před-
konektorovaného svazku 
vláken je dodáváno na 
papírovém bubínku pro 
přímé zafouknutí. Délky 
svazků mohou být od 25 až 
do 500 metrů s dodacími 
délkami odstupňovanými 
po 25 metrech. Při samot-

né instalaci tak lze poměrně přesně 
určit délku vláknového svazku pro 
připojení konkrétního objektu bez 
zbytečně dlouhých rezerv.

Inovativní způsob  
připojování zákazníků v sítích FTTH

Router pro chytrou 
domácnost
Bezdrátový router Blue Cave 
standardu AC2600 Wi-Fi zau-
jme unikátním vzhledem bez 
antén a s otvorem uprostřed. 

Nabízí vysoký výkon i po při-
pojení mnoha různých zařízení 
s přenosovou rychlostí až 1733 
Mb/s v rychlejším pásmu Wi-Fi 
ac. Novinku pohání čipová sada 
Intel Home Wi-Fi, disponuje 
komplexním zabezpečením na 
úrovni podnikových řešení díky 
technologii Asus AiProtection 
a integrovanými 
službami IoT, 
Amazon Alexa 
a IFTTT. 

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

Stávající portfolio firemních 
multi-gigabitových přepínačů 
doplnily nové dvanáctiportové 
jednotky XS512EM a dvace-
tičtyřportové switche řady 
XS724EM. 

Všechny tyto přepínače nabízející 
snadné, spolehlivé, bezpečné a ce-
nově dostupné připojení k síti. 

Zařízení 
společnosti 
Netgear jsou 
vybavena 
inteligentními 
10Gb/multi-
-gigabitovými 
porty s pěti různými rychlostmi 
připojení: 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 
Gb/s, 5 Gb/s či 10 Gb/s. Celková 
šířka pásma, kterou tyto switche 
jsou schopny přenést, dosahuje 240 
Gb/s. Každý z portů lze samo-
zřejmě konfigurovat a následně 
pak i monitorovat zvlášť. To vše je 
možné uskutečnit díky uživatelsky 
přívětivé aplikaci, které běží na 
webové rozhraní. Přepínače také 
disponují širokou řadou pokroči-
lých funkcí, jako např. QoS (Qu-

ality of Service), zrcadlení portů, 
IGMP snooping, rate limiting, prio-
rity queuing či loop prevence.

Přepínače ze série 10G Web Ma-
naged (Plus) poskytují konektivitu 
plug-and-play a kromě konfigu-
rovatelných síťových funkcí L2 
nabízejí také pokročilou podporu 
VLAN pro segmentaci provozu 
včetně portů a 802.1Q. Dále pak 

implementaci 
služby QoS 
pro prioriti-
zaci provozu 
včetně portů 
a 802.1p/  
/DSCP 

i automatickou prevenci odmítnutí 
služby (DoS).

Switch má implementovánu také 
technologie IGMP snooping pro 
optimalizaci vícesměrového vysí-
lání, omezení rychlosti a prioritní 
zařazení do fronty pro lepší přidě-
lení šířky pásma, zrcadlení portů 
pro sledování sítě 
a zvládne i port 
trunking. 

Nová řada firewallů ZyWALL VPN 
50/100/300 je navržena pro malé 
a střední podniky (SMB), řada 
ZyWALL VPN jim umožňuje bez-
pečně přistupovat a přenášet infor-
mace a zároveň snadno propojovat 
partnery a vzdálené zaměstnance 
a zákazníky.

S větším počtem společností, které 
přesouvají zdroje nebo rozšiřují 
síťovou infrastrukturu do cloudu, 
jsou řady ZyWALL VPN navrže-
ny tak, aby vytvářely organizační 
flexibilitu a urychlily obchodní 
transformaci. 

S nařízením EU o obecné 
ochraně osobních údajů (GDPR), 
které vstoupí v platnost v květ-
nu 2018, se všechny společnosti, 
které se zabývají podniky EU nebo 
údaje o zákaznících, budou muset 

připravit na nový soubor přísnějších 
pravidel. Všechna bezpečnostní 
zařízení Zyxel, včetně nejnovější 
řady ZyWALL VPN, jsou navržena 
tak, aby pomohla malým a středním 
podnikům vylepšit zabezpečení 
a chránit obchodní údaje a údaje 
o zákaznících za dodržování GDPR.

Řada ZyWALL VPN přichází s jed-
ním rokem bezplatných 
funkcí filtrování obsahu 
a funkce Geo-Enforcer, 
která slouží k zobrazení 
a zablokování nevhodné-
ho obsahu nebo provozu, 
které by mohly ohrozit 
bezpečnost. 

Vytvoření a provoz virtuální 
privátní sítě se může zdát jako kom-
plexní logistická a rozpočtová výzva 
pro většinu SMB. Díky vestavěné 
funkci SecuDeployer umožňuje 
řada ZyWALL VPN pro firmy 
snadné nasazení až 50 vzdálených 
firewallů bez nutnosti zakoupení li-
bovolného dalšího 
softwaru. 

Nové multi-Gbit firemní přepínačeJednoduchá, bezpečná a rychlejší VPN
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Router s ochranou domácích zařízení a s IoT
Komplexní řešení zahrnuje vy-
sokovýkonný směrovač se dvě-
ma pásmy 802.11ac s techno-
logií MU-MIMO, který zvyšuje 
síťovou kapacitu a efektivitu 
pro uživatele a ochranu všech 
zařízení připojených k síti.

Na nedávno proběhlém veletrhu 
CES 2018 v Las Vegas prezento-
val D-Link své revoluční řešení 
Wi-Fi routeru AC2600 Powered 
by McAfee a Intel Connected 
Home Technology, který kombi-
nuje vysoký výkon sítě, okamži-
tou ochranu a snadné nastavení.

Router D-Link AC2600 Wi-Fi 
je dodáván s technologií McAfee 
(DIR-2680), která automaticky 
zvyšuje zabezpečení zařízení 
v domácí síti a přináší vizi obou 

společností řešení naléhavé 
potřeby online bezpečnosti. 
Komplexní řešení zahrnuje 
vysokovýkonný směrovač 
D-Link se dvěma pásmy 
802.11ac s technologií MU-
-MIMO zvyšující síťovou 
kapacitu a efektivitu pro 
uživatele, McAfee Secure 
Home Platform zase slouží 
k ochraně všech připoje-
ných zařízení k síti. Intel 
Home Wi-Fi Chipset řady 
WAV500 zase zabezpečí 
robustní Wi-Fi připojení 
k řadě připojených zařízení 
současně.

Společnosti D-Link, 
McAfee a Intel předvedly router 
navržený tak, aby všechna zaří-
zení v inteligentní domácnosti 
byla bezpečnější. Jde o konzole, 
IP kamery, inteligentní dveřní 
zámky a další zařízení. Do roku 
2020 analytická společnost Gart-
ner totiž odhaduje, že dojde k 20 
miliardám napadení škodlivými 
infiltracemi a jejich role a vliv 
se v příštích deseti letech ještě 
dále dramaticky zvýší. Gartner 
rovněž upozornil na novou 
řadu bezpečnostních problémů, 
protože zařízení Internetu věcí 

(IoT) jsou vystavena útokům 
stejně jako jakákoli jiná připoje-
ná zařízení, jako je počítač nebo 
smartphone. Nový bezdrátový 
směrovač D-Link AC2600, 
ovládaný systémem McAfee, 
okamžitě a automaticky pomáhá 
zabezpečit všechna připojená 
zařízení v domácích sítích, 
včetně zařízení IoT a poskytuje 
další vrstvu ochrany 
před potenciálními 
hackery.
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Téměř 14 let od schválení tech-
nologie WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access 2) přichází sdružení Wi-Fi 
Alliance s další generací tohoto 
typu ochrany bezdrátových sítí. 
K oznámení návrhu došlo na vele-
trhu CES 2018 a i přes nedostatek 
podrobných informací je zřejmé, 
jak se novinka – WPA3 – hodlá 
vypořádat se známými problémy 
svého předchůdce.

Podstatné je větší provázání se 
samotnou bezdrátovou technologií, 
díky kterému by mělo být mnohem 
obtížnější udělat chyby v nastavení 
zařízení nebo zabezpečení obejít.

WPA3 přinese hned čtyři nové 
bezpečnostní prvky:
• Odolnost vůči hrubé síle: k dispo-

zici bude ochrana proti útokům 
využívajícím při pokusech o pro-
lomení Wi-Fi hesel hrubou sílu. 
V budoucnu tak bude autentizace 
po několika neúspěšných poku-
sech o přihlášení zablokována. 

• Podpora IoT: konfigurace Wi-Fi 
zařízení pomocí chytrých telefo-
nů bude jednodušší. Jde o důleži-
tou výhodu, protože velmi rychle 
roste počet hardwarových zaří-
zení ze světa internetu věcí, která 
využívají Wi-Fi a při špatném 
nastavení mohou způsobit vážné 
bezpečnostní problémy.

• Silnější šifrování: sítě ve firmách 
i úřadech budou moci využívat 
192bitový šifrovací algoritmus 
Commercial National Security 
Algorithm (CNSA) americké 
vládní organizace Committee on 
National Security Systems. 

• Bezpečnější veřejné sítě: nový 
standard posílí ochranu uži-
vatelů v otevřených sítích, a to 
prostřednictvím individuálního 
šifrování dat. 

Splní technologie 
WPA3 vše, co si od 
ní slibujeme?

Fo
to

: A
rc

hi
v

Tato anténa je určena pro pásmo 5 GHz a přenos dat 
rychlostí 300 Mb/s. Jde o všesměrovou anténu s vysokým 
ziskem 23 dBi, technologií 2×2 MIMO a speciálním kovo-
vým reflektorem určenou pro bezdrátová stabilní spojení 
na velké vzdálenosti.

Venkovní anténa TP-Link 
TP-CPE610 přichází na pulty 
prodejen v provedení „Do It 
Yourself “. „U nového modelu antény 
TP-CPE610 designéři výrazně 
zapracovali na možnostech smě-
rování paprsku, zlepšila se latence 
a potlačilo se rušení signálu,“ říká 
Jan Kufner, B2B Channel Manager 
z TP-Link Czech. „Na příchod této 
antény jsme se těšili i pro její mož-
nost napájení přes pasivní PoE, které 
umožňuje její flexibilní umístění 
i v místech bez elektrické sítě.“

Recenze: Do It Yourself
Anténa se dodává rozebraná i kvůli 
kompaktnímu balení, které snižuje 
ekologickou zátěž při transpor-
tu. Díky nové a silné konstrukci 
jednotlivých součástí antény, které 
se do sebe přesně zaklapnou, bylo 

její sestavení velmi rychlé. 
Sady pro montáž na sloupek 
pak nabízejí anténě volnost 
pohybu ve všech třech osách, 
umožňují flexibilní instala-
ci dle potřeby, ale zároveň 
zajišťují pevné uchycení, které 
odolá silným poryvům větrů i na 
výškových budovách či stožárech.

Anténa disponuje outdoorovými 
vlastnostmi a je vhodná do jaké-
hokoli podnebí – pouzdro s třídou 
ochranného krytí IP65 odolá 
vlivům počasí, a navíc má ochranu 
proti elektrostatickému výboji 
(ESD) až do 15 kV a proti zásahu 
bleskem až do 6 kV.

Anténa CPE610 se dodává se 
softwarem Pharos Control pro 
centralizovanou správu sítě, který 
uživatelům pomáhá snadno řídit 
všechna zařízení v síti z jediného 

počítače. Mezi jeho funkce patří 
rozpoznávání zařízení, monito-
rování jejich stavu, aktualizace 
firmwaru a údržba sítě. Intuitivní 
prostředí ve webovém prohlíže-
či – PharOS – je alternativním 
způsobem, jak síť spravovat, 
a profesionálům umožňuje přístup 
k detailnějším nastavením.
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Venkovní anténa TP-Link pro 5 GHz a 300 Mb/s

https://www.netguru-nn.com/router-s-vestavenou-ochranou-domacich-zarizeni-vcetne-iot/
https://www.netguru-nn.com/venkovni-antena-pro-pasmo-5-ghz-a-prenos-rychlosti-az-300-mb-s/
https://www.netguru-nn.com/veletrh-ces-prinesl-prvni-informace-o-wpa3-diky-ni-bude-wi-fi-opet-bezpecna/
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Cloudová řešení, kybernetická bezpečnost a ana-
lytika budou hlavními technologiemi, do nichž 
budou podle analytiků společnosti Gartner v roce 
2018 investovat CIO a ředitelé IT ve veřejném 
sektoru. Snaha uspořit se pak nejčastěji dotkne 
infrastruktury datových center. 

Celkem 16 % CIO uvádí, že plánují zvýšit výdaje na 
oblast BI (Business Intelligence), stejné procento na-
výší výdaje na analytiku, do správy dat plánuje v roce 
2018 investovat více 6 % IT ředitelů ve veřejném sek-
toru. Data pocházejí z celosvětového průzkumu CIO 
Agenda 2018, v němž bylo dotazováno 3160 CIO  
z 98 zemí, včetně 461 CIO ze státního sektoru na 
národních, federálních, regionálních a lokálních 
úrovních a také v oblastech obrany a zpravodajských 
služeb.

Mezi hlavními prioritami CIO na všech úrovních 
veřejné sféry dominuje digitální transformace, násle-
dovaná bezpečností a problematikou řízení a dohledu 
(governance). 

Z průzkumu vyplývá, že digitální byznys, respekti-
ve digitální transformace je pro veřejný sektor důle-
žitější (na prvním místě ji má 18 % respondentů) než 
pro komerční sféru (17 %), výjimku tvoří pouze re-
sort obrany a zpravodajské služby (6 %). Organizace 
v komerční sféře daly digitální transformaci na druhé 
místo za růst/tržní podíl. Tři další priority státního 
sektoru jsou bezpečnost a řízení rizik (13 %), soulad 

s pravidly, předpisy a regulacemi (12 %) a techno-
logické iniciativy/modernizace (11 %).

Na otázku „Jaké technologické investice budou 
hrát klíčovou roli pro dosažení cílů vaší organizace?“ 
zmínilo cloud a analytiku 19 %, respektive 18 % CIO 
ze státní sféry. Pak následuje infrastruktura a datová 
centra, digitální marketing a řízení vztahů s občany.

Zajímavé jsou čtyři kategorie zájmu státního sekto-
ru odlišující se výrazně od komerční sféry:
• Umělá inteligence 
• API rozhraní 
• Cloudové služby 
• Internet věcí 

CIO ve státním sektoru chtějí do těchto oblastí 
investovat nejvíce.

Státní sektor bude letos utrácet za 
cloud, bezpečnost a analytiku

Věrnostní a motivační 
programy 2018
Pokračujícím trendem bude 
digitál a personalizace, zapo-
mínat se nesmí ani na starší 
generaci. Klíčové je budování 
důvěry.

Potřeby a preference zákazníků 
se stále vyvíjejí a firmy na to 
musí reagovat. A stejně tak jejich 
věrnostní a motivační programy. 
Digitální technologie a umělá 
inteligence přinášejí do světa byz-
nysu mnoho nového, neopome-
nutelným trendem je ale fakt, že 
společnost stárne. Zákazník také 
stále více požaduje personalizo-
vanou digitální interakci a zába-
vu. A personalizace není možná 
bez osobních informací, což je 
aktuální výzva pro celý byznys. 
 Nové technologie otevírají 
široké možnosti ke komunikaci 
se zákazníkem přímo v obchodě, 
ať už ve virtuálním nebo fyzic-
kém. A tento fenomén se prolíná 
celým tématem napříč všemi 
dalšími fenomény 
a trendy.

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

Dnes stále ještě ovládají chytré 
telefony, tablety a počítače pře-
hrávání většiny domácí zábavy 
z internetu. Také chytré domácí 
spotřebiče jsou většinou ovlá-
dány z mobilních zařízení. Brzy 
tomu však již tak být nemusí. 

Jak zjistila nová studie společ-
nosti Accenture, s rozvojem 
chytré domácnosti 
budou přebírat roli 
hlavního média prvky 
integrované v systému 
domácnosti, zejména 
hlasoví asistenti.  

Průzkum zjistil, 
že dvě třetiny (66 %) 
spotřebitelů, kteří si 
pořídili digitálního 
hlasového asistenta, 
od té doby používa-
jí své smartphony 
doma méně. Téměř dvě třetiny 
(64 %) těchto majitelů uvedly, že 
používají své smartphony méně 
pro zábavu, a více než polovina 
je používá méně dokonce i pro 
on-line nákupy (58 %) a obecné 
vyhledávání informací (56 %).

Průzkum dále zkoumal zájem 
spotřebitelů o rozšířenou a vir-
tuální realitu. A výsledky uka-
zují, že zájem přesahuje oblast 
hraní her. Například více než 
dvě třetiny (67 %) respondentů 
uvedly, že se zajímají o rozšíře-
nou a virtuální realitu kvůli vy-
hledávání praktických informací 
týkajících se cestování, 61 % pro 

vizualizaci vhodného obleče-
ní a 52 % pro lepší prožitek 
sportovního 
přenosu.

Firmy, které dnes využívají mo-
derní inteligentní technologie, 
aby poskytly lepší služby na míru, 
jsou dnes v těžké situaci. Zákazníci 
takové služby chtějí, ale obávají 
se firmám poskytovat často citlivé 
údaje o pohlaví, věku nebo třeba 
váze, konfekční velikosti či aktuál-
ní poloze.

Podle nového výzkumu Accenture 
Global Consumer Pulse Research 
(Výzkum o potřebách globálního 
spotřebitele) jsou takto spotřebitelé 
uzavřeni v začarovaném kruhu. Po-

moci má budování digitální důvěry 
a třeba i trend gamifikace nakupo-
vání. Nový výzkum Accenture říká, 
že 44 % zákazníků chybí persona-

lizované nákupní zážitky, ale téměř 
polovina (49 %) má obavy o sou-
kromí a ochranu svých osobních 
údajů. A ty přitom firmy k takovým 
službám nutně potřebují. Výzkum 
odhalil tedy značný deficit důvěry 
v digitální technologie. Ten budou 
firmy nejprve muset vyřešit, než 
budou moci nabízet to, co přesně 
odpovídá potřebám nakupujících.

Studie také uvádí, že 43 % zákaz-
níků bude nakupovat spíše u společ-
ností, které jim nabídnou perso-
nalizované služby, a zároveň dobře 
ochrání jejich osobní data. Téměř 
třetina zákazníků (31 %) tvrdí, že by 
velmi ocenili služby, které dlouho-
době sledují jejich potřeby a po-
mocí získaných poznatků jim ušijí 
produkt, službu, nebo další nabídky 
přímo na míru.

Studie Accenture vyčíslila, že 
nedostatek personalizace a nedůvěra 
zákazníků v digitální bezpečnost 
stála například americké firmy 
v minulém roce 
756 miliard dolarů.

Služby na míru bez osobních údajů?
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https://www.b2b-nn.com/vernostni-a-motivacni-programy-2018/
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https://www.b2b-nn.com/firmy-maji-problem-chteji-dodavat-sluzby-na-miru-ale-lide-nechteji-davat-sve-osobni-udaje-i-kdyz-tyto-sluzby-chteji/
http://cz.iot-nn.com/blog/2018/02/13/trendy-smartphony-a-pocitace-ustoupi-hlasovym-asistentum/
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Recenze: Tříapůlpalcový disk WD Red pro NAS
K dispozici jsme měli dva disky 
WD Red s kapacitou 1 TB, které 
jsme měli umístěny v zařízení 
WD MyCloud Home Duo, které 
se připojuje k routeru a slouží pak 
jako externí úložiště s cloudovými 
funkcemi. 

Než se dostaneme ke zjištěným vý-
sledkům, popišme si tento disk. Jde 
o tří a půl palcový disk s rozhraním 
Sata III, 64MB cache. Jeho cena za 
poslední dobu stále mírně roste 
a nyní jej můžete pořídit za cenu 
typicky těsně pod 1600 Kč. 

Na disku je přívětivá především 
technologie NASware 3.0, která je 
výsledkem snah WD poskytovat to 

nejlepší pro úložiště NAS. Výrobce 
na disku zapracoval a přínosem 
současné řady je výrazné, až 35% 
navýšení statistického ukazatele 
MTBF (střední doby mezi poru-
chami). 

Pokud si disk prohlédneme, 
nezjistíme nic, co bychom neznali. 
To vše se projeví až po vložení do 
NASu. A nutno říci, že prvním pří-
jemným překvapením je hlučnost 
disků samotných. V WD MyCloud 
Home Duo jsou nainstalovány 
dva disky svisle a my jsme měli 
možnost vyzkoušet je v režimu 
RAID 0 i RAID 1, tedy sériově 
a paralelně. Ostatně se dvěma disky 
moc jiných možností nemáte, tedy 
vlastně – vůbec žádné jiné. Disky 
jsou při provozu skutečně velmi 
tiché, o čemž jsme se měl možnost 
přesvědčit i na prezentaci společ-
nosti WD, kde byly disky nasazeny 
v osmidiskových NAS a hluk, 
pocházející od disků byl skutečně 
minimální. V podstatě nepoznáte, 
kdy disk pracuje a kdy se „jen točí“. 

Tak tomu bylo i v našem NASu. 
Největším zdrojem hluku byl 
ventilátor, který se spínal ihned 
po zapnutí na několik sekund 
a pak ještě i při úlohách, kdy jsme 

z NASu „tankovali“ data – několik 
souběžných videí nebo kopírovali 
velká množství souborů. V každém 
případě za půl roku provozu tohoto 
zařízení se dvěma vestavěnými dis-
ky WD Red se ani jednou nestalo, 
že by zařízení fungovalo nějakým 
podivným způsobem nebo došlo 
k havárii jednoho nebo obou disků.  

Dalšími velkými výhodami 
disků WD Red jsou nízká spotřeba 
do 3,6 W a jejich rychlost. Po 
konzultaci s mými přáteli jsem vy-
zvěděl, že je nejčastěji (mimo WD 
Cloud) mají nasazeny v NASech od 
Synology (netypičtější byly modely 
DS213 nebo DS213+), kde běží po 
několik dlouhých měsíců v režimu 
24/7. Ani tady si nikdo nestěžoval 
na nějakou poruchu nebo kolizi. 

Dá se tedy říci, že WD Red je 
skutečně dobrou volbou pro NAS, 
doma zcela určitě, a pro nasazení 
v malých firmách též. 

Milan Loucký

Recenze: Kvalitní foto a dlouhá výdrž
Výdrž mobilních telefonů na 
jedno nabití není stále tako-
vá, jakou by si uživatelé přáli. 
Vývojáři a výrobci technologií 
však neusínají na vavřínech a po 
malých kouskách pracují i na 
tom. Představíme vám telefon, 
který umožní surfovat na webu až 
26 hodin, a navíc pořizuje ve své 
cenové kategorie relativně slušné 
fotografie.

Asus ZenFone 4 Max kromě velké 
výdrže, díky 5000 mAh baterii se 
může pochlubit i duálním fotoapa-
rátem s širokoúhlým objektivem, 
čtečkou otisků prstů a 5,5palcovým 
displejem s HD rozlišením. Tohle 
vše pohání baterie až 46 dní v po-
hotovostním režimu, to znamená, 
že na něm moc nesmíte pracovat. 
Srdcem telefonu je procesor Qual- 
comm Snapdragon 430 a sekundu-
je mu 3 GB RAM. Tělo telefonu je 
z hliníkové slitiny se zaoblenými 
tvary a dostupné barevné prove-
dení jsou – černá, růžová a zlatá. 
Povrchová úprava je pískovaná. 
2.5D sklo pokrývající dotykovou 

obrazovku plynule 
navazuje na zadní 
kryt, díky čemuž se 
telefony příjemně 
drží.

Vrátíme se ještě 
ke kapacitě baterie. 
Ta činí úctyhodných 
5000 mAh. Díky 
energeticky úspor-
nému procesorem 
poskytuje ZenFone 
4 Max výdrž až 
na 46 dní pohoto-
vostního režimu 
ve 4G síti, 40 ho-
din hovoru ve 3G síti, 22 hodin 
přehrávání videa v rozlišení 720p 
nebo 26 hodin prohlížení webu 
přes Wi-Fi. Výhodou je, že telefon 
obsahuje dva plnohodnotné sloty 
na SIM karty, které podporují LTE 
připojení s rychlostí až 150Mb/s. 
Díky tomu do něj můžete vložit 
nejen dvě SIM karty, ale také micro-
SD kartu pro rozšíření interního 
32GB úložiště až o dalších 256 GB. 
Uživatelé jistě ocení i snímač otisků 
prstů, který je ergonomicky umístěn 

pod displejem. Zaregistrovat dokáže 
až pět různých otisků a přesně je 
detekuje bez ohledu na orientaci 
prstu na snímači.

Asus ZenFone 4 Max není 
nejvýkonnější telefon na světě, ale 
o to tu nešlo. Jeho přednosti jsou 
v dlouhé výdrži baterie a foto- 
aparátu, který podává 
slušný výkon. 

Pavel Gregor
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Tiskárna, co 
potiskne i trička
Nová tiskárna nabízí rychlejší, 
kvalitnější tisk a má nižší nároky 
na obsluhu při vytváření grafiky.

Společnost Epson uvádí na trh no-
vou DTG tiskárnu, která umožňuje 
tisk vysoce kvalitních barevných 
výtisků na širokou škálu bavlněných 
podkladů, jako jsou trička, mikiny, 
trička s límečkem a tašky. Tiskár-
na SureColor SC-F2100 nahradí 
stávající model SC-F2000 a nabízí 
celou řadu vylepšení a nových 
funkcí, mezi něž patří vyšší rychlost 

a spolehlivost, nižší TCO a možnost 
vytvářet vlastní návrhy potisku 
pomocí softwaru Garment Creator 
společnosti Epson.

Tiskárna SC-F2100 je určena ma-
lým a středním firmám, které chtějí 
rozšířit své služby o přímý potisk 
textilu, jako jsou výrobci potištěných 
triček, online prodejci triček, doda-
vatelé tiskových služeb i podniky, 
které chtějí vyrábět pracovní oděvy 
nebo propagační předměty s vlastní 
značkou.

Tiskárna SC-F2100 se může po-
chlubit režimem automatické údržby 
se samostatným zásobníkem čisticí 
kapaliny, který výrazně minimalizuje 
plánovanou údržbu, a funkcí otírání 
povrchu hlavy textilním pásem, 
která zabraňuje usazování prachu na 
tiskové hlavě. Je dodávána s volitel-
ným tiskovým stolem k uchycení 
textilu a nástrojem pro uchycení 
k ploše, které usnadňují umístění 
textilu.

Model SC-F2100 bude k dispozici 
od března 2018.
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https://www.cb-nn.com/kratka-recenze-na-disk-wd-red-pro-nas/
https://www.rc-nn.com/kdyz-nechcete-stale-nabijet-a-pozadujete-kvalitni-fotografie/
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IQRF pro  
integrátory
Hynek Syrovátka, technický 
ředitel IQRF Alliance, představil 
během webináře IQRF Repo-
sitory – jednu z klíčových částí 
Ekosystému IQRF. IQRF Reposi-
tory bude rovněž představena na 
Summitu – viz vedlejší sloupec 
vpravo.

IQRF Repository je databáze 
produktů obsahující aktualizační 
balíčky a ovladače potřebné pro in-
stalaci zařízení, čímž se celý proces 
instalace značně zjednoduší. Repo-
zitář je výsledkem spolupráce mezi 
IQRF Alliancí a jejími členy, kteří 
pomohli definovat IQRF standard. 
Nyní bude každé zařízení s IQRF 
certifikátem zalistováno v příslušné 
kategorii a budou pro něj dostupné 
DPA příkazy se standardizovanými 
hodnotami podle 
typu použití. 

I proto společnost Foxconn 4Tech 
odstartovala první sérii vlastních 
odborných seminářů a worksho-
pů pro zákazníky a partnery 
řešící aktuálně problematiku IIoT. 
První vlaštovkou bylo setkání 
k oblasti praktického užití po-
kročilé datové analytiky s vyu-
žitím umělé inteligence a reálné 
propojení světa průmyslového 
internetu věcí a oblasti řízení 
spotřeby energií.

Aktuálním tématem dnešní 
doby je téměř v každém oboru 
problematika využití dat, jejich 
sběr, analýza a správné vyhod-
nocení tak, aby data podporo-
vala rozhodování a ukazovala 
reálné problémy nebo příleži-
tosti k dalšímu rozvoji firmy. 
Prediktivní pokročilá datová 
analytika ve spojení s umělou 
inteligencí a strojovým učením 
je v hledáčku řady firem, které 
již dnes shromažďují obrovské 
množství dat, které dále expo-
nenciálně roste.

Foxconn 4Tech využívá své 
dlouholeté zkušenosti z průmy-
slového a ICT prostředí a může 
tak nabídnout řadu služeb 
a produktů, které pomohou lépe 

využít stávající firemní technolo-
gie a přesně analyzovat a před-
vídat vývoj například ve výrobě, 
energetice nebo logistice.

„Odborné semináře, které v letoš-
ním roce pořádáme, reagují na sou-
časné trendy a potřeby českých i me-

zinárodních zákazníků a pomáhají 
prostřednictvím praktických ukázek 
a příkladů otevřít diskuzi o reálném 
využití technologií a řešení v běžném 
firemním prostředí. Z pozitivních 
reakcí na první akce věříme, že 
jsme se vydali správným směrem. 
V letošním roce připravujeme celou 
řadu setkání pro oblast Průmyslu 
4.0 a chytrých odvětvových řešení 

založených na IoT technologiích,“ 
uvedl Jan Rezek, marketingový ma-
nažer společnosti 
Foxconn 4Tech.

IIoT není totéž co Průmysl 4.0!

V roce 2018 dojde k dalším 
vlnám ransomwarových 
útoků, které mohou zahrnout 
také další propojená zařízení 
včetně aut, domácích zařízení, 
lékařských systémů a nositelné 
elektroniky.

Zatímco pro počítače, notebooky 
a mobilní zařízení ochrana proti 
ransomwaru již existuje, jiná IoT 
zařízení jsou doposud zcela bez 
ochrany. To předpovídají specialis-
té společnosti Acronis.

Nejvíce budou ohroženy násle-
dující kategorie:
• Auta připojená na internet. 
• Dnešní chytré domácnosti 

umožňují pohodlnou kontro-
lu na dálku, včetně vytápění, 
elektrické energie, kuchyňských 
spotřebičů, zamykání či odemy-
kání dveří apod. 

• Lékařské přístroje často fungují 
na Linuxu či podobné platformě 
a jsou připojeny k síti prostřed-
nictvím Ethernetu. 

• Nositelné elektroniky je stále 
více a útoky na ní začaly být 
označovány jako „ransomwear“. 

Obranou proti takovým je anti-
-ransomwarová ochrana. V součas-
né chvíli je dostupná funkcionalita 
Acronis Active Protection, kterou 
Acronis uvedl jako součást produk-
tu Acronis True Image v lednu 
2017. Ta v současnosti dokáže 
chránit systémy na počítačových 
platformách Windows a macOS 
X, v plánu je také verze pro Linux. 
Technologie Acronis Active 
Protection, je nyní dostupná i jako 
Software Development Kit (SDK), 
pomocí kterého ji bude možné 
integrovat i do nejrůznějších IoT 
zařízení a tím je velmi účinně 
ochránit před ransomwarem a dal-
šími hrozbami.

Rok 2018: útoky ransomwaru na IoT Ohrozí nové baterie Teslu Elona Muska?
Bývalý šéfdesigner pro Aston 
Martin v současnosti vyvíjí novou 
pevnou baterii, která podle jeho 
vlastních slov bude jednoznačně 
lepší, než dnes běžné lithium-ion- 
tové baterie, které se používají 
třeba i v elektromobilech.

Henrik Fisker, bývalý vrchní 
designer pro Aston Martin, tvrdí, 
že v brzké době spustí revoluci 
v oblasti elektromobilů svou novou 
baterií. Poté co Fisker opustil lu-
xusní automobilovou značku Aston 
Martin, založil svou vlastní firmu 
a podal žádost o zaregistrování 
patentu, který se týká nové pevné 
baterie, kterou lze prý dobít oprav-
du bleskurychle, a navíc je prý i její 
kapacita větší, než mají dnes běžné 
lithium-iontové baterie.

V lithium-iontových bateriích 
proud protéká kapalinou anebo 
polymery. V pevné baterii proud 
protéká pevnou hmotou. Ačkoliv je 
technologie pevných baterií zatím 
zdá se jen v plenkách, Fisker tvrdí, 
že budou jeho nové pevné baterie 
i levnější a menší, než lithium-i-

ontové. Během interview 
pro The Irish Times Fisker 
prozradil, že jeho baterie 
budou tvořeny z tenkých 
vrstev pevné látky. Na 
bateriích, založených na 
tomto principu, pracoval 
v jejich prvotní fázi Dr. 
Fabio Albano. Ten však 

posléze od společnosti Sakti3 odešel 
a vzal s sebou i své nápady na stvo-
ření baterií příští generace.

Albano přišel k Fiskerovi asi před 
rokem. Ten prý okamžitě rozpoznal 
potenciál jeho nápadu – vyvinout 
pevné baterie pro elektromobily. 
Věřil totiž, že se ve vývoji tohoto 
typu baterií dostal 
do stádia těsně 
před průlomem.
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Jaký rozdíl si můžeme představit mezi IIoT a Průmyslem 4.0? Podle 
toho, co se skrývá za oběma zkratkami, mají tato témata k sobě velmi 
blízko, ale není to úplně totéž. Je třeba o těchto tématech hovořit a po-
znat jemné rozdíly mezi nimi.
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Flexibilní switche pro řízení budov 
Přednostmi nové řady switchů jsou zejména velký 
počet portů a rozhraní, odlehčené provedení v plas-
tovém krytu, což je ideální pro montáž v rozvadě-
čích se stísněným prostorem. Switche jsou navržené 
pro metalické i optické liniové sítě nebo sítě v uspo-
řádání do hvězdy.

Kompaktních switche průmyslového ethernetu Sie-
mens nesou označení Scalance XB-100. Jsou vhodné 
pro použití jak v průmyslových aplikacích, tak pro 
automatizaci moderních budov (Smart Buildings) 
a obydlí (Smart Home).

Jsou testovány a schváleny i pro potencionálně 
výbušné prostředí (zóna ATEX 2, IECEx). Díky shodě 
s komunikačním standardem Profinet CC-A zajistí 
spolehlivý přenos Profinet komunikace. Switche řady 
Scalance XB-100 bez možnosti diagnostiky a konfigu-
race jsou vhodné pro okamžité použití.

Switche jsou dostupné v pěti provedeních, a to až 
s 24 porty RJ45, respektive až dvěma ST/BFOC porty, 
nebo dvěma SC porty umožňující připojení až na 
vzdálenost 5 km v případě optického spoje (multimo-
de). Všechny switche mají možnost redundantního 
24V napájení ze stejnosměrných nebo střídavých 
zdrojů, což zajistí provoz switchů i při výpadku jed-
noho zdroje napájení. Podpora 24V napájení střída-
vých zdrojů (50/60 Hz) je obzvláště důležitá v oblasti 

automatizace budov, kde se využívá pro monitorování, 
realizaci uzavřené a otevřené řídicí regulační smyčky, 
a také pro zařízení komunikující po Ethernetu pomocí 
protokolu BACnet/IP.

Design průmyslových ethernetových switchů 
umožňuje jak montáž na klasickou 35 mm DIN lištu, 
tak i kompatibilitu s průmyslovými ethernetovými 
přepínači typu Scalance XB-200 a prostředím plně 
integrované automatizace (Totally Integrated Auto-
matian – TIA). Přehledné uspořádání diagnostic-
kých LED umožňuje přesné určení stavu 
zařízení a případně i rychlou a spolehlivou 
diagnostiku na místě.

Rychlonabíjecí stanice ukrývá obří baterii

V pražských Holešovicích byla 1. února slavnost-
ně otevřena unikátní rychlonabíjecí stanice pro 
elektromobily, která kombinuje vlastní výrobu 
elektřiny z 30 střešních fotovoltaic-
kých panelů a ukládání energie do 
vysokokapacitní baterie.

Na rohu ulic Za Elektrárnou 
a U Výstaviště tak vyrostl inovativní 
„energetický hub“, jehož stavbu pro 
společnost PRE během čtyř měsíců 
projektovala a následně realizovala 
společnost Energon Advanced Ener-
getics.

Stanice umožní současné nabíjení 
dvěma elektromobilům – jednomu 
v režimu rychlonabíjení, druhému 
středně rychle – a jednomu elektro- 

skútru. Díky bateriovému systému 
se výrazně eliminují její negativ-
ní dopady na okolní síť. Zelená 
elektřina ze střešních solárních 
panelů může proudit jednak přímo 
do nabíjecích stojanů, jednak do 
akumulátorů, které se vedle dobí-
jení elektromobilů dají využít i ke 
stabilizaci okolní sítě při hrozícím 
přepětí nebo podpětí.

Baterii Pylontech dodal její 
výhradní distributor pro český 
a slovenský trh, společnost Solid 
Power Distribution, která spadá 
pod skupinu Energon. „Díky aplika-
ci vysokonapěťové baterie Pylontech 

dochází v porovnání s původně navrženým 48V 
řešením k výrazně nižším ztrátám účinnosti v celém 
systému. Chemie článků LiFePo4 navíc představuje 

jednu z nejbezpečnějších technologií 
k uchovávání energie,“ uvádí ředitel 
společnosti Jaroslav Hadinec a dopl-
ňuje: „Dalšími přidanými hodnotami 
jsou několikanásobně delší životnost 
– až 5000 cyklů – a úspora místa. 
Malé rozměry umožňují v budoucnu 
ještě navýšit kapacitu přidáním další 
baterie.“

Podobně velké baterie by se v České 
republice daly napočítat 
dost možná na prstech 
jedné ruky.
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IQRF Summit 2018 
Konference o IoT
Přijďte se inspirovat hotovými 
produkty a realizovanými projekty 
na dvoudenní konferenci o IoT do 
Prahy ve dnech 24.–25. dubna 2018. 

Připraveno je 40 přednášek, technické 
workshopy pro integrátory i výrobce, 
ukázky hotových produktů na Mar-
ketplace a prostor pro networking 
s prezentujícími firmami i dalšími 
účastníky. 

Jedním z hlavních témat konferen-
ce bude probíhající standardizace. Po 
ročním vývoji je k dispozici on-line 
repozitář obsahující veškeré potřebné 
informace k certifikovaným produk-
tům. Z tohoto místa pak čerpají apli-
kace, brány i cloudy. Repozitář obsa-

huje nejen seznam zařízení a popisné 
údaje k nim. Obsahuje především 
drivery a balíčky aktualizací. Tento 
přístup přináší výrazné zjednodušení 
v komunikaci s produkty.

IQRF Tech (www.iqrf.com)
Řešení demonstrovaná na summitu 
jsou postavena právě na této techno-
logii. Ta je významným reprezentan-
tem bezdrátových mesh sítí fungu-
jících v ISM pásmu určených pro 
přenos malých dat ze zařízení nebo 
k jejich ovládání. 

Workshopy
I na dalším ročníku bude na IQRF 
Summitu možnost si prakticky 
vyzkoušet práci s připravenými inte-
roperabilními produkty. K tomu bude 
připraven workshop, který povedou 
odborníci z jednotlivých firem, které 
buď dodávají koncové produkty nebo 
se zabývají poskytováním a nastave-
ním potřebných služeb. 

Networking
Součástí summitu bude i společenská 
akce neformálního setkání účastníků. 
Zkušenosti ukazují, jak prospěšný 
tento formát akce je a jak pomáhá 
v navázání nových partnerství.
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https://www.b2b-nn.com/unikatni-rychlonabijeci-stanice-ukryva-vyjimecnou-baterii/
http://cz.iot-nn.com/blog/2018/01/04/flexibilni-prumyslove-switche-pro-rizeni-technologie-budov/
http://cz.iot-nn.com/blog/2018/02/06/iqrf-summit-2018-konference-o-internetu-veci/
http://cz.iot-nn.com
http://cz.iot-nn.com
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Více článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

Efektivní chlazení datového centra
S růstem výkonnosti komponent v datacent-
rech roste tepelná zátěž v teplo přeměněného 
příkonu a na jejich chlazení se kladou stále 
větší požadavky. 

Příkon jednoho racku datového 
centra (DC) dosahuje až 20 kW. Při výpadku 
chlazení může dojít ke zničení drahých pří-
strojů, ale i ke ztrátě dat. 

V praxi jsou klimatizační jednotky přímo 
součástí DC a zabírají prostor dalším rackům 
se servery. Společnost CONTEG řeší tento 

problém umístěním klimatizačních jednotek 
nad rozvaděče. Jde o systém CoolTop jenž ne-
zabírá v DC žádnou podlahovou plochu. 

Jednotka CoolTop je výkonnější, a spotře-
bovává méně energie než klasická zařízení. 
Velký výměník a velký ventilátor lépe chladí. 
K venkovním kondenzačním jednotkám 
jsou pomocí chladivového potrubí připo-
jeny interní jednotky CoolTop DX. Ty lze 
kombinovat se standardními skříňovými či 
mezirozvaděčovými jednotkami. Instalací 
CoolTop tak lze během krátké doby podstatně 
zvýšit celkový chladicí výkon stávajícího řeše-
ní. Jejich konstrukce dovoluje jejich umístění 
na střechu rozvaděčů i zavěšení pod stropní 

konstrukci DC. V základním režimu lze 
ke každé CoolTop jednotce připojit 

25kW kondenzační jednotku. Je-li 
však třeba, je možné připojit 
i druhou. Tím chladicí výkon 

stoupne až na 50 kW. Celkový chladicí 
výkon je dán počtem připojených venkovních 
jednotek. 

Každá jednotka funguje na principu přímého 
výparu chladiva, které se v případě úniku vypa-
ří. V DC se voda objevuje jen ve formě vlhkosti 
ve vzduchu a může kondenzovat na studených 
površích výměníku. To není u CoolTop pro-
blém, protože stéká do nerezových vaniček pod 
výměníky. Součástí rámu jednotky je pak další 

vana s čidly včetně záplavového lana, jež dete-
kuje stav hladiny a v případě potřeby jednotku 
odstaví. CoolTop má i další ochranné systémy. 
V případě poruchy či plánovaného servisu, 
nabízí CONTEG tzv. redundanci – instalaci 
rezervních zařízení. 

Společnost CONTEG ve svém experi-
mentálním datovém centru produkty vyvíjí 
a testuje. Její tým během své 20leté praxe 
navrhl a postavil desítky datových center 
po celém světě a své zkušenosti předá i při 
návrhu dalších datových center, postavených 
na míru. 
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Prognózy na rok 2018
Podle předpovědi organizace The 
Institute for the Future (IFTF) 
vstupujeme do nové éry v part-
nerství lidí a strojů. Do roku 
2030 budou lidé a stroje pracovat 
ve stále užší souhře, která promě-
ní naše životy. Vznikají techno-
logie, jako je umělá inteligence 
(AI), rozšířená realita (AR) nebo 
virtuální realita (VR), dochází 
k pokroku v internetu věcí (IoT) 
i cloud computingu. To je závěr 
studie společnosti IFTF pro 
společnost Dell Technologies, za-
střešující aktivity Dellu ve světě. 
Klíčové trendy? Zde jsou:
• AI zvládne „myslící úlohy“
• Integrace „IQ věcí“
• Nasadíme brýle pro AR
• Užší zákaznické vztahy 
• Informační bias 
• Média a zábava v e-sportu
• Megacloud
• Fokus na 

detaily
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V Singapuru otevře Nokia cent-
rum Cloud Collaboration Hub. 
Další centrum bude otevřeno 
v Irvingu v Texasu v únoru 2018, 
po kterém bude následovat třetí 
v Readingu ve Velké Británii.

Huby jsou výkonná centra, kde 
jsou poskytovány multivendoro-
vé cloudové služby od strategie 
a návrhu až po realizaci a dodáv-
ky. Nabízejí inovativní nástroje 
a automatizaci, stejně jako vývoj 
a dodávky cloudových řešení za-
ložených na technologii DevOps.

Nokia Cloud Collaboration 
Huby zahrnují multivendorovou 
laboratoř, která se specializuje na 
pomoc operátorům při vizuali-
zaci, vývoji a realizaci případů na 
míru, založených na jejich clou-
dových strategiích. Globální síť 
hubů poskytuje operátorům pod-
poru při urychlení přechodu na 
cloud. Cloud Collaboration Hub 
je evolucí Cloud Design Centra, 
které bylo otevřeno už v roce 
2016 ve Velké Británii. Společnost 
Nokia také otevírá centrum pro 

poskytování cloudu v Indii, které 
doplňuje už před tím otevřené 
centrum v Maďarsku.

Řešení cloudu u Nokie pokrývá 
integraci virtuálních síťových 
funkcí (VNF, Virtual Network 
Function) a IT aplikací, stejně 
jako hybridních cloudových 
řešení. Huby poskytují služby 
pro specifická, multivendorová 
a open source řešení Nokia. 

Silný partnerský ekosystém 
těchto hubů umožňuje společnosti 
Nokia poskytovat nejlepší cloudo-
vá řešení, která splňují požadavky 
poskytovatelů digitálních služeb.

Deepak Harie, vedoucí sys-
témové integrace společnosti 
Global Services v Nokia, uvedl: 
„Jsme rádi, že oznamujeme první 
z našich sítí Cloud Collaboration 
Hubs, což představuje další fázi 
naší nabídky cloudových profe-
sionálních služeb. Hmatatelně to 
urychlí kroky operátorů vedou-
cích k tomu, aby se co nejrychleji 
stali poskytovateli digitálních 
služeb.“

Nokia posiluje služby 
cloudových a datových center

https://www.b2b-nn.com/prognozy-na-rok-2018/
https://www.cb-nn.com/nokia-posiluje-sluzby-cloudovych-a-datovych-center/
https://www.dc-nn.com/datove-centrum-a-efektivni-chlazeni/
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Externí HDD/SSD disk pro GDPR

Vysokokapacitní NAS roste s firmou

V dnešní době je bezpečnost 
vašich tajných dat prioritou číslo 
jedna. Představte si, že byste 
ztratili vaše osobní složky či 
velmi citlivé pracovní informa-
ce a věděli byste, že se k těmto 
datům může kdokoli dostat, pro-
tože byla uložena na standart-
ním nešifrovaném zařízení pro 
ukládání či zálohování dat…

Aby se něco takového nemohlo 
stát, společnost Verbatim před-
stavuje dvě zařízení na ukládání 
dat s hardwarovým šifrováním 
armádní úrovně – Store‘n’Go 
Secure Portable HDD (1 TB) 
a Store‘n’Go Secure Portable SSD 
(256 GB).

Tato zařízení jsou kompa-
tibilní se standardem FIPS 
(Federal Information Processing 
Standard) 140-2 a směrnicí 
GDPR díky tomu, že využívají 
256bitové hardwarové šifrování 
AES. To znamená, že povinně 
šifrují všechny složky nahrané 
na zařízení v reálném čase. Díky 
vestavěné klávesnici pro zadání 
PIN kódu disky neuchovávají 
hesla v dočasné paměti. Tím 

pádem jsou mnohem bezpeč-
nější než disky, které používají 
klasické softwarové šifrování.

Uživatel zadá kód PIN, který 
může mít až dvanáct číslic. Když 
je připojený k počítači či jinému 
zařízení, LED osvětlení na 
klávesnici ukazuje jeho současný 
stav: zamčený disk svítí čer-
veně, odemčený zeleně a žlutě 
v administrátorském režimu. 
Pro ještě větší zabezpečení se 
disk po dvaceti neúspěšných po-
kusech o odemknutí zamkne a je 

nutné ho znovu naformátovat. 
Systém zadávání hesla pomocí 
klávesnice zároveň umožňuje 
diskům připojit se k televizi 
a set-top boxům, které mají 
mechaniku podporující externí 
disky. Zařízení je kompatibilní 
s operačními systémy pro PC 
i Mac a využívá interface USB 
3.1 GEN 1 s USB-CTM 
připojením pro super-
rychlý přenos dat. 

RackStation RS2818RP+ je 16šachtový server 
NAS 3U nabízející obrovskou kapacitu úložiš-
tě s přiměřenými cenovými náklady pro malé 
a střední podniky. Jeho výhodou je, že spolu 
s firmou pak může růst i kapacita tohoto úložiště 
díky dalším rozšířením.
Zařízení Synology RS2818RP+ je prvním zaří-
zením RackStation NAS 3U v produktové řadě 
Plus, které podporuje až 
16 šachet na disky 
s hrubou kapacitou 
až 192 TB. Kapa-
citu úložiště lze 
dále rozšířit až na 
336 TB připojením 
expanzního boxu 
RX1217(RP) umož-
ňující rozšíření za 
provozu.

„Jednou z nej-
častějších výzev 
pro malé a střední 
podniky je nalezení 
takového řešení úložiště, které dokáže uchovávat 
velké objemy dat a současně si zachová flexibilitu 
pro rozšíření vyžadované růstem podniku,“ uvedl 
Jason Fan, produktový manažer společnosti Syno-
logy. „Zařízení RS2818RP+ nabízí velkou kapacitu 
úložiště s přiměřenými náklady. Představuje řešení 
centralizovaného cíle záloh, souborového serveru 

nebo hvězdicového cíle záloh pro distribuované 
podniky.“

Základem zařízení RS2818RP+ je čtyřjádrový 
procesor Intel Atom C3538 a 4 GB paměti DDR4 
UDIMM bez ECC, rozšiřitelné až na 64 GB 
pomocí čtyř modulů 16 GB ECC UDIMM. Čtyři 
gigabitové ethernetové porty LAN typu plug-an-
d-play lze rozšířit pomocí výkonnějších síťových 

karet 10GbE a do-
sáhnout tak výkonu 
se propustností sek-
venčního čtení přes 
1400 Mb/s a 26 000 
IOPS při náhodném 
zápisu.

RS2818RP+ lze 
zakoupit společně 
s rozšířenou zárukou 
Synology (EW202), 
která je k dispozici 
ve vybraných oblas-
tech po celém světě 
a poskytuje až pět let 

záruky na hardware. Zařízení RS2818RP+ používá 
systém DiskStation Manager, pokročilý a intuitivní 
operační systém pro zařízení Synology 
NAS nabízející různé aplikace zvyšující 
produktivitu práce.

Programování  
a řízení robota  
z cloudu 
Systém cloudu je pro mnoho 
lidí stále ještě málo známým 
konceptem. Zvláště ve vý-
robním sektoru, kde se s ním 
setkáváme zatím ojediněle. To 
se však ale má ve velmi brzké 
době změnit.

Společnosti Robomotion a Sotec 
vyvinuly aplikaci pro ovládá-
ní nového robota Kuka KR3 
Agilus z cloudu pomocí chytrého 
telefonu. 

Průmyslové procesy se po-
stupně digitalizují a komponenty, 
které se na produkci podílejí, 
se vzájemně propojují do sítí, 

čímž vzniká inteligentní „chytrá“ 
továrna. Od tohoto inteligentní-
ho síťového propojení očekávají 
firmy skokový nárůst produk-
tivity, flexibility a efektivnosti 
svojí výroby a tím i zabezpečení 
konkurenčních výhod. Klíčovou 
roli budou v tomto procesu hrát 
právě roboty.

Jejich napojení na tyto 
inteligentní výrobní procesy se 
uskutečňuje prostřednictvím 
cloudu. Pro vnějšího pozorovate-
le je technika skrytá uvnitř těchto 
procesů v mnoha případech jen 
stěží srozumitelná. Pro zajištění 
lepší transparentnosti vyvinul 
výrobce strojů Robomotion, 
spolu s podnikem Sotec, zamě-
řeným na automatizaci, v rámci 
výzkumného projektu aplikaci 
umožňující řízení robota pro-
střednictvím cloudu. Po ukonče-
ní projektu budou jeho výsledky 
prezentovány na výstavách. Jejich 
návštěvníci si zde budou moci 
zkusit řízení malého robota Kuka 
KR 3 Agilus svým 
chytrým mobilním 
telefonem. 

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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https://www.cb-nn.com/uchovejte-sva-data-v-bezpeci-diky-externim-hdd-ssd-diskum-s-kodovaci-klavesnici/
https://www.cb-nn.com/vysokokapacitni-nas-ktery-poroste-spolu-s-firmou/
https://www.cb-nn.com/neomezene-programovani-a-rizeni-robota-z-cloudu/
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Banky zakázaly nákup bitcoinu kreditkami!

Organizace postupují  
v oblasti dat a analytiky pomalu

Největší banka Velké Británie 
oznámila na začátku února své 
rozhodnutí zakázat nákup bitcoinu 
prostřednictvím kreditních karet.

Nejedná se přitom o nijak malou 
skupinu uživatelů, kreditní karty 
skupiny Lloyd využívá devět milionů 
zákazníků. Skupina potvrdila, že bude 
blokovat jakýkoli pokus o nákup 
bitcoinu. Banka Lloyds ale není první 
institucí, která se pro podobný krok 
rozhodla, podobný přístup nedávno 
zvolila sposta dalších bank, mimo 
jiné například také JPMorgan Chase 
& Co. a Citigroup. V pondělí 5. února 
navíc Indie uvedla, že plánuje kroky, 
po kterých budou virtuální měny 

v jejím platebním systému nelegál-
ní, a hodlá regulovat obchodování 

s majetkem napojeným na kryptomě-
ny. Banky nejspíše nikdy nebudou 

nadšenými fanoušky bitcoinu, který 
z jejich služeb dělá de facto zbytečný 
servis, otevřená válka ale nevypadá 
jako nejlepší řešení. Uvidíme, jak se 
k tomu postaví její klienti.

Příznivci kryptoměn ale upozor-
ňují na to, že krátkodobé výkyvy cen 
na trhu se samozřejmě dají očekávat 
a nenarušují sílu a hodnotu techno-
logie blockchain, o kterou se opírají. 
Vývoj jejich cen je však do zcela 
určitě způsoben spekulativními in-
vesticemi a kritici kryptoměn tvrdí, 
že jsou jen velkou 
bublinou, která zase 
brzy splaskne.

Podle IT manažerů jsou v součas-
né době analytika a BI hlavními 
technologiemi umožňujícími 
diferenciaci a získání konkurenční 
výhody. To je jeden z výsledků 
největšího průzkumu CIO Agen-
da, který dělají analytici Gartner 
pravidelně každý rok. Z cíleného 
průzkumu uskutečněného na 
podzim 2017 mezi 196 organiza-
cemi nicméně vyplývá, že nejvyšší, 
transformační úrovně analytic-
kých schopností dosáhlo jen 9 % 
z nich. 

Podniky v regionu EMEA 
(Evropa, Střední východ a Af-
rika) přitom za zbytkem světa 
v průměru zaostávají – jen 30 % 
spadá do dvou nejvyšších úrovní 
(diferenciace a transformace), 
zatímco v Severní Americe je to 
44 % a v asijsko-pacifickém regi-
onu dokonce 48 %. Celosvětově 
se nejvíce organizací na základě 
sebehodnocení nachází na třetí 
„systemizační“ úrovni (34 %) a na 
úrovni čtvrté (31 %). Pětina  
(21 %) je na úrovni druhé a dobrá 
zpráva je, že jen 5 % se nachází na 
základní první úrovni.  

Nejčastějším způsobem, jak 
jsou dovednosti v datově-analytic-
ké oblasti využívány, je zlepšování 
efektivity procesů (54 %), následu-
jí zlepšování zákaznického zážitku 
(31 %) a vývoj nových produktů či 

služeb (31 %). Navzdory velkému 
„povyku“, který se točí kolem 
pokročilé analytiky, stále bezmála 
dvě třetiny (64 %) organizací 
považují nejkritičtější z obchod-
ního hlediska klasické reportovací 
a dohledové nástroje. Stále také 
převažuje využívání interních dat, 
nicméně podíl organizací využíva-
jících také externí datové zdroje se 

blíží polovině (46 %). Totéž platí 
o způsobu provozování analytic-
kých funkcí – v závislosti na typu 
je jich provozováno interně  
43–51 %, zatímco čistě cloudo-
vých je 21–25 %.

2019: online 
nákup otiskem  
či mrknutím
Spotřebitelé získají od dubna 2019 
možnost využívat biometrické 
prostředky, jako je otisk prstu nebo 
rozpoznání obličeje, k ověření své 
totožnosti při nakupování online 
a placení prostřednictvím služeb 
Mastercard.

Díky společnosti Mastercard se 
biometrické ověřování totožnosti 
stane novou normou internetového 
nakupování. Široká dostupnost table-
tů a chytrých telefonů se schopností 
pracovat s biometrickými údaji, tedy 
zařízení, u nichž spotřebitelé tyto 
schopnosti očekávají nejčastěji, spolu 

s novými regulatorními požadavky 
EU na silně zabezpečené ověřování 
totožnosti naznačují, že nazrál čas 
k tomu, aby bylo pro digitální platby 
biometrické ověřování k dispozici.

Přes 90 procent spotřebitelů dává 
přednost biometrickému ověření k po-
tvrzení platby ve srovnání s ověřením 
pomocí hesla, a podle nedávné studie 
provedené Oxfordskou univerzitou ve 
spolupráci s Mastercard má 92 pro-
cent bankéřů zájem 
uvést biometrická 
řešení do praxe. 

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Celosvětový průzkum provedený mezi 196 organizacemi naznačuje, že devět z deseti podniků ještě v pří-
padě dat a analytiky nedosáhlo nejvyšší „transformační“ úrovně vyspělosti – a to navzdory skutečnosti, že 
se jedná investiční prioritu číslo 1 pro většinu šéfů informatiky. 

https://www.itsec-nn.com/od-dubna-2019-bude-potvrzeni-online-nakupu-mozne-otiskem-ci-mrknutim/
https://www.b2b-nn.com/organizace-postupuji-v-oblasti-dat-a-analytiky-pomalu/
https://cz.cw-nn.com/britska-banka-lloyds-zakazala-nakup-bitcoinu-pomoci-kreditnich-karet/
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Panika? Sell or buy?

Blockchain, decentralizace,  
distribuce, gamefikace a budoucnost

Týden je za námi a když jsem 
na twitteru odpovídal kolegovi 
Radkovi, kam se už bitcoin může 
dostat, dal jsem 7000 USD… 

A už se mě lidi ptají, kam až cena 
bitcoinu vlastně může až dojít a co 
dělám, když to tak klesá. Myslím 
si, že dnešní (pondělní, možná 
úterní) události (ze začátku února, 
konkrétněji z 5. a 6. února 2018) 
budou s odstupem času brány jako 
chvilkový pokles ceny a možná 
i absolutní dno.

Důvodem, proč jsem přesvěd-
čen, že bitcoin může v závěru 

roku 2018 dosáhnout hodnoty 
400 000 dolarů, je záplava pozitiv-
ních zpráv, které ovšem v současné 
době mainstream cíleně ignoruje. 
A současně i vím, kolik finančních 

prostředků jenom v Čechách plyne 
do kryptoměn, viz třeba zpráva 
o založení investičního kryptofon-
du. Taktéž se mi dostalo informací, 
že Česká republika, respektive 
Kryptokomunita v Čechách je na 
špičkové úrovni.

Právě teď mám tedy sám na-
stavené nákupní příkazy a v klidu 
nakupuju… 

Rok totiž teprve začal…

Radomír Eliáš

Všechny kryptoměny využívají 
blockchain, tedy skoro všechny. Vý-
jimkou je IOTA kryptoměna, která 
místo blockchainu má TANGLE, 
což je direct acyklický graf. Tak 
jak již několik týdnů přemýšlím 
o IOTA, tak funguje na principu 
vln.

Blockchain je pro některé účely 
zbytečně robustní a pomalý. Proto 
se začalo pracovat na Lightning 
Networku u bitcoinu a na jiných 
kryptoměnách, které mají třeba 
jiný výpočet, jiné fungování – 
místo miningu, jako PoW vs. PoS 
(důkaz je proveden vlastněním) či 
jiný blockchain.

Blockchain nebude jen jeden. 
Vypadá to, že například bitco-
in bude mít v budoucnosti více 
blockchainů, s tím že jeden z nich 
je hlavní a ty další jsou side chains, 
které mají nějakou roli – úlohu. 

Příklad: společnost bude mít svůj 
vlastní chain…

Využití této technologie je od 
vlastnických práv na půdu, k lepší 
distribuci el.energie na/z ostrov-
ních systémů či gamefikaci, respek-
tivě propojení reálné ekonomiky 
s tou herní až po smart contracty. 
Současně nám bitcoin jako první 
kryptoměna ukázal možnosti 
decentralizovaných či distribu-
ovaných systémů. Dnes máme 
možnost vytvořit decentralizova-
nou – distribuovanou autonomní 
organizaci, která bude mít vlastní 
rozhodovací procesy a defacto lidi 
nebude potřebovat.

Součástí tohoto všeho je i nový 
přístup k datům, sledování vazeb 

mezi jednotlivými transakcemi, ad-
resami a NODY. V budoucnu bude 
velmi zajímavé na tuto databázi na-
sadit umělou inteligenci či hluboké 
strojové učení. Dle historie se bude 
dát odhadovat nákupní vzorec. 
Určitě bude zajímavé se podívat na 
blockchain a jeho data v 3D a moci 
si zdůraznit některé vazby. Mimo-
chodem čínské NEO chce mít na 
svém blockchainu osobní údaje, 
vzdělání, peníze apod. Například já 
přemýšlím, jak využít blockchain 
pro elektronické zámky, také pro 
volby, MHD apod.

Radomír Eliáš

Lightning Network 
Bitcoin Progress
Lightning Network je vymyšlena 
jako transakční vrstva nad samot-
ným blockchainem tak, aby byly 
transakce levnější a rychlejší. Fun-
guje tak, že se vytvoří datový tunel 
– Smart contracts na bitcoinu. 
Tímto tunelem putují transakce 
mimo blockchain, na základě důvě-
ry nodů mezi sebou v tunelu.

Tato vrstva a její funkčnost umož-
ňují instantní platby a mikro platby, 
kdy není potřeba nahlížet do block-
chainu. Před dnes už skoro třemi 
lety jsme tento problém instantní 
platby vyřešili tak, že jsem rozhodl 
akceptovat platby přijaté do mem-
poolu. V porovnání s LN je to takové 
hrubé řešení, nicméně fungovalo.

Lightning Network, jak je nyní 
popsán, umožní novou expanzi 
bitcoinu, protože síť nebude přetě-
žována mikrotransakcemi a bitcoin 
bude opět použitelný jako měna, 
resp. platební prostředek. Současně 
zde vzniká obrovský potenciál pro 
nové služby běžící na LN, vlastně 
když nad tím tak přemýšlím LN je 
ideálním nástrojem na propojení 
herní a reálné ekonomiky.

Blockchain je jen arbitrem, který 
v případě užití LN rozhoduje, a tak 
jako v běžném životě nepodepisujete 
vše u soudce či notáře, tak všechny 
transakce nemusí jít přes blockchain.

Tudíž pokud si někdo myslel, že 
je bitcoin mrtev, mýlil se. Lighting 
Network je jeden z důvodů mé opti-
mistické predikce ceny bitcoinu pro 
tento rok 2018.

Radomír Eliáš

Více článků si můžete přečíst na www.cw-nn.com
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Letos tomu bude deset let od doby, kdy bájný Satoshi Nakamoto začal pracovat na „Whitepaperu“ bitcoinu. 
Myslím si, že v budoucnosti bude Satoshi oslavován nikoliv kvůli bitcoinu, ale kvůli blockchainu.
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Fintech, blockchain, smart contracts, ICO
Shodou okolností právě v době, 
kdy řeším věci okolo ICO, Smart 
Contracts a jejich využití, vyjde 
na zahraničních serverech pár 
zajímavých článků, které některá 
témata popisují. 

Článek eterizace wallstreet přesně 
popisuje výhody ICO a Smart Con-
tractů pro burzovní a bankovní trh. 
ICO vám může pomoci mnohem 
rychleji ocenit vaši společnost 
či nápad a zároveň velmi rychle 

uvidíte, zdali je o váš nápad zájem. 
Současně se zkracuje vzdálenost 
mezi společností a investory a čas 
na takovouto investici potřebný, 
nehledě na objem vynaložených 
prostředků.

Obejdeme se bez bank? Na tuto 
otázku nelze odpovědět ANO/NE.  
Technologie umožňuje obejít 
banku a získat peníze mimo ni. Na 
druhou stranu, banka stále dispo-
nuje nemalým kapitálem a kontak-
ty, takže v případě, že banky využijí 

této technologie, budou moci svým 
klientům nabídnout mnohem 
rychlejší a lepší nástroj na valuaci 
společnosti, než mají dnes. Nejde 
totiž jen o peníze.Smart contracty 
mohou poskytnout i kvalitativní 
ohodnocení technické stránky 
a výhled, kam se technologie spo-
lečnosti v budoucnosti 
může vydat. 

Radomír Eliáš
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https://cz.cw-nn.com/blockchain-decentralizace-distribuce-gamefikace-a-budoucnost/
https://cz.cw-nn.com/fintech-blockchain-smart-contracts-ico/
https://cz.cw-nn.com/panika-sell-or-buy/
https://cz.cw-nn.com/lightning-network-bitcoin-progress/
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LinkedIn před nějakou dobou 
spustil svou vlastní blogovou 
platformu LinkedIn Pulse. Každý 
uživatel této sociální sítě má tak 
možnost přispět vlastním obsa-
hem. 

Vyplatí se však články na LinkedIn 
vůbec publikovat a jak je psát, aby je 
lidé opravdu četli? Tyto dvě otázky 
se budeme snažit vyřešit v násle-
dujícím článku.

Proč se vyplatí články na 
LinkedIn vůbec publikovat?
• Publikování kvalitního obsa-

hu na sociálních sítích může 
sloužit jako nástroj k oslovení 
nových klientů případně zlep-
šení vztahů s těmi stávajícími. 

• Jako autor článku na LinkedIn 
získáte čtenáře a tím i dosah 
bez potřeby investovat do 
reklamy nebo článek složitě 
sám propagovat.

• Článek se stane součástí profilu 
a dokresluje tak Vaši celkovou 
osobní značku profesionála v da-
ném oboru.

• Článek je dlouhodobě dostupný 
i po jeho publikování. Krátké 

příspěvky velice rychle mizí 
(většinou v řádu několika dnů). 
Článek zůstane online, dokud jej 
sami nesmažete nebo si nezrušíte 
LinkedIn profil.

• Článek je dohledatelný i přes ex-
terní vyhledávače jako je Google 
či Seznam.

• Čtenář není při čtení článku 
rušen ostatním obsahem a re-

klamou (oproti news feedu). Po 
určitou dobu máte jako autor 
jeho celkovou pozornost jen pro 
sebe.

• Psaní článků vám může také po-
moci rozšířit svou síť o nové za-
jímavé kontakty, ke kterým byste 

se normálně nedostali. V zásadě 
se tak publikování obsahu stává 
formou networkingu.

Jak psát na LinkedIn atraktivní 
články?
Abychom neplácali jen všeobecně 
známé poučky, zkusili jsme na to 
jít trošku vědecky, a to na základě 
publikovaných dat v odborných 

článcích a metody pokus omyl 
při psaní vlastních příspěvků. 
Výsledkem je několik málo do-
poručení, které vám pomohou 
psát atraktivnější články.

1) Titulek (headline)
Titulkem (headlinem) článku vše 
začíná, my si ho však necháme až 
na konec. V klidu si napište svůj 
článek a teprve potom se snažte 
vypotit ten správný headline. 
Sami jsme si několikrát vyzkou-

šeli, že se ze základní myšlenky 
článku může postupem času stát 
něco trošku jiného nebo že napsaný 
headline nakonec neodpovídá úplně 
obsahu. Také si při psaní utříbíte 
všechny myšlenky a samotný titulek 
se pak lépe vymýšlí.

2) Samotný text příspěvku
O čem vlastně psát? Záleží na vašich 
cílech a cílové skupině, kterou 
chcete oslovit. 
 Mým cílem je pomocí publiko-
vání článků získat nové kontakty ve 
své cílové skupině, přitom nabízím 
služby středně velkým firmám 
a jednotlivcům v oblasti digitální 
komunikace. Své články tedy píšu 
hlavně pro ně a snažím se k tomu 
přizpůsobit jak formu, tak samotný 
text.

Jak získat dobrý dosah?
• Sdílejte svůj nový článek nejen na 

LinkedIn, ale i na dalších sociál-
ních sítích – Twitter, Facebook.

• Na konec textu přidejte výzvu 
k akci (Call to Action) tipu: Líbil 
se vám tento článek? Dejte mi 
o tom vědět jeho sdílením či 
likem.

• Aktivně se snažte podnítit diskusi 
a odpovídejte na dotazy. 

Poměrně dlouho trvalo, než 
firmy začaly využívat e-mail 
marketing. Nyní ho využívají, 
ale e-mailové schránky jsou za-
plněné a GDPR výrazně omezí 
další možnosti. 

Lidé do svých schránek každý 
den dostávají celou řadu zpráv, 
nabídek a slev. A tak do e-mailů 
už často ani nechodí. Navíc se 

neustále rozvíjí filtrování ochra-
na od poskytovatelů mailových 
služeb. 

Dlouhodobě je průměrná 
otvíranost e-mailů 20 %. To 
znamená, že jenom dva z deseti 

lidí si přečtou to, co jim posíláte. 
Důležitější číslo, proklikovost, je 
u hranice 4 %. (Pokud má člověk 
víc, tak si plácá po ramenou, jak 
to vlastně dělá dobře.)

E-mail marketing není ještě 
odepsaný, stále má svoji roli v di-
gitálním marketingu a prodeji, 
ale GDPR s tím pořádně zamává. 
Je jasné, že efektivita e-mail mar-
ketingu se postupem času bude 

výrazně zmenšovat. Po-
dobně jako se zmenšuje 
role blogů i organického 
dosahu sociálních sítí.

Jaké kanály rostou? 
Jsou to komunikační 
platformy, jako WeChat 
(Čína), WhatsApp a pře-
devším Messenger. 

U těchto platforem 
je efektivita přečtení 
diametrálně odlišná od 
toho, co známe z formátů 
e-mail marketingu nebo 
CEO webů. 

Na přiloženém obrázku může-
te vidět statistiky 
efektivity Me-
ssengeru. 

Vytváření strategie sociálních médií 
pro vaše podnikání může být skli-
čující. Jaký obsah byste měli sdílet? 
Které platformy byste měli použí-
vat? Jak často byste měli zveřejňovat 
příspěvky?

Výběr správného mixu kanálů je 
zcela závislý na vašem publiku a na 
jeho preferencích. 
Publikum B2B 
a B2C samozřejmě 
bude mít odlišné 
spotřební návyky, 
takže je důležité 
pochopit, kdy 
a kde se cílí na 
kupující. Jak si B2B 
a B2C obchodníci 
vybírají své sociál-
ní platformy vidíte 
na obrázku.

Poté, co si vyberete své platfor-
my, pečlivě sledujte, které z nich 
jsou pro vás nejúčinnější v podobě 
kliknutí, likes, sdílení a sledová-
ní. Pokud právě začínáte se svým 
plánem, budete muset věnovat 
určitý čas získání publika v těch-
to kanálech, než budete získávat 
„leady“ resp. potenciální zákazníky. 
Přemýšlejte o sociálních platfor-

mách jako o lidech – každý má 
jedinečnou osobnost, pohybuje se 
svým vlastním tempem a přitahuje 
různé typy osobnosti. To znamená, 
že zveřejnění něčeho na LinkedInu 
v úterý v 10 hodin pravděpodobně 
přinese jiné výsledky než sdílení 
stejné položky na Instagramu ve 
stejnou dobu.

Ukázat správný obsah správným 
lidem v pravý čas je pro marke-
tingové účely cílem, který mají 
obchodníci v sociálních médiích, 
a proto se ujistěte, že dodržujete 
tyto pokyny, abyste 
dosáhli co nejlep-
ších výsledků.

Co udělá GDPR s e-mail marketinkem? Vytváření strategie pro SM

Více článků si můžete přečíst na www.sm-nn.com
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Jak psát na LinkedIn atraktivní články

https://www.sm-nn.com/jak-psat-na-linkedin-atraktivni-clanky/
https://www.sm-nn.com/jak-zamava-prichazejici-gdpr-s-e-mail-marketinkem/
https://www.sm-nn.com/vytvareni-strategie-pro-socialni-media/
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.NET/Javascript Web developer
Meta Healthcare IT Solutions
Brno

Java Programátor
Inventi
Praha

Frontend developer
AITOM
Praha

NET vývojář pro novou 
e-commerce službu
SharyGo
celá ČR

MacOS Developer
Safetica Technologies
Brno

JavaScript vývojář pro 
Bitcoinový Pool
SlushPool
Praha

PHP programátor
Maternia
Praha

C# nebo C++ programátor
Compelson
Praha

JavaScript senior developer
Cognito
Brno

Junior DWH Analytik/
Developer
Profinit
Praha

Vývojář 3D tiskáren
Prusa Research
Praha

Rudolf Urbánek
Generální ředitel 
Microsoft ČR a SR

Česká a slovenská 
pobočka společnosti 
Microsoft bude mít 
od 1. března 2018 nového generální-
ho ředitele. Po téměř pěti letech střídá 
dosavadní šéfku, Biljanu Weber, 
Rudolf Urbánek (38). Biljana Weber 
přebírá od 1. dubna 2018 vedení 
segmentu podnikových aplikací pro 
západní Evropu.

Rudolf Urbánek přichází do Micro-
softu po 16 letech ve společnostech 
T-Mobile Czech Republic a Slovak 
Telekom. V posledních letech zodpo-
vídal jako výkonný ředitel segmentu 
podnikových zákazníků pro český 
a slovenský trh za veškerou obchodní 
strategii v obou zemích od vedení 
přímých i nepřímých prodejních 
kanálů přes marketing, vývoj nových 
produktů, plánování a analýzy po 
řízení vztahů se zákazníky, zákaznic-
ké služby a ICT dodávky.

Rudolf v minulosti zastával různé 
pozice v obchodu a marketingu na 
Slovensku i v Česku. Vystudoval Eko-
nomickou univerzitu v Bratislavě.

Michaela Edgerley 
Šťovíček
Ředitelka marke-
tingové komu-
nikace a PR ABB 
Česká republika

Michaela Edgerley Šťovíček přišla 
do ABB Česká republika ze 100% 
vlastněné dceřiné společnosti 
Lufthansa AirPlus německé aero-
linky Lufthansa, kde byla ředitelkou 
marketingové komunikace a průzku-
mu trhu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem 
působila poslední dva roky. Jejím 
cílem je vedle jiného více rozví-
jet digitální komunikaci či oblast 
CSR aktivit a zaměřit se tak dále 
na rozvoj povědomí o společnosti 
ABB a značce skrze přiblížení se 
zákazníkům.

Absolventka britské univerzity 
v Bath začala svou profesní dráhu 
v oboru telekomunikací. Po společ-
nosti O2 pracovala v konkurenčním 
Vodafonu, kde měla například na 
starosti rozjezd marketingu franšíz 
a posléze se stala marketingovou 
ředitelkou pro oblast předplacených 
karet.

Radim Bureš
Tým forenzních 
služeb EY

Do poradenské 
společnosti EY 2018 
nastoupil odborník 
na veřejnou správu a problematiku 
korupce Radim Bureš. V EY posílí 
tým zaměřený na forenzní služby. 
Radim Bureš působil dlouho na 
vedoucích pozicích ve státní správě, 
kde se věnoval především prevenci 
kriminality. Tyto zkušenosti využil 
i během svého působení jako progra-
mový ředitel Transparency Interna-
tional v České republice. V letech 
2016 a 2017 působil opět ve státní 
správě jako náměstek pro řízení 
úseku odborných činností v Probační 
a mediační službě.
 Radím Bureš je zakládajícím 
členem České kriminologické 
společnosti a členem jejího prvního 
výboru. Poskytuje expertní služby 
pro Radu Evropy, OSN a Evropskou 
komisi. Vede kurz „Dobré vládnutí“ 
na katedře politologie VŠE. Publi-
koval několik publikací a řadu statí 
v odborných časopisech a vystupoval 
na řadě mezinárodních konferencí. 

Kdo se posunul kam
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Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs

Čím výrobní firmy hýčkají své  
zaměstnance?

Výrobní segment už dlouho boju-
je s kritickým nedostatkem pra-
covníků. Vedle navyšování mezd, 
štědrých náborových příspěvků 
a zajímavých balíčků nefinanč-
ních benefitů hýčká zaměstnance 
i dalšími výhodami. Na jednoho 
uchazeče aktuálně připadají tři 
pracovní místa. „Firmy z výrob-
ního segmentu tedy musí o lidi 
doslova zabojovat i dříve nevída-
nými výhodami,“ konstatuje Jitka 
Součková, marketingová mana-
žerka Grafton Recruitment s tím, 
že výrobní segment není zdaleka 
jediný, kdo si lidi hýčká a je v šíři 
nabídky výhod nejdál.

Za doporučení nového za-
městnance dnes řada výrobních 
firem vyplácí stávajícím pracov-
níkům příspěvky, které dosahují 
až na úroveň 15 000 Kč. Noví 
zaměstnanci zase ve valné většině 

případů dostá-
vají příspěvky 
náborové, 
které se u děl-
nických pozic 
pohybují ko-
lem 10 000 Kč, 
u kvalifiko-
vanějších pak kolem 20 000 Kč. 
Každý měsíc se také v některých 
výrobních závodech losuje o pe-
něžité výhry, které dosahují až 
100 000 Kč.

Zaměstnanci výrobních firem 
také často dostávají příspěvky 
na dojíždění do práce anebo 
příspěvky na bydlení. Není při-
tom neobvyklé, že příspěvek na 
bydlení dosahuje výše až 100 % 
nákladů.

Čím dál více výrobních firem 
otevírá firemní školky. Jsou však 
i takové, které je mají otevřené 

24 hodin denně, sedm dní v týd-
nu. Děti pak školky navštěvují dle 
toho, jak vychází rodičům směnný 
provoz. Tím ovšem podpora rodin 
s dětmi nekončí, některé firmy 
nabízejí i službu Tetička, v jejímž 
rámci certifikované chůvy děti 
hlídají, vyzvedávají ze školy anebo 
třeba vodí do kroužků. V tomto 
případě si obvykle zaměstnanci 
hradí 50 % nákladů, i tak 
jde však o velmi vítaný 
benefit. Další pracovní 

nabídky naleznete na  
ICT-NN.com/jobs
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Linux administrátor
etnetera
Praha

Chůva, 24hodinová školka, nutriční poradce – to 
všechno jsou benefity, které výrobní firmy nabízejí 
svým zaměstnancům, aby je přitáhly do pracovní-
ho procesu.

http://www.ict-nn.com/jobs
https://www.b2b-nn.com/microsoft-cr-a-sr-bude-mit-od-brezna-noveho-reditele/
https://www.b2b-nn.com/abb-ma-novou-reditelku-marketingove-komunikace-a-pr/
https://www.b2b-nn.com/do-ey-nastupuje-radim-bures-posili-tym-investigativnich-sluzeb/
https://www.b2b-nn.com/cim-hyckaji-vyrobni-firmy-sve-zamestnance/
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ICT NETWORK NEWS

V květnu vejde v účinnost nové 
evropské nařízení o ochraně osob-
ních údajů GDPR a jeho zostřené 
povinnosti dopadnou bez rozdílu na 
všechny organizace EU. Kdo ještě ne-
začal s implementací nového nařízení, 
má nejvyšší čas. Velkým strašákem 
jsou drakonické pokuty až do výše 
20 milionů eur  či 4 % z celkového roč-
ního obratu celosvětově za předchozí 
finanční rok. S obecným nařízením 
seznámila účastníky Eva Škorničková.

Ondřej Špulák z advokátní 
kanceláře Rowan Legal se věnoval 
nově vznikající roli pověřence pro 
ochranu osobních údajů, tzv. Data 

Protection Officer (DPO). Povinnost 
zřídit DPO budou mít hlavně orgány 
veřejné moci a veřejné subjekty a dále 
společnosti s rozsáhlým zpracováním 
osobních údajů. Úkolem Pověřence 
bude dohlížet na dodržování GDPR, 
poskytovat rady a spolupracovat s do-
zorovým úřadem, kde bude uveden 
jako kontaktní osoba. O tom, co se 
však bude skutečně hlásit na ÚOOÚ, 
by měl finálně rozhodnout manage-
ment organizace, nikoli DPO, ten 
dává pouze doporučení.

GDPR se významně promítne do 
všech agend napříč celou organizací. 
Na konferenci se účastníci dozvě-
děli, jak se nařízení dotkne zejména 
personalistiky a online businessu, 
kterému se věnoval Vojtěch Chloupek 
z advokátní kanceláře Bird & Bird.

GDPR – ochrana osobních údajů 
Upřesněné informace
Společnost Seminaria pořádala 23. ledna 2018 již čtvrtou celostátní 
konferenci na téma GDPR – ochrana osobních údajů, tentokrát s podti-
tulem Upřesněné informace, pod odbornou záštitou Spolku pro ochranu 
osobních údajů a Asociace za lepší ICT řešení.

Další akce 
a konference
naleznete na

ICT-NN.com/events

Fo
to

: S
em

in
ar

ia

Dvoudenní konference se konala ve 
dnech 29. a 30. ledna 2018 ve dvou 
sálech, celkem proběhlo 23 před-
nášek od 21 spíkrů a 135 účastníků 
bylo velmi spokojeno. To mimo jiné 
dokazuje i twitterový účet g2bte-
ched, který se už během konání kon-
ference plnil příspěvky z obou stran: 
návštěvníci chválili obsah přednášek 
a ptali se na témata, která nestihli 
zachytit nebo na jejichž podrob-
nější rozbor nezbyl čas. A naopak: 
přednášející sem dávali informace, 
které nebylo možné během daného 
časového harmonogramu přednášek 
jinak návštěvníkům sdělit. 

Konferenci zahájil jako obvykle 
ředitel Počítačové školy Gopas Jan 
Dvořák. A pak se už rozjel maratón 
přednášek. A jak bývá u Gopasu 
dobrým zvykem, účastníci i před-
nášející se mohli v čase přestávek 
vydatně občerstvit i naobědvat 
v předsálí, čehož spousta účastníků 

využila 
k neformál-
ním setká-
ním nejen 
s přednáše-
jícími, ale 
na základě 
kladených dotazů „poznali“ kolegy, 
řešící stejnou či podobnou proble-
matiku, a tak docházelo i ke vstřícné 
výměně názorů. 

Nelze říci, která z přednášek na-
konec byla ta nejlepší nebo nejvíce 
zaujala, protože všechny měly svůj 
smysl. Za pečlivý výběr témat i před-
nášejících pak patří pořadatelům 
velký dík. Na přetřes přišla většina 
témat, která uživatelé řeší a se který-
mi se ve své praxi denně setkávají.

G2B•TechEd 2018
Plno do posledního místečka
Jak se zdá, Počítačová škola GOPAS cílí své konfe-
rence přesně na zájemce. Důkazem toho je již druhý 
ročník odborné konference G2B•TechEd, konané 
v Brně. Stejně jako vloni bylo obsazeno do posledního 
místečka, letos dokonce přišlo o pár lidí víc. 

Zimní setkání ISPíků 
Potkali se u Kolína
Dne 31. 1. 2018 se uskutečnila 
zajímavá akce ve velmi osobitém 
prostředí areálu nejvyššího Vig-
vamu v Evropě s cílem seznámit 
účastníky s novinkami na trhu, ale 
i pobavit formou krásného pová-
nočního večírku s dalšími lidmi 
z oboru v oblasti telekomunikací 
a systému Mikrotik. 

Jednalo se o přednáškovou akci 
pro poskytovatele internetu (ISP) 
a uživatelům Mikrotik Operačního 
Systému v jeho routerech. 

Přednášek zde bylo habaděj, pro-
tože zájem o tuto akci byl obrovský. 
I proto přednášky trvaly vždy jen 
dvacet minut.

ATC Roadshow
Tématem byl cloud
Od 17. do 19. ledna se v Ostravě, 
Brně a Praze distributor AT Com-
puters uspořádal třetí ročník akce 
ATC Cloud Enterprise Roadshow. 
Ve třech městech se sešlo celkem 
181 resellerů.
 
Na jedenácti přednáškách si reselleři 
vyslechli nejnovější informace od svě-
tových i tuzemských výrobců ohledně 
cloud a enterprise řešení. Nechyběla 
ani přednáška ostravského distributora 
plná novinek ohledně poskytovaných 
služeb a informací o produktech. Re-
selleři se mohli zastavit i na výstavkách 
jednotlivých výrobců a poptat důležité 
informace.

Účastníci dostávali za svou aktivitu 
a dotazy při přednáškách žetony, které 
si po poslední přednášce mohli směnit 
za dárky v tradiční tombole. Na závěr 
se také losovali výherci produktů 
TP-Link a jeden účastník byl odměněn 
luxusním rumem z ostrova Mauricius.
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http://www.ict-nn.com/events
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38482
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=37800
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38641
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38669&typ=bs&month=2&year=2018
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38068
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38626
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38466
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=38488
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=33182
https://www.rc-nn.com/cloudovou-roadshow-at-computers-navstivilo-157-reselleru/
https://www.itsec-nn.com/gdpr-ochrana-osobnich-udaju-upresnene-informace/
https://www.ew-nn.com/g2bteched-2018-plno-do-posledniho-mistecka/
https://www.ew-nn.com/zimni-setkani-ispiku-anebo-potkali-se-u-kolina/
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Předplatné  
časopisu 
ICT NETWORK 
NEWS s dárkem
Vážení čtenáři,
pro ty čtenáře, kteří si chtějí 
v klidu přečíst tištěnou verzi 
časopisu ICT NETWORK 
NEWS jsme připravili před-
platné. To si můžete objednat, 
jak ve formátu ročního před-
platného, tak půlročního, nebo 
kvartálního. Roční předplatné 
si můžete objednávat i ve 
formátu voucheru, který pro 
vás rádi připravíme (stačí nám 
napsat email). 

Předplatné časopisu ICT 
NETWORK NEWS, které vy-
chází v jedenácti opakováních 
(letní dvojčíslo) je stanoveno 
na 550 Kč. Touto cenou se 
rozumí jedenáct po sobě jdou-
cích čísel, počínaje nejbližším 
číslem, které vyjde po ode-
slání a zaplacení objednávky 
předplatného ICT NETWORK 
NEWS. Pokud tedy objednáte 
roční předplatné nyní, první 
číslo, které vám přijde, bude 
březnové vydání. Předplatné 
pak skončí únorovým číslem 
následujícího roku. 

Pro objednávku našeho časo-
pisu si můžete napsat na adresu 
events@averia.cz. Do e-mailu 
uveďte, prosíme, svoje jméno 
a doručovací adresu, na kterou 
chcete časopis posílat, kontakt-
ní e-mail a svou adresu, pokud 
se liší od adresy doručovací.

Pokud byste chtěli dostávat 
více výtisků, které vám máme 
rovnou z tiskárny nechat dor-
učovat, celková cena předplat-
ného se pak stanoví jako počet 
výtisků vynásobený cenou 
základního předplatného.

K zadání předplatného ale 
máte možnost využít i níže 
umístěného QR kódu. Ten vás 
zavede na webové rozhraní, 
kde pouze vyplníte potřebné 
údaje do předpřipravených 
políček.

Přejeme všem zájemcům pří-
jemné čtení ICT NETWORK 
NEWS!

Petr Smolník, 
šéfredaktor

Více akcí najdete na www.ew-nn.com

Jedná se především o IT manažery, 
IT procesní specialisty, projektové 
manažery a všechny, kteří se podle 
daných procesů řídí. Dále pak CISO, 
manažerům bezpečnosti informací 
a všem, co se o jednotlivá témata 
zajímají.

Konference bude mít tři samostat-
né workshopy a společný dopolední 
blok přednášek. Ten zahájí Martin 
Vitouš. Za necelých 30 let, v průběhu 
kterých se v IT pohybuje prošel vším, 
čím se asi v IT projít dá. Posledních 
deset let se věnuje převážně projek-
tům optimalizace chodu a řízení IT. 
Vedle této konzultantské činnosti 
poskytuje školení různých metod 
z oblasti strategického, projektového, 
procesního a osobního řízení. Kromě 
úvodní přednášky se bude věnovat 
problematice DevOps a bude mode-
rátorem závěrečné panelové diskuze. 

Na úvodní slovo naváže svou před-
náškou, zaměřenou na procesy ITIL 
na rozhraní IT a byznysu Radovan 

Citterberg. Poslední pět let se zamě-
řuje především na oblast assesmentu 
existujících IT systémů a služeb. 

S přednáškou na téma GDPR roz-
hodně není IT projekt vystoupí On-
dřej Ševeček. V poslední době má za 
sebou čtyři větší bezpečnostní analýzy 
a o nich jistě něco rád řekne třeba i na 
závěrečné panelové diskuzi. 

Konference Gopas ManDay.it
Řeč bude o GDPR, DevOps a ITIL
Manažerská konference ManDay.it 2018 je určena CIO, vedoucím pro-
vozu IT, vedoucím velkých projektů a všem, kteří se zabývají IT procesy, 
optimalizací poskytování IT služeb apod. Koná se 19. února 2018 v Praze.

Na této akci se posledních letech 
pravidelně registruje více než 2300 
hostů, během dvoudenního progra-
mu se odehraje zhruba 200 před-
nášek a diskusí a ve výstavní části 
se představí přes stovku dodavatelů 
technologií a služeb. Dvoudenní 
program je doplněn visegrádskou 
konferencí V4DIS (Visegrad Four 
for Developing Information Society).

Mezi aktivními účastníky se vedle 
stovek zástupců veřejné správy, 
odborníků i zástupců dodavatelů 
technologií a služeb objevuje i řada 
vrcholných politiků, náměstků mi-
nisterstev, hejtmanů, primátorů, šéfů 
státních organizací, zástupců obou 
komor Parlamentu ČR i desítky 
zahraničních návštěvníků. 

„Program konference letos bude 
především o vizích,“ říká RNDr. 
Tomáš Renčín, výkonný ředitel 
konference. „Prakticky všechny 
parlamentní strany se shodují v tom, 
že digitalizace veřejné správy patří 
mezi hlavní priority. O tom konečně 
svědčí i kapitola Digitální Česko 
v programovém prohlášení první 
vlády Andreje Babiše. Zcela určitě tak 
budou tyto vize a otázky ‚jak dál?‘ 
stěžejní částí programu.“ 

Ondřej Ševeček na TechEdu 2017.

Konference ISSS 2018 
Vzhůru do třetí dekády!
Ve dnech 9.–10. dubna 2018 se v kongresovém centru Aldis v Hradci 
Králové uskuteční již 21. ročník renomované konference zaměřené na re-
formu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. 
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Konference
Next Generation 
Networking  
& Security
Nechte se pozvat 13. února 2018 
do brněnského hotelu Maximus 
Resort na konferenci, která je 
zaměřena na nové trendy v oblasti 
nejen datových center – zejména 
Open Networking a bezpečnost 
ve virtualizovaném i ve fyzickém 
prostředí. 

Kromě odborné části, zaměřené také 
na praktické ukázky a případové stu-
die, pro vás bude připraven odpolední 
relaxační program s bohatou večeří 
a možností vstupu do největšího Wel-
lness & Spa v České republice.
Konference je určena zejména pro 
správce sítí a pracovníky z oblasti tele-
komunikací či datových center. 

Objednejte si 
předplatné  

našeho časopisu 
ICT NETWORK NEWS 

ještě dnes

Konference
Big Data
Konference pro všechny, kteří 
chtějí pomocí dat a umělé inteli-
gence zefektivnit řízení a provoz, 
marketing a prodej ve své firmě se 
koná 21. 3. 2018 v NTM v Praze. 

Již 4. ročník konference Primetime 
for… Big Data, pořádaný týmem 
Blue Events, se zaměří na vzájemné 
propojení člověka a technologií. 
Přední experti a lídři budou s publi-
kem sdílet své zkušenosti z praktic-
kého využití velkých a chytrých dat 
v rámci firemních procesů. Celo-
denní program přinese inspiraci, jak 
nás spojení člověka, BI a AI může 
obohatit.
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https://www.dc-nn.com/pozvanka-konference-next-generation-networking-security/
http://www.corporateict.cz/novinky/3783-konference-manday-it-bude-zejmena-o-gdpr-devops-a-itil
https://www.ew-nn.com/konference-big-data/
https://www.itsec-nn.com/isss-2018-vzhuru-do-treti-dekady/
https://www.b2b-nn.com/predplatne-casopisu-ict-network-news/
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Díky spolupráci amerického výrobce 
počítačů Dell a herečky Nikki Reedové 
známé z filmové série Stmívání (Twi-
light) je to nyní možné. Dell a Nikki 
Reedová spolu vytvořili novou řadu 
šperků vyrobených z recyklovaného zlata 
získaného ze starých základních desek 
použitých počítačů a notebooků pod 
značkou The Circular Collection.

Proces výroby šperků je snadný. Spo-
lečnost Dell se v rámci svého programu 
Legacy of Good (Odkaz dobrých skutků) 

zavázala do roku 2020 zrecyklovat na sto 
milionů liber recyklovaného obsahu zpět 
do svého produktového portfolia a část 
tohoto recyklovaného materiálu půjde 
na výrobu šperků a módních doplňků. 
Nová kolekce vychází v limitované edici 
a zahrnuje prsteny, náušnice a manže-
tové knoflíčky vyrobené ze čtrnácti- 
a osmnáctikarátového zlata. Šperky byly 
poprvé představeny letos v lednu na CES 
2018 v Las Vegas. Nikki Reedová, spolu-
zakladatelka firmy Bayou with Love, to 

vysvětluje takto: „Vytvořili jsme značku 
Bayou with Love s cílem zvýšit pově-
domí spotřebitelů o tom, jaké důsledky 
má chování lidí pro naši planetu. Chtěli 
jsme ukázat, že i krásné věci jako šperky 
a módní doplňky, lze vyrobit z udržitel-
ných zdrojů. Tím, že používáme zlato, 
které bylo dříve považováno za odpad, 
usilujeme se společností Dell o to, aby se 
recyklovalo více přírodních zdrojů. Časem 
chceme dosáhnout stavu tzv. nulového 
odpadu (zero waste).“

Zákazníci se mohou letos těšit na 
výběr z pěti OLED modelů, LCD 
televizory s NanoLED technolo-
gií, obrazový procesor P5, funkci 
Google Assistant nebo oblíbenou 
technologii Ambilight.

Společnost TP Vision, výrobce tele-
vizorů Philips, oznámila nové klíčové 
modely televizorů pro rok 2018. Phi- 
lips TV nabídne zákazníkům hned pět 

modelů OLED televizorů v úhlopříč-
kách 55 a 65 palců. První rok s techno-
logií OLED znamenal pro 55“ model 
9002 Philips OLED TV 21 ocenění 
v celé Evropě. 

Všechny OLED televizory mají 
Philipsem patentovaný obrazový pro-

cesor P5 Perfect Picture Engine, který 
kombinuje sílu pěti procesorů v jed-
nom. U OLED televizorů nechybí ani 
třístranný Ambilight, operační systém 
Android TV s funkcí Google Assistant, 
která umožňuje hlasové ovládání 
televizoru i chytré domácnosti. 

Televizor OLED 973 byl představen 
loni na IFA 2017 a nyní debutuje na 
evropských trzích. Model 973 nabízí 
evropský design skla, hliníku a tkaniny 
Kvadrat, jež zakrývá 60W reprodukto-
ry ve stojánku. 65palcový bratr modelu 
9002, řada OLED 873 dorazí na náš 
trh v prvním čtvrtletí a nabídne maxi-
mální jas 900 cd/m2 a široký barevný 
gamut. Díky P5 dosahuje a s přehle-
dem překonává standardy pro certifi-
kaci UHD Premium a vlastní standard 
Philips HDR Perfect, HDR10 i HLG.

K OLED televizorům Philips ve 
druhém čtvrtletí roku 2018 připojí 
i novou řadu OLED 803 s minimalis-
tickým designem, dostupnou rovněž 
v úhlopříčkách 55“ a 65“.

Sportovní sluchátka si získala již 
mnoho příznivců. Nyní přichází 
na evropský trh pod označením 
Bose SoundSport Free jejich nová, 
absolutně bezdrátová generace. 

Novinku charakterizuje speciálně 
navržený design pro sportovní 
využití a dva malé sluchátkové 
špunty s vestavěnými bateriemi. Tato 
sluchátka, která se na evropský trh 
dostávají právě nyní, jsou absolutně 
bez kabelů. Do obou částí je vesta-
věna technologie Bluetooth, která 
zajišťuje jejich trvalé a spolehlivé 
spojení s telefonem nebo tabletem, 
ke kterému jsou spárována. Bez-
drátový dosah je deset metrů, takže 
můžete mít zdroj hudby položený 
v tělocvičně nedaleko sebe a záro-
veň se nechat motivovat při cvičení 
hudbou. Zvuk odpovídá nejvyšším 
standardům Bose a využívá digitální 
zpracování signálu a optimalizovaný 
inteligentní ekvalizér, který se stará 
o brilantní reprodukci při jakékoli 
úrovni hlasitosti. 

Sluchátka Bose SoundSport Free 
byla navržena s ohledem na vynika-
jící poměr mezi velikostí, zvukovým 
výkonem, kvalitou, výdrží a spoleh-

livým uchycením v uších. Jejich 
design a konstrukce je předurču-
je pro sportovní vyžití. Sluchátka 
jsou vodě i potu odolná a používají 
speciální hydrofobní membrány, 
které propouští ven zvuk v celém 
frekvenčním pásmu, ale brání 
proniknutí, byť jen kapky tekutiny, 
k reproduktorům. Kromě poslechu 
hudby plní také funkci handsfree 
pro telefonování. 

Vestavěné dobíjecí lithium-ion-
tové baterie poskytují sluchátkům 
SoundSport Free energii až pro pět 
hodin hlasité hudby. Součástí balení 
je přenosné a ochranné pouzdro, 
které slouží i k nabíjení sluchátek. To 
je nabije 2x až na 10 hodin. 

Nové módní šperky ze starých počítačů

Čím dál tím více televizorů je OLED Bezdrátová sluchátka pro sport 
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Napadlo vás, že nové náušnice, které si pořídíte, budou 
vyrobené z bývalé součástky notebooku či osobního počí-
tače? Nebo hledali byste módní trendy šperky u světového 
výrobce výpočetních technologií? Jak jde dohromady 
recyklace a krása?

http://kankry.cz/2018/02/05/nove-modni-sperky-ze-starych-pocitacu/
http://kankry.cz/2018/01/26/novym-produktum-vevodi-oled/
http://kankry.cz/2018/02/09/prvni-opravdu-bezdratova-sluchatka-pro-sport/



