
Bezpečnost dat  
v SaaS aplikacích
Rozšířenost SaaS aplikací je ne-
popiratelná a lze to demonstrovat 
na snadném příkladě. Společnost 
Microsoft v posledním ročním 
vyhodnocení zveřejnila počet jejich 
předplatitelů – 51,9 milionů. Znají 
jejich zákazníci model sdílené od-
povědnosti a co za ně poskytovatel 
služby už neřeší?

Sdílený model odpovědnosti

Ti, kteří využívají SaaS aplikace, do-
stanou k dispozici přístup do aplikací, 
které běží v infrastruktuře provozova-
tele. Jejich zákazníci díky této službě 
mají o několik starostí méně – nemusí 
řešit hardware serverů a ani 
nainstalovaný software.

Rozhovor: Novinky z portfolia APC společnosti 
Schneider Electric

Rozhovor: Je cloud opravdu bezpečný?
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Na novinky z portfolia racků a 
UPS jsme se zeptali Pavla Bla-
huta ze společnosti Schneider 
Electric.

Jaké jsou novinky nebo produkty 
v oblasti racků z portfolia APC 
společnosti Schneider Electric, 
které chcete na konci letošního 
roku představit?

V této oblasti jsme přišli s 
několika velmi zajímavými 
novinkami. První z nich je nová 
řada IT stojanů tzv. racků, Easy 
Rack, která se vyznačuje širokou 
škálou nabízených variant, 
některými zajímavými vlastnost-
mi, ale hlavně velmi příznivou 
cenovou hladinou při zachování 
špičkové kvality, kterou zákaz-
níci naší značky očekávají. Easy 
Rack jsou ideálním řešením 
pro aplikace Edge computingu, 
ale své uplatnění naleznou i ve 
středních a velkých datacentrech. 
Další novinkou je nová řada APC 
Netshelter Rack ATS, automatic-
kých přepínačů napájení do IT 
stojanů, u kterých byla zvýšená 

přesnost, modernizovaný vymě-
nitelný síťový adaptér s podporou 
enviromentálních čidel, Wi-Fi 
konektivitou a sdílením IP adresy 
mezi více zařízeními. Nová gene-
race APC Netshelter Rack ATS 
poskytne nové funkce a obvyklou 

špičkovou kvalitu při napájení 
jednozdrojových IT prvků.
    V neposlední řadě bych rád 
upozornil na novou řadu vysoce 
profesionálních a výkonných 
lišt distribuce napájení APC 
NetShelter Rack PDU Advanced. 
Díky prvním kombinovaným 

zásuvkám 4 v 1 v oboru nabí-
zí APC NetShelter Rack PDU 
Advanced jednodušší ovládání, 
rychlejší nasazení a větší flexi-
bilitu. S dvojnásobným počtem 
zásuvek na jednotku poskytuje 
PDU až o 50 % více energie pro 

podporu aplikací se zvýšenou 
hustotou serverových stojanů 
APC NetShelter Rack PDU 
Advanced umožňuje uživate-
lům napájet až dvojnásobný 
počet zařízení a 
50% nárůst výkonu 
napájení.

11. října 2022 se v Cubex Cen-
tru Praha konala konference 
ARROW FORUM, jejímiž hlav-
ními tématy byly kybernetická 
bezpečnost a cloud. Zeptali jsme 
se, jak je to vlastně s tou „ky-
berbezpečností a cloudem“. Na 
dotazy odpovídali Milan Bartek a 
Radek Čelůstka z Arrow ECS pro 
Českou a Slovenskou republiku.

Petr Smolník: V předchozím 
rozhovoru a také na konferenci 
se prolínaly otázky a témata o 
kybernetické bezpečnosti, ale 

také o cloudu. Jak je to tedy s tím 
cloudem? Je opravdu bezpečný?

Milan Bartek: Veškerými otázka-
mi, které na konferenci zazněly, 
se prolínal cloud a kybernetická 
bezpečnost. A my se s nimi stále 
setkáváme nejenom u našich 
partnerů, ale i u zákazníků, 
kteří se s touto obavou potýkají v 
různých formách – jestli je pro ně 
cloud, cloud třetích stran, nebo 
jakýkoliv jiný cloud, bezpečný.
    Nejenom Microsoft nebo 
Oracle, ale většina vendorů, kteří 

se na konferenci Arrow Forum 
prezentovali, hovořili o bezpeč-
nosti. Kupodivu i firmy, které 
jako bezpečnostní na našem trhu 
nejsou obecně vnímané.
    Někdy mám pocit, že bezpeč-
nost je spíše taková výmluva. 
Lidé nechtějí změny a cloud 
velkou změnou je, a tak hledají 
důvody, proč jej nezvolit. Důvody 
jsou v podstatě z naší zkušenosti 
dva: zaprvé je to drahé a druhým 
důvodem je právě 
obava z pohledu 
bezpečnosti.
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Rozhovor: Je cloud opravdu bezpečný?
My se snažíme jak 
partnerům, reselle-
rům, tak i koncovým 
zákazníkům ukazovat, 

že tyto jejich obavy jsou liché, a 
přechod do cloudu je bezpečný. A 
nejenom přechod, ale i provozování 
IT v cloudu je bezpečné a není to 
drahé.
    Na zabezpečení se můžeme dívat 
tak, že se budeme bránit proti něja-
kému útoku, a to je řekněme krok A, 
ale krok B je i to, že když mě někdo 
napadne, tak musím být připraven 
na to, že data mám na nějakém 
bezpečném místě ochráněná a také 
kvalitně zálohovaná, takže když už 
mě někdo napadne, budu schopen 
velice rychle z této zálohy obnovit 
provoz.
    To, co se stalo u některých 
organizací v poslední době, kdy 
výpadky jejich služeb po kyberútoku 
byly dlouhotrvající, je důkazem, že 
tuto oblast zabezpečení, řekněme 
zálohování nebo disaster recovery, 
má klient ve své infrastruktuře jako 
slabé místo a měl by se na ni zaměřit 
a posílit ji. Na tuto oblast by měl z 
hlediska zabezpečení IT a IT strate-
gie v rámci společnosti pohlížet ne 

pouze jako na nějakou ochranu před 
útokem, ale i na to, co se stane po 
útoku, až bude organizace nějakým 
způsobem napadena a bude muset 
následně obnovit provoz.

Petr Smolník: Množství společností 
na našem trhu má vždy otázku, 
kolik je vlastně bude ta „kyber-
bezpečnost stát a kolik do ní mají 
investovat“. I ty firmy, které mají 
nějak své systémy zabezpečené, 
se staly terčem útoku a byly pak 
paralyzovány z pohledu 
funkčnosti celé spo-
lečnosti. Je zde rozdíl, 
jestli má firma infra-
strukturu klasickou 
nebo cloudovou?

Radek Čelůstka: Bez ohledu na to, 
jestli se jedná o cloud nebo standard-
ní infrastrukturu, je kyberbezpečnost 
ve společnostech víceúrovňový 
problém. První úrovní je, jak moc si 
dokážou IT lidé v dané firmě obhájit 
investice do oblasti zabezpečení. Další 
úrovní je samotná znalost technologií 
a čas na přípravu nasazení bezpeč-
nostních technologií. A v neposlední 
řadě, jak si pravidelně prověřují svojí 
infrastrukturu, jak je odolná na zná-
mé i neznámé vektory útoků.

EDITORIAL

Vážené  
čtenářky, 

vážení  
čtenáři,

listopadové 
číslo časo-

pisu ICT 
NETWORK 

NEWS je tu a je opět nabité 
zajímavými informacemi z 
oblasti bezpečnosti, teleko-
munikací, datových center, 
cloudu, IoT i dalších. Jako 

již více méně tradičně, vám 
přinášíme další rozhovory, 

u kterých jsme si už ověřili, 
že vás zajímají, a budeme v 
nich pokračovat. V aktuál-
ním čísle si můžete přečíst 

například, jestli je digitální 
Euro hudbou budoucnosti, 

nebo už je za dveřmi, o 
5-qubitovém kvantovém 
počítači či nejčastějších 

chybách v online marketin-
gu. Novinek a zajímavostí 

je, jako vždy, hodně, ale 
jsou přehledně rozčleněny 

do samostatných rubrik.
Prosinec se kvapem blíží a 
konferencí ubývá. Všichni 
se už určitě těšíte na nad-

cházející předvánoční a 
vánoční čas, spojený pře-

devším s rodinou a klidem. 
Stejně jako každý rok toto 
období, zcela jistě, prověří 

kapacity a připravenost 
dodavatelského řetězce. 

Plyn zatím proudí, ropy je 
dostatek, tak se snad žád-

ného velkého překvapení 
nedočkáme.

Přejeme vám z redakce 
příjemné čtení a hezkou 

pohodu při shánění vánoč-
ních dárků.

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

Projekt Ochrana citlivých dat AK – Proč investovat do 
kybernetické bezpečnosti v advokátní kanceláři?
V následujícím článku bychom 
vás rádi seznámili s projektem, 
jehož cílem bylo pomoci malým a 
středním advokátním kancelářím s 
ochranou dat před kybernetickými 
útoky. Proč zrovna advokátním 
kancelářím?

Důvod je jednoduchý. Hrozba kyber-
netických útoků se již netýká jen vel-
kých společností nebo konkrétního 
sektoru. Hackerské skupiny se stále 
častěji zaměřují i na kampaně cílené 
na menší společnosti s velmi citlivý-
mi daty. Velká část těchto útoků je 
provedena prostřednictvím phisingu, 
tedy podvodné techniky používané 
na internetu a sloužící k získání citli-
vých údajů nebo donucení uživatele 
poskytnout útočníkovi přístupy do 
systému. Následně útočník využije 
získaných přístupů k rozšíření škod-
livé aplikace/kódu v organizaci. Dnes 
nejznámějším a nejvíce používaným  
typem útoků jsou ransomware útoky. 
Cílem je tedy zašifrování/znepřístup-
nění dat s požadavkem na zaplacení 
výkupného.

Proč právě advokátní kanceláře?

Advokátní kanceláře dlouhodobě 

zpracovávají a uchovávají velmi 
citlivá data a informace svých klientů, 
kteří jim svěřili svoji plnou důvěru. Z 
toho se dá logicky usoudit, že většina 
kanceláři se ochranou dat a řešení 
otázek kybernetické bezpečnosti 
musí systematicky zabývat. Nicméně 
v praxi tomu tak není.
    Nemalé procento advokátů jsou 
totiž živnostníci – jednotlivci, kteří 
pouze sdílejí kancelářský prostor se 
svými kolegy a pracovní stanice jim 
slouží jako pracovní nástroj k výko-
nu povolání. Nic víc, nic míň. Jen 
malé procento advokátních kancelá-

ří má vlastní IT oddělení a prakticky 
žádné nemají oddělení informační 
bezpečnosti. Situaci v oblasti pově-
domí o kybernetické bezpečnosti 
pěkně shrnuje Americká advokátní 
komora, která pravidelně vydá-
vá technologický report a v něm 
uvádí, jak advokátní kanceláře řeší 
kybernetickou bezpečnost. Pokud 
výsledky za rok 2021 prezentujeme, 
a to cituji doslovně, jsou výsledky 
šokující a pozitivní po-
hyb za poslední rok, či 
několik let, je prakticky 
nulový.
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Propojit informační systémy 
veřejné správy a zajistit nadre-
sortní sdílení digitálních služeb 
má státní agentura, jejíž vznik 
Sněmovna přes odpor opozice 
schválila novelou o právu na digi-
tální služby. Vytvoření Digitální a 
informační agentury (DIA), která 
má od ministerstva vnitra převzít 
správu základních registrů, nyní 
dostane k projednání Senát, který 
se k tomu sejde zřejmě počátkem 
prosince.

Sněmovna v rámci vládní novely 
schválila poslanecký návrh, podle 
něhož rodná čísla budou úřady 
do občanských průkazů zřejmě 
zapisovat ještě další dva roky. Dolní 
komora ukončení této praxe o 
rok odložila na 31. prosince 2024. 
Rodné číslo má poté nahradit nové 
číslo, z něhož nebude možné určit 
věk a pohlaví občana.
    DIA má zjednodušit poskyto-
vání služeb veřejné správy lidem. 
Podle plánů ministerstva pro místní 
rozvoj má vzniknout k 1. lednu 
příštího roku, reálně zahájit činnost 
by měla až od začátku dubna kvůli 
dostatku času na přípravy. Agentu-
ra podle vicepremiéra pro digitali-
zaci Ivana Bartoše (Piráti) umožní 
efektivní sdílení informací mezi 
státními organizacemi i prosazová-
ní principu nadresortních řešení. 
Od vzniku agentury si vicepremiér 
slibuje úspory v nákladech na lidi i 
na informační technologie.
    Poslanci ANO a SPD neúspěšně 
požadovali zamítnutí nebo alespoň 
odklad schvalování novely, které 
vytýkali nepřipravenost. Podle nich 
bude DIA jen dalším nákladným 
úřadem. Zástupci ANO poukazo-
vali na to, že se vznikem agentury 
nesouhlasí odboráři ministerstva 
vnitra, Svaz měst a obcí ani ICT 
unie, tedy profesní organizace v 
oblasti informačních technologií, 
kterou vede místopředseda ODS 
a Rady vlády pro informační spo-
lečnost Zdeněk Zajíček. Vicepre-
miér a ministr pro místní rozvoj 
Bartoš namítal, že vznik agentury 
projednával se všemi zainteresova-
nými stranami a že tři nesouhlasná 
stanoviska nelze 
zaměňovat za názor 
odborné veřejnosti.

Sněmovna schváli-
la vznik agentury, 
která má propojit 
informační systémy 
správy

Philips v Paříži představil novou herní značku Evnia, 
nabídne luxusní monitory i příslušenství
Společnost Philips představila 
novou produktovou řadu značky 
Evnia, která bude nabízet špičkové 
luxusní monitory a příslušenství 
jak pro příležitostné hráče, tak i 
pro vášnivé hráče do jejich vymaz-
lených počítačových sestav.

Philips Evnia

Společnost Philips v monitorech 
značky Evnia bude kombinovat ty 
nejnovější technologie jako OLED, 
QD-OLED a MiniLED panely s 
technologií osvětlení Ambiglow, 
která má podobný efekt jako Am-
bilight v televizorech Philips. Dále 
monitory doplní myši, klávesnice 
a sluchátka. Značka Evnia nabíd-
ne tři základní produktové řady, 
první řada 3000 pro ty nejdostup-
nější, druhá řada 5000 pro většinu 
zájemců a třetí řada 7000 a 8000 pro 
ty nejnáročnější. Momentálně se 
představily produkty v charakteris-
tickém bílém provedení z řady 7000 
i 8000 a bezdrátové příslušenství. 
Monitor z řady 5000 jsme prozatím 

viděli jen v připravované, nefinální 
verzi a produkty z řady 3000 jsou 
zatím pouze jako myšlenka.

Philips Evnia monitory

Od prosince tohoto roku budou na 
trhu k mání nové monitory značky 
Evnia, jedním z nich ku-
příkladu bude zakřivený 
monitor o hmotnosti 
10,35 kg s obnovovací 
frekvencí 165 Hz, 34 

palcovou úhlopříčkou a s rozlišením 
UltraWide Quad HD 3440 x 1440 
a HDR 1400 nesoucí jméno Philips 
Evnia 34M2C7600MV. Jeho dopo-
ručená koncová cena bude kolem 
50.000 korun.
   V lednu můžeme na trhu očekávat 
další monitory, z řad 8000 a 5000.

Tradiční setkání partnerů distributora SWS a.s. v Čejkovicích, 
pod taktovkou generálního partnera značky APC společnosti 
Schneider Electric
Ve čtvrtek 6. října se v Čejkovi-
cích, na tradičním již 41. setkání 
pořádaném distributorem SWS a.s., 
opět setkalo téměř 400 resellerů a 
150 vendorů ze všech koutů České 
republiky a také Slovenska.

Tentokrát to bylo společně s gene-
rálním partnerem značkou APC 
společnosti Schneider Electric, který 
od začátku až do konce doplňoval 
odborné přednášky také bohatým 
zábavným programem.
      Přednášek bylo na akci hodně, 
ale my jsme jako první zvolili tu, na 
níž Lukáš Votrubec uvedl novinku, 
kterou globálně společnost Schneider 
Electric uvedla teprve nedávno. Jed-
nalo se o novinky značky 
APC v produktové řadě 
Smart-UPS Ultra a také 
v partnerském programu 
mySchneider IT. Na podrobnosti o 
těchto produktech jsme se Lukáše 
Votrubce zeptali v samostatném 
rozhovoru.
    Přednášky probíhaly souběžně ve 
více sálech a promo akce byly v pod-
statě všude, kam jsme se na přednáš-
kách pohnuli.
    Stánky partnerů a další atrakce 
byly nejen na hlavním nádvoří, ale 

také před Čejkovickým zámkem a 
následně také v blízké Orlovně. Před-
náškový program byl opravdu pestrý. 
Aby prodejci nestrádali hladem a 

žízní k dispozici bylo 
občerstvení.
    V doprovodném 
programu si mohli ná-

vštěvníci zahrát stolní fotbálek, nebo 
si prověřit svoji přesnost v šipkovém 
turnaji. Také jsme si zkusili hodit 
sekerami do terče.
    Na nádvoří u stánku 
Schneider Electric byla 
celá řada partnerů, které 
zajímali produkty APC 
jako vystavený 6U vysoký 
IT rozvaděč s monitorin-

gem prostředí, a také měli možnost 
nechat si nakreslit svůj portrét kari-
katuristou, využít kolo štěstí a další 
doprovodný program.
     Velmi často jsme potkávali mo-
derátora Ondřeje Cardu, který celou 
akci provázel slovem, dělal rozhovory 
a rozdával prodejcům různé dárky. 
Produktové novinky, které budou k 
dispozici na konci letošního roku, 
představili výrobci PC, notebooků, 
serverů a další výpočetní techniky.

https://cz.ict-nn.com/
https://www.egov-nn.com/snemovna-schvalila-vznik-agentury-ktera-ma-propojit-informacni-systemy-spravy/
https://cz.ict-nn.com/philips-v-parizi-predstavil-novou-herni-znacku-evnia-nabidne-luxusni-monitory-i-prislusenstvi/
https://www.rc-nn.com/tradicni-setkani-partneru-distributora-sws-a-s-v-cejkovicich-pod-taktovkou-generalniho-partnera-znacky-apc-spolecnosti-schneider-electric/
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Na internet unikla 
data 65.000  
institucí a firem, 
včetně českých
Na internet v nedávné době 
unikla data 65.000 firem a 
institucí včetně dat organizací 
z Česka. Únik se pravděpodob-
ně týká ministerstva vnitra, 
ministerstva financí, oficiál-
ních stránek armády, největší 
tuzemské zdravotní pojišťovny 
VZP, T-Mobilu nebo České 
spořitelny. Za incidentem stojí 
špatně nastavený server Azure 
Blob spravovaný společností 
Microsoft, informovaly společ-
nosti SOCRadar a Xevos.

Mezi uniklými daty jsou přihla-
šovací údaje, uživatelské infor-
mace, objednávky produktů a 
obchodní nabídky či dokumen-
ty, které mohou odhalit duševní 
vlastnictví. Hackeři mohou tato 
data zneužít k cíleným útokům, 
ve kterých citlivé údaje využijí. 
Zároveň je mo-
hou prodat dál na 
darknetu.

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

Provozovatelé malwaru RomCom 
RAT pokračují ve vývoji svých 
kampaní distribucí falešných ver-
zí softwaru, jako je SolarWinds 
Network Performance Monitor, 
správce hesel KeePass a PDF 
Reader Pro prostřednictvím 
falešných webových stránek.

Cílem operace jsou oběti na 
Ukrajině a ve vybraných anglicky 
mluvících zemích, jako je Spojené 
království.
    “Vzhledem ke geografii cílů a 
současné geopolitické situaci je ne-
pravděpodobné, že by aktér hrozby 
RomCom RAT byl motivován ky-
berzločinem,” uvedl v nové analýze 
tým BlackBerry Threat Research 
and Intelligence Team.
    Nejnovější zjištění přicházejí 
týden poté, co kanadská společ-
nost zabývající se kybernetickou 
bezpečností odhalila spear-
-phishingovou kampaň zaměřenou 
na ukrajinské subjekty s cílem 
nasadit trojan pro vzdálený přístup 
nazvaný RomCom RAT.
    Neznámý aktér byl také pozo-

rován, jak využívá trojanizované 
varianty Advanced IP Scanner a 
pdfFiller jako kapátka k distribuci 
implantátu.
    Nejnovější iterace kampaně za-
hrnuje vytvoření návnady podob-
ných webových stránek s podob-
ným názvem domény, následované 
nahráním instalačního balíčku 
škodlivého softwaru s malwarem a 
rozesláním phishingových e-mailů 
cíleným obětem.
    „Při stahování bezplatné zku-
šební verze z podvrženého webu 
SolarWinds se objeví legitimní regis-
trační formulář,“ vysvětlili vědci.
    “Pokud je vyplněn, skutečný 
prodejní personál SolarWinds může 
kontaktovat oběť, aby navázal 
na zkušební verzi produktu. Tato 
technika klame oběť, aby věřila, že 
nedávno stažená a nainstalovaná 
aplikace je zcela legitimní.”
    Není to jen software SolarWinds. 
Další verze zahrnu-
jí populární správ-
ce hesel KeePass a 
PDF Reader Pro.

Hackeři využívají falešné verze KeePass 
a SolarWinds k distribuci RomCom RAT

Hackeři OPERA1ER APT se zaměřili 
na desítky finančních organizací v Africe

Dokonce nemusí ani 
aktualizovat využí-
vanou aplikaci, řešit 
její kompatibilitu se 
zbytkem provozo-

vaného softwaru, včetně toho ope-
račního apod. Zákazník řeší pouze 
dvě věci: bezpečnost svého přístupu 
do aplikace – přihlašovací údaje, a 
bezpečnost svých dat.
    V Service Agreements je uvedeno, 
za co poskytoval služby nenese 
odpovědnost. Například Microsoft v 
bodě 6.b zmiňuje, že nenese žádnou 
odpovědnost za uložená data v ním 
provozovaných službách. Snaží 
se zajistit jejich nejvyšší možnou 
dostupnost, ale toho nelze nikdy na 
100 % dosáhnout, a tedy je potřeba 
počítat s občasnými výpadky. Uži-
vatelé si musí zabezpečit svá data a 
dle dalších doporučení využít služeb 
třetích stran pro zálohování dat z 
nimi využívaných služeb, protože 
nic takového Microsoft nenabízí.
    Jak tedy zabezpečit svá data?

Zálohování dat ze SaaS aplikací

V první řadě je potřeba vybrat si 
vhodný způsob, jak zálohovat svá 
data. K tomu nám může pomoct 
zálohovací strategie 3-2-1. 3 zname-

ná, že po zálohování bychom měli 
mít alespoň 3 kopie chráněných 
dat (1 originál + alespoň 2 zálohy). 
2 obnáší použití dvou rozdílných 
médií/prostředí, na kterých se kopie 
nacházejí a 1 značí, že alespoň jedna 
záloha by měla být v jiné lokalitě. 
Pokud zálohovací řešení nesplňuje 
tyto metriky, není považováno za 
dostatečně bezpečné a robustní.
    Společnost Barracuda Networks 
nabízí kom-
plexní zabezpe-
čení prostředí 
Microsoft 365. 
V rámci jejich 

řešení nabízejí i službu Cloud-to-C-
loud Backup v SaaS modelu (CCB), 
která slouží právě k ochraně dat. 
Díky ní si můžou uživatelé chránit 
svá data z cloudových aplikací 
Exchange, OneDrive, SharePoint 
a Teams. CCB vytváří tři další 
oblastně redundantní kopie záloh 
v odděleném cloudovém prostředí 
čímž zároveň dochází i ke splnění 
pravidla 3-2-1.

Bezpečnost dat v SaaS aplikacích

Francouzsky mluvící aktér hrozeb 
přezdívaný OPERA1ER byl v le-
tech 2018 až 2022 spojován se sérií 
více než 30 úspěšných kybernetic-
kých útoků zaměřených na banky, 
finanční služby a telekomunikační 
společnosti v Africe, Asii a Latin-
ské Americe.

Podle singapurské společnosti zabý-
vající se kybernetickou bezpečností 
Group-IB vedly útoky ke krádežím 
v celkové výši 11 milionů dolarů, 
přičemž skutečné škody se odhadují 
až na 30 milionů dolarů.

    Některé z novějších útoků v 
letech 2021 a 2022 si vybraly pět 
různých bank v Burkině Faso, Be-
ninu, Pobřeží slonoviny a Senegalu. 
Mnoho z identifikovaných obětí 
bylo údajně dvakrát kompromi-
továno a jejich infrastruktura 
následně vyzbrojena k úderům 
na jiné organizace.OPERA1ER, 
nazývaný také názvy DESKTOP-
-GROUP, Common 
Raven a NXSMS, 
je aktivní od roku 
2016.

Celý článek si 
přečtěte zde

Dokončení
ze
str. 1

Zd
ro

j: 
th

eh
ac

ke
rn

ew
s.c

om

O
br

áz
ek

: B
ar

ra
cu

da

https://www.itsec-nn.com/na-internet-unikla-data-65-000-instituci-a-firem-vcetne-ceskych/
http://www.itsec-nn.com
https://www.itsec-nn.com/hackeri-vyuzivaji-falesne-verze-softwaru-keepass-a-solarwinds-k-distribuci-romcom-rat/
https://www.itsec-nn.com/bezpecnost-dat-v-saas-aplikacich/
https://www.itsec-nn.com/hackeri-opera1er-apt-se-zamerili-na-desitky-financnich-organizaci-v-africe/


Listopad 2022

05Bezpečnost ICTVýběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS 

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

TikTok: Čínský per-
sonál má přístup k 
datům evropských 
uživatelů 
Populární služba pro sdílení 
krátkých videí TikTok reviduje své 
zásady ochrany osobních údajů pro 
evropské uživatele, aby bylo výslov-
ně jasné, že k uživatelským datům 
mají přístup někteří zaměstnanci z 
celého světa, včetně Číny.

Platforma vlastněná ByteDance, která 
v současné době ukládá evropská 
uživatelská data v USA a Singapuru, 
uvedla, že revize je součástí jejího 
pokračujícího úsilí o správu dat s 
cílem omezit přístup zaměstnanců k 
uživatelům v regionu, minimalizovat 
toky dat mimo něj a ukládat informa-
ce lokálně.
    Aktualizace zásad ochrany osob-
ních údajů se vztahuje na uživatele 
ve Spojeném království, Evropském 
hospodářském prostoru (EHP) a 
Švýcarsku a vstoupí v platnost 2. 
prosince 2022.
    „Na základě prokázané potřeby 
vykonávat svou práci, podléhající řadě 
robustních bezpečnostních kontrol a 
schvalovacích protokolů a prostřednic-
tvím metod, které jsou uznávány podle 
GDPR, povolujeme určitým zaměst-
nancům v rámci naší podnikové sku-
piny se sídlem v Brazílii, Kanadě, Číně 
, Izrael, Japonsko, Malajsie, Filipíny, 
Singapur, Jižní Korea a USA vzdálený 
přístup k datům evropských uživatelů 
TikTok,“ uvedla společnost.
    TikTok dále uvedl, že jeho bezpeč-
nostní kontroly se skládají z omezení 
přístupu k systému, šifrování a zabez-
pečení sítě a dodal, že neshromažďuje 
přesné informace o poloze od svých 
uživatelů v Evropě.
    Vývoj také probíhá proti rostoucí 
regulační kontrole platformy na obou 
stranách Atlantiku, která má více než 
miliardu aktivních uživatelů měsíčně. 
ByteDance opakovaně popírá, že je 
ovládán čínskou vládou.
    V červenci 2022 zabrzdila kon-
troverzní aktualizaci zásad ochrany 
osobních údajů v Evropě, která jí 
mohla umožnit zobrazovat cílené 
reklamy na základě aktivity uživatelů 
na sociální video platformě bez jejich 
výslovného souhlasu.
    Minulý měsíc společnost zpochyb-
nila zprávu od Forbes, že čínský tým 
v ByteDance plánoval použít platfor-
mu ke sledování polohy vybraných 
občanů USA bez 
jejich vědomí nebo 
povolení.

Projekt Ochrana citlivých dat AK – Proč investovat 
do kybernetické bezpečnosti v advokátní kanceláři?

Komora uvádí, že 
vzhledem k rostou-
címu počtu útoků a 
výskytu ransomware 
očekává stále více 

smutných příběhů o bezpečnost-
ních incidentech v advokátních 
kancelářích.

Proč je situace taková, jaká je? 

Důvod je mezi řádky popsán 
výše. Advokátní kanceláře tuto 
oblast prostě neřešily, protože si 
neuvědomovaly rizika a neměly 
dostatečné kompetence. Situaci si 
samozřejmě dobře začali uvě-
domovat i útočníci a advokátní 
kanceláře se staly jejich oblíbeným 
cílem. České kanceláře nevyjímaje. 
Článků na toto téma, a to i v ad-
vokátních novinách, najdete celou 
řadu. Za všechny např. https://
advokatnidenik.cz/2020/12/07/
odbornik-varuje-ransomware-
-utoci-na-advokatni-kancelare/. 
Všechno zlé je pro něco dobré a 
právě díky těmto útokům se téma 
ochrany začíná řešit i v tomto seg-
mentu trhu a ne všechny kanceláře 

zůstaly pasivní. A mezi ty aktivní 
patří AK INPARTNERS GROUP 
pod vedením Mgr. Jana Braunera, 
LL.M. který se zaměřuje na právo 
v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií. Od něj vzešel 
požadavek na vytvoření konceptu 
zabezpečení advokátních kancelá-
ří. Cílem bylo vytvořit řešení, které 
by advokáty personálně nezatížilo 
a nevyžadovalo znalosti a služby 
IT odborníků.
    Při tvorbě konceptu jsme se v 
projektu zaměřili na potřeby advo-
kátních kanceláří, jejich personální 
obsazení a schopnosti v oblasti IT. 
Následně bylo vyhodnoceno, jaké 
produkty jsou vhodné pro pokrytí 
většiny kybernetických bezpeč-
nostních rizik, kterým kanceláře 
čelí. Porovnáním potřeb, hrozeb a 
finančních nákladů byl společně s  
INPARTNERS GROUP vytvořen 
koncept služby, který kancelář fi-
nančně a personál-
ně skoro nezatíží.
    Jako vhodné 
technologie byly 
zvoleny Data Lost 
Prevention (DLP) a Endpoint 

Detection and Response (EDR) 
v kombinaci se službami bezpeč-
nostního dohledového centra 
(SOC). Přesně tyto technologie a 
řešení pokryly značnou část rizik. 
V obou případech byly zvoleny 
cloud technologie, tedy techno-
logie, které nevyžadují servero-
vou část instalovanou u klienta. 
Prakticky tak není na straně AK 
vyžadována žádná infomační 
infrastruktura a cenové náklady 
jsou příznivé.
    DLP část v tomto případě 
zabezpečuje ochranu a audit 
dokumentů (kdo, kdy a jak s nimi 
nakládá) a jejich obsahu, a pokrý-
vá rizika spojená s lidskou chybou 
při práci s nimi.
    EDR část pokrývá rizika 
spojená s průnikem kyberne-
tických útočníků na koncové 
stanice a zabraňuje útočníkovi v 
nepozorovaném působení.

Nadstandardně zabezpečené 
e-maily používá ke své práci zhruba 
třetina pracovníků v médiích, 
standardní e-mail více než čtyři pě-
tiny. Sociální sítě pak pravidelně k 
přípravě zpráv využívá asi polovina 
novinářů a občas zhruba čtvrtina 
z nich. Vyplývá to z průzkumu 
Digitální doba s lidskou tváří, 
který se v létě uskutečnil mezi 620 
zaměstnanci zpravodajských médií, 
novinářů bylo 451. Průzkum, kte-
rého se zúčastnilo 78 % pracovníků 
soukromých médií a 22 % zaměst-
nanců veřejnoprávních médií, 
uskutečnila katedra žurnalistiky 
Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy (FSV UK).

„Výsledky našeho šetření potvrzují, 
že novináři podceňují bezpečnostní 
aspekty své elektronické komunikace 
se zdroji, byť při tvorbě žurnalistických 
obsahů hrají dominantní roli,“ uvedl 
spoluautor výzkumu Václav Moravec 
z katedry žurnalistiky FSV UK. 
Doplnil, že osobní setkání se zdroji 
je až pátým komunikačním kanálem 
za standardním e-mailem, síťovými 

komunikačními platformami, sociál-
ními sítěmi a pracovním telefonem. 
Podle něj je za tím nepochybně ča-
sový tlak, pod níž se novináři ocitají, 
dodal.
    Chráněné e-maily pravidelně 
využívá 21 % respondentů, 15 % 
většinou. Standardní e-mail používá 
pravidelně více než 60 % dotázaných, 
k tomu zhruba pětina odpověděla, že 
„spíše ano“. Pro zhruba stejný podíl 
respondentů, tedy asi čtyři pětiny, 
jsou důležité komunikační platformy 

a sociální sítě. Pracovní telefon při 
přípravě mediálního obsahu používá 
pravidelně 61 % novinářů a k tomu 
14 % ho používá „spíše“. Osobní 
setkání preferuje jasně asi polovina 
dotazovaných a zhruba pětina 
„spíše“. 85 % respondentů souhlasí 
s tím, že by uživatelé měli mít právo 
vypnout persona-
lizaci, tedy přizpů-
sobení obsahu na 
základě preferencí.

Průzkum: Nadstandardně zabezpečený e-mail používá 
v práci asi třetina novinářů
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Globe Telecom 
prodává 701 věží 
společnosti 
Miescor

Globe Telecom prodal 701 věží 
společnosti Miescor Infra-
structure Development.

Prodej je součástí plánů prodat 
více než 7 000 svých telekomu-
nikačních věží, protože operátor 
se snaží získat peníze na finan-
cování expanze a získat peníze 
na splacení splatných dluhů.
    V prohlášení společnost od-
halila, že prodej vygeneruje 8,4 
miliardy pesos (142,4 milionů 
USD), přičemž aktiva se skláda-
jí ze 73 procent na pozemních 
a z 27 procent na střešních 
plochách.
    V srpnu Globe Telecom 
souhlasil s prodejem 5 709 
mobilních věží v hodnotě 71 
miliard pesos (1,28 miliardy 
dolarů), přičemž 2 180 z těchto 
věží bude prodáno společnosti 
Miescor a 3 529 
věží bude prodá-
no společnosti 
Frontier.

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

Rakuten Mobile rozšiřuje 5G mmWave 
síť pomocí opakovačů Movandi

Společnost SpaceX rozšiřuje služ-
by své divize Starlink o internet 
na paluby letadel. Služba Starlink 
Aviation nabízí anténu za jednorá-
zový poplatek 150.000 dolarů (3,8 
milionu Kč) a za připojení klient 
zaplatí 12.500 až 25.000 dolarů.

Terminály začne Starlink Aviation 
dodávat v polovině příštího roku. 
Za rezervaci je třeba zaplatit 5000 
dolarů. Každý terminál může posky-
tovat rychlost až 350 megabitů za 
sekundu, což stačí pro videohovory 
a hry na internetu.
    Společnosti budující satelitní sítě 

na nízkých oběžných drahách, které 
přenášejí širokopásmový internet, 
jako je Starlink či britský OneWeb, 
se ucházejí o přízeň leteckých 
společností a služeb soukromých 
letadel. Tomuto trhu dominují spo-
lečnosti jako britský Inmarsat a 
jeho americký konkurent ViaSat, 
které plánují fúzi. Loni v listopa-
du Viasat informoval o pře-
vzetí Inmarsatu za 7,3 miliardy 
dolarů. Transakcí 
se nyní zabývá 
britský regulační 
úřad.

Země Evropské unie (EU) a úřed-
níci Evropského parlamentu se 
blíží finalizaci dohody o uvedení 
satelitního internetového systému 
na oběžnou dráhu v hodnotě 6 
miliard EUR. Evropská komise 
poprvé oznámila, že tak učiní, za-
čátkem letošního roku. Očekává se, 
že se zákonodárci ještě sejdou, aby 
vyjasnili poslední podrobnosti.

Výzkum EK týkající se projektu 
začal již v roce 2020. Projekt se však 
zviditelnil veřejnosti, když Evropská 
komise v únoru poprvé oznámila 
plány na zavedení bezpečného 
vesmírného připojení. EK oznámila 
návrh předpisů týkajících se techno-
logie a společné sdělení o přístupu 
EU k řízení kosmického provozu 
(STM).
    „V dnešním digitálním světě je 
vesmírná konektivita strategickým 
přínosem pro odolnost EU. Umož-
ňuje naši ekonomickou sílu, digitální 
vedení a technologickou suverenitu, 
konkurenceschopnost a společenský 
pokrok. Bezpečné připojení se stalo 
veřejným statkem pro evropské vlády 
a občany,“ uvedla tehdy EK.
    Cílem projektu, jak uvedla EK, je 
zajistit dlouhodobou dostupnost ce-

losvětového nepřetržitého přístupu 
k bezpečným a cenově výhodným 
službám satelitní komunikace. To 
zase přispěje k podpoře ochrany 
kritických infrastruktur fungujících 
v členských státech EU.
    EK v té době nejprve pro pro-
gram definovala rozpočet ve výši 
6 miliard eur. “Příspěvek Unie do 
programu v letech 2022 až 2027 
činí 2,4 miliardy eur v současných 
cenách,” uvedla. Očekávalo se, že 
toto financování bude pocházet z 
investic veřejného sektoru, včetně 
Evropské kosmické agentury (ESA), 
zatímco soukromý sektor by měl 

absorbovat zbývajících 3,6 miliardy 
EUR.
    Zatímco 6 miliard EUR zní jako 
velký výdaj, EK tvrdí, že konstelace 
internetových satelitů spravovaná 
EU by přinesla 17–24 miliard 
EUR a také by vytvořila další 
pracovní místa v kosmickém 
průmyslu EU.
    Navrhovaná konstelace může 
zahrnovat až 170 družic na 
nízké oběžné dráze 
(LEO), přičemž 
rozmístění začne v 
roce 2025.

EU se blíží financování vlastního satelitního 
internetového systému

Společnost Movandi poskytuje 
japonskému Rakuten Mobile 
inteligentní opakovače 5G mili-
metrových vln (mmWave) a tech-
nologii BeamXR Open-RAN, 
které operátorovi pomohou 
rozšířit jeho venkovní a vnitřní 
pokrytí a kapacitu.

Podle generálního ředitele Raku-
ten Mobile Tareqa Amina mají 
čipové sady mmWave RF, fázovaná 
anténa a softwarová technologie 
společnosti Movandi potenciál 
snížit náklady na infrastrukturu 
potřebnou k rozšíření a nasazení 
sítě 5G o více než polovinu. „Byli 
jsme velmi ohromeni jejich základ-
ní technologií 5G mmWave, která 
nám umožňuje rozšířit a zavést 
naši 5G síť v Japonsku nákladově 
efektivně,“ uvedl.
    Toto snížení nákladů je kritické, 
protože zatímco mmWave posky-
tuje vysokorychlostní konektivitu, 
jeho omezené pokrytí a špatná 
penetrace znamenají vysoké nákla-
dy na nasazení, pokud poskytova-
tel služeb usiluje o poskytnutí ade-

kvátního pokrytí mmWave pouze 
pomocí malých buněk. Pouhým 
opakováním signálu mmWave jej 
lze ale levně a snadno prodloužit.
    Začátkem tohoto roku se spo-
lečnost Movandi – silný zastánce 
mmWave – spojila se společ-
ností Qualcomm, aby vytvořila 
větší impuls pro vysokorychlostní 
technologii. Dvojice kombinovala 
schopnosti malých buněk mmWa-
ve poháněných platformami FSM 
5G RAN od Qualcommu a chy-
trými opakovači 5G napájenými 
Movandi, aby se snížily náklady 
na nasazení a rozšířilo se pokrytí 
vysokofrekvenčním spektrem.
    “Tento trh potřebuje více aliancí,” 
řekla generální ředitelka a 
zakladatelka společnosti Mo-
vandi Maryam Rofougaran v 
březnu a dodala, že navzdory 
smíšeným pocitům v odvětví 
ohledně mmWave vidí Qual-
comm i Movandi 
jeho skutečný 
potenciál.

SpaceX zavádí internetovou službu 
Starlink Aviation pro letadla
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Sateliot oznamuje vypuštění svého prvního 
funkčního nanosatelitu pro Q1 2023
Sateliot oznámil svůj plán vypus-
tit svůj první funkční nanosatelit 
v Q1 2023 na palubě rakety 
SpaceX Falcon 9.

Nanosatelitní telekomunikační 
společnost tvrdí, že tento krok 
urychlí zavádění zařízení IoT za 
nižší cenu, přičemž jakékoli způ-
sobilé zařízení IoT se bude moci 
připojit.
    Podle společnosti tato technolo-
gie umožní komukoli se stan-
dardním 5G zařízením zůstat ve 
spojení kdekoli na světě, přičemž 
se očekává, že toto 5G připoje-
ní bude podporovat logistiku, 
zemědělství, námořní odvětví, 
energetiku, veřejné služby, dopravu 
a environmentální sektory.
    K dnešnímu dni Sateliot vypustil 
dva satelity a plánuje vypustit čtyři 
další do konce roku 2023, říká jeho 
generální ředitel Jaume Sanpera, 
který dodává, že „současné techno-
logie Satcom jsou úžasné, ale pro 
běžného uživatele jsou příliš úzké a 
drahé,“ a že satelitní síť 5G Sateliot 
poskytuje možnost komukoli se 
zařízením IoT, aby získal čistý 
mobilní signál.
    „Naše nanosatelitní síť bude 

přínosem pro každého v každém 
sektoru tím, že poskytne přístup 
k pokrytí, které je stejně silné na 
jachtě, stejně jako je tomu ve ven-
kovských oblastech, kam se tradiční 
sítě nedostanou,“ řekl Sanpera.
    “Jedná se o průlomovou techno-
logii, která se mění jednou za život, 
a která změní svět k lepšímu, a jsme 
nadšeni, že Sateliot tento průlom 
umožňuje.”
    Sateliot tvrdí, že jeho technolo-
gie může pomoci zvýšit produkci 
zemědělství z 250 miliard USD na 
500 miliard USD do konce dekády 
s potenciálními úsporami nákladů 

v jiných odvětvích.
    V září společnost uzavřela part-
nerství s Amazon Web Services 
(AWS) na vybudování cloudové 
nativní služby 5G, která svým 
zákazníkům poskytne úzkopás-
mové připojení IoT (NB-IoT). 
Španělský satelitní telekomu-
nikační operátor poskytne tuto 
konektivitu NB-IoT prostřed-
nictvím nepozemské sítě po-
mocí své satelitní 
konstelace LEO 
(Low Earth 
Orbit).

Bharti Airtel 
dosáhl 1 milionu 
předplatitelů 5G 
za méně než 30 dní

Jak lze Open RAN použít v privátních sítích?

Indický operátor Bharti Airtel 
oznámil, že již dosáhl 1 milionu 
unikátních předplatitelů 5G za 
méně než 30 dní od doby, kdy 
komerčně spustil tuto technologii 
v určitých oblastech země.

Minulý měsíc Airtel oznámil spuš-
tění 5G služeb v Dillí, Bombaji, 
Chennai, Bengaluru, Hajdarábádu, 
Siliguri, Nagpur a Varanasi. Služby 
v těchto městech jsou zaváděny po-
stupně, protože operátor pokračuje 
ve výstavbě své 5G sítě.
     Randeep Sekhon, technický 
ředitel Bharti Airtel, řekl: „Jsou to 
první dny, ale reakce zákazníků jsou 
velmi povzbudivé. Naše síť se bu-
duje každý den, i když všechna 5G 
zařízení jsou nyní schopna pracovat 
v síti Airtel 5G Plus, až na několik 
výjimek, které by měly být také 
provedeny v nadcházejících týdnech. 
Budeme pokračovat v rozvoji naší 
sítě s vizí propojit celou zemi.“
    Společnost Airtel zahájila 
zkušební provoz 5G v roce 2021 a 
uvedla, že se stala prvním operáto-
rem, který v zemi komerčně spustil 
5G.
    Bharti Airtel využívá k poskyto-
vání služeb 5G především zařízení 
od Ericssonu, Nokie a Samsungu. 
Indický operátor si zajistil celkem 
19 800 megahertzů spektra v pás-
mech 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 
3,3 GHz a 26 GHz v nedávné aukci, 
kterou provedla indická vláda.
    Konkurenční telekomunikační 
společnost Reliance Jio Infocomm 
také nedávno oznámila spuštění 
zkušební verze svých služeb 5G v 
Bombaji, Dillí, Kalkatě a Varanasi. 
Operátor potvrdil, že jeho 5G 
služba bude nabízena prostřednic-
tvím 5G Standalone architektury 
a prostřednictvím mixu bezdráto-
vého spektra v pásmech 700 MHz, 
3,5 GHz a 26 GHz.
    Mezitím Vodafone Idea v součas-
né době jedná s několika prodejci 
o dodávce 5G zařízení. Telco se 
také snaží získat finanční zdroje 
pro spuštění své 5G sítě.
    Očekává se, že více než 200 
indických měst získá službu 5G 
v příštích šesti měsících a služby 
5G by mohly být 
dostupné v 80–90 % 
země v příštích dvou 
letech.
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Soukromé sítě 5G umožňují podni-
kům zabezpečit vyhrazenou šířku 
pásma a přizpůsobit své zkušenosti 
na základě jejich specifických po-
třeb – ať už jde o zajištění vyhraze-
ného pokrytí, poskytování pokrytí 
tam, kde žádné není jinak dostup-
né, nebo o poskytování vyšší úrovně 
soukromí nebo zabezpečení, než 
je dostupné ve veřejných sítích, 
masivní šířku pásma, kapacitu nebo 
specializované funkce, jako je nízká 
latence. Soukromé sítě poskytují 
podnikům další příležitost k řízení 
celého jejich mobilního komuni-
kačního systému prostřednictvím 
nasazení technologie Open RAN.

Zpráva zveřejněná společností Ana-
lysys Mason začátkem tohoto roku 
poskytla určitý kontext důvodů, proč 
je Open RAN atraktivní alternativou 
pro provozovatele soukromých sítí.
    „Síť Open RAN, zejména v kombi-
naci se sdíleným nebo průmyslovým 
spektrem, může pomoci umožnit 
rozmanitost soukromých bezdráto-
vých nasazovačů, což bude důležité 
pro splnění různých případů použití a 

scénářů zavádění různých podniků,“ 
napsala Caroline Gabriel, ředitelka 
výzkumu ve společnosti Analysys 
Mason.
    „Nasazení Open RAN v privát-
ních sítích také slibuje, že soukro-
mé celulární sítě budou snadněji 
rozmístitelné a spravovatelné díky 
otevřeným referenčním návrhům, 
které jsou podobné těm, které se po-
užívají v podnikové Wi-Fi. Otevření 

ekosystému novým dodavatelům 
znamená, že se může objevit široká 
škála řešení, která jsou optima-
lizována pro různé cenové body, 
fyzická prostředí a případy použití, 
takže ti, kteří nasazují sítě, mohou 
pro své zákazníky 
vybrat nejlepší po-
měr cena/výkon,“ 
napsala Gabriel.
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Analytici Gartneru opakovaně 
upozorňují, že by CIO a tech-
nologičtí lídři měli věnovat čas 
přemýšlení o scénářích typu “co by, 
kdyby”, aby se vyhnuli tomu, že je 
sociální, behaviorální a technolo-
gické otřesy zaskočí.

Význačný analytik a viceprezident 
výzkumu Gartneru Daryl Plummer 
v úvodu své přednášky na Gartner 
IT Symposiu v Barceloně zdůraz-
nil, že otřesy zásadně mění to jak 
náš svět funguje. „Když hovoříme 
o disrupci, nemáme na mysli něco 
dočasného a nejde také o pouhou 
změnu či módní výstřelek. Je to 
zásadní posun v základech systémů, 
chování, technologií a podobně.“ 
Otázkou, kterou by si měli CIO a 
technologičtí lídři klást, proto je „Co 
když opravdu přijde…“:

Práce v metaverzu (Metaverse 
work experiences)

Definice sestavená analytiky popi-
suje metaverzum jako „další úroveň 
interakce s virtuálním a fyzickým 
světem“. V dnešní době využívají fir-
my technologie metaverza (nemusí 
přitom jít jen o obligátní AR a VR) 

pro lepší interakci, zapojení, spolu-
práci a propojení skrze kvalitnější 
pohlcující pracovní prostředí ve 
virtuálních kancelářích a využívání 
interních zážitků v metaverzu nazý-
vaných intraverza (pozn. red.: víme, 
udržet zde nit není snadné). Gartner 
předpovídá, že na plně virtuální 
pracovní prostředí bude připadat asi 
30 % investičního růstu v oblasti me-
taverza technologií a do roku 2027 
se díky tomu zcela změní povaha 
kancelářské praxe.

Létající auta (Flying cars)

Létající autonomní vozidla neboli 
bezpilotní letadla (UAV) jsou urče-

na k přepravě osob, především na 
krátké vzdálenosti v městských ob-
lastech. Zahrnují samočinná letadla, 
která jsou někdy označována jako 
„létající auta“ nebo osobní drony 
a jsou navržena tak, aby fungovala 
bez lidského pilota. Několik společ-
ností pracuje na nových letadlech 
pilotovaných umělou inteligencí 
a navržených tak, aby vytvořily 
rychlejší, levnější, bezpečnější a 
nízkoemisní způsob, jak vykonávat 
leteckou dopravu, především v 
přetížených oblas-
tech. První létající 
taxislužba má být 
spuštěna v roce 2024.

Gartner upozorňuje na sedm otřesů, které CIO nejspíš 
neočekávajíLG úspěšně otesto-

valo novou genera-
ci 6G připojení
 
Společnost LG Electronics 
úspěšně otestovala bezdrá-
tový přenos a příjem tera-
hertzových (THz) dat 6G ve 
frekvenčním rozsahu 155 
až 175 GHz na vzdálenost 
320 metrů ve venkovním 
prostředí. Novou generaci 6G 
datového pásma představila v 
Berlíně.

LG přináší pokrok v nové ge-
neraci rychlosti připojení 6G. 
Komerční využití 6G demonst-
rovala ve vnitřních i venkov-
ních prostorách na letošním 
IFA veletrhu. Maximální 
standard pro pokrytí základ-
nových stanic používaných v 
městských částech byl doposud 
250 metrů mimo uzavřené 
prostory. Nové testování 6G 
na vzdálenost 320 metrů 
překonalo úspěšné testování z 
minulého roku, 
které proběhlo 
ve stometrové 
vzdálenosti.

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

Tištěné reklamní letáky si ales-
poň občas prolistuje 72 procent 
české populace a jako pravidelný 
zdroj informací o nabídkách 
prodejců jej využívá 30 procent 
Čechů. Třetina lidí využívá 
letáky více než v minulých 
letech. Vychází to z nejnovější-
ho průzkumu agentury STEM/
MARK pro Českou distribuční 
mezi 1500 respondenty.

„Spousta lidí si podle letáků vybírá 
prodejny, kam zajde nakoupit nebo 
sestavuje nákupní seznamy. Pro 
každého druhého Čecha jsou navíc 
nejpřehlednějším zdrojem informa-
cí o akčních nabídkách prodejců. 
To reflektuje také čtenost, která je 
z hlediska pravidelnosti vyšší u tiš-
těných letáků než u online letáků, 
mobilních aplikací či jiných médií. 
Přestože žijeme v digitální době, 
stále existuje početná skupina lidí, 
která preferuje tištěný leták,“ uvedl 
obchodní ředitel České distribuč-
ní Jaroslav Staněk.
    Celkem 39 procent responden-
tů uvedlo, že si pokaždé prohlíží 

nový akční leták, i když se zrovna 
nechystá na nákup. Domácnosti 
podle slevových akcí v tištěných 
letácích nakupují pokaždé v 45 
procentech případů a jen občas 
ve 42 procentech. Při sestavování 
nákupních seznamů se tištěný-
mi akčními letáky vždy řídí 25 
procent domácností a zhruba 
v polovině případů 37 procent 
domácností. Pouze 12 procent re-
spondentů uvedlo, že se ve svých 
nákupních seznamech akčními 
letáky nikdy neinspirují.
    Na letácích spotřebitele nejvíce 
zajímají potraviny, následované 
drogerií a kosmetikou. Na dalším 
místě je s velkým odstupem 
kategorie produktů domácnost 
a zahrada. Takřka polovinu lidí 
(45 procent) v tištěných letácích 
zajímá sleva na zboží v konkrétní 
kategorii bez ohledu na značku, 
32 procent respondentů pak hledá 
slevu konkrétní-
ho výrobku nebo 
značky.

V novém průzkum trhu JCMR 
dospěl k závěru, že globální 
výnosy 5G pevného bezdrátové-
ho přístupu (FWA) dosáhnou v 
roce 2029 hodnoty 21,7 miliard 
USD. FWA, která se ukazuje jako 
hlavní hnací síla nových příjmů 
pro mobilní operátory v USA byla 
podle JCMR v roce 2021 oceněna 
na 296 milionů USD a očekává se, 
že během prognózovaného období 
(2021–2030) vzroste na CAGR 
65,6 %.

Zpráva také uvedla, že regiony 

Severní Аmerіkа, Еvropa, Аѕіe 
Расіfіс, Jižní Аmеrіkа а Міddle Еаѕt 
& Аfrіса budou lídři na trhu FWA.
    JCMR není jedinou výzkumnou 
firmou, která zkoumá potenciál-
ní růst trhu FWS; ABI Research 
předpovídá, že celkový počet 
předplatných FWA vzroste z 81 
milionů celosvětově v roce 2021 
na mírně přes 180 milionů v roce 
2026, což předsta-
vuje složenou roční 
míru růstu (CAGR) 
ve výši 17 %.

Tištěné reklamní letáky čte 72 procent 
Čechů

Trh s pevným bezdrátovým přístupem 5G 
dosáhne v roce 2029 21,7 miliardy dolarů

https://cz.ict-nn.com/gartner-upozornuje-na-sedm-otresu-ktere-cio-nejspis-neocekavaji/
https://www.netguru-nn.com/lg-uspesne-otestovalo-novou-generaci-6g-pripojeni/
https://cz.ict-nn.com/
https://www.sm-nn.com/tistene-reklamni-letaky-cte-72-procent-cechu/
https://www.netguru-nn.com/trh-s-pevnym-bezdratovym-pristupem-5g-dosahne-v-roce-2029-217-miliardy-dolaru/
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MediaTek podrobně popisuje, jak se blíží MLO ve Wi-Fi 7

Pro výzkum umělé 
inteligence používají 
studenti FIT ČVUT 
špičkový software

Výzkumy v oblasti strojového 
učení a hlubokých neuronových 
sítí vyžadují časovou a finanční 
náročnost a extrémně výkonný 
softwarový systém. Na Fakultě 
informačních technologií ČVUT 
v Praze (FIT ČVUT) poskytují 
nejen svým studentům specializace 
Umělá inteligence výpočetní GPU 
cloud založený na nejmodernějším 
softwarovém systému NVIDIA 
DGX A100 v hodnotě přes 4 
miliony korun. Díky tomu mohou 
studenti například simulovat prou-
dění vzduchu kolem křídla letadla 
nebo určit věk člověka na základě 
skenování obličeje.

Výzkum ve spojení s informačními 
technologiemi si žádá nejmoder-
nější vybavení, aby byly výsledky 
relevantní a přínosné pro praxi. FIT 
ČVUT se proto rozhodla podpořit 
studentské AI projekty výkonným 
softwarem NVIDIA DGX A100, 
na kterém je založen GPU cloud 
(Graphics Processing Unit). Díky 
této technologii mohou studenti 
navrhnout a realizovat skutečné AI 
aplikace, které naleznou uplatnění v 
moderních odvětvích průmyslu.
    Studenti FIT již tento software 
využili pro výzkum v rámci svých 
závěrečných prací. Absolvent 
bakalářského programu Bc. David 
Horský ve své práci Modelování 
proudění kolem leteckého profilu 
pomocí grafových neuronových 
sítí použil GPU cloud pro simulaci 
proudění vzduchu kolem profilu 
křídla letadla. David Horský díky 
umělé inteligenci přesně znázornil, 
proč je pro létání podstatný tvar kří-
dla a to, jak na něm proudí vzduch.
    Ing. Martin Nykodem GPU cloud 
využil pro řešení problému automa-
tického rozpoznání řeči ve své závě-
rečné práci Model pro rozpoznání 
diktovaných čísel pro společnost 
poskytující interactive voice respon-
se (IVR). Díky zmíněnému softwaru 
vytvořil model strojového učení k 
rozpoznání čísel v českém jazyce, 
která byla nadiktována v rámci 
telefonního hovoru. Model výrazně 
překonává současné nejlepší řešení 
od českých společností zabývajících 
se rozpoznáváním 
řeči, stejně jako ře-
šení od společností 
Google a Microsoft.

Obrovský herní 4K OLED monitor LG UltraGear
Společnost LG Electronics ne-
dávno představila herní monitor 
48GQ900-B řady UltraGear, kte-
rý má 4K rozlišení, 48 palcovou 
obrazovku s obnovovací frekven-
cí 120Hz a odezvou 0,1 ms. Je 
opravdu velký a nabízí výbornou 
kvalitu obrazu.

Podle výrobce je monitor určený 
především k moderním konzolím 
PlayStation 5 a Xbox Series X/S, 
jakožto náhrada za televizory. 
Můžete jej samozřejmě připojit 
také k počítači, což ale asi nedává 
smysl, pokud byste měli sedět 
u stolu. Obrazovka má totiž 
úctyhodných 122 cm. Monitor má 
široký stříbrný stojan, který ačkoli 
je velký, není nadměrný vzhledem 
k displeji. Stojan nelze nastavit, 
ani pro náklon, což je normál-
ní pro monitory této velikosti. 
Standardní držák monitoru VESA 
není součástí dodávky, ale jsou 
podporovány držáky TV na zeď.

Obraz

Monitor má nativní rozlišení 3840 
× 2160 pixelů a antireflexní povrch 
Anti-glare, který brání odleskům. 

Kontrastní poměr je 1 500 000:1. 
K zobrazování používá technologii 
HDR10. Proti bolesti očí a únavě 
je k dispozici funkce Flicker-free 
omezující kmitání obrazu. Pro 
hráče je důležitá kompatibilita s 
technologiemi Nvidia G-Sync a 
AMD FreeSync Premium.

Zvuk

LG Ultragear 48GQ900-B 

má vestavěné reproduktory o vý-
konu 2 x 20W. Jsou mnohem lepší, 
než co je typické pro monitor. 
Kvalita zvuku se ale zhoršuje s ros-
toucím objemem. Naprosté většině 
uživatelů to však postačí.

Wi-Fi 7 je více než jen rychlost. 
Pro pracovníky v tomto odvětví 
je stále jasnější, že má-li bezdrá-
tová technologie lépe reagovat 
na nově se objevující případy 
použití, je důležité také dosáh-
nout nižší latence. Viceprezident 
produktového marketingu spo-
lečnosti MediaTek James Chen 
vysvětlil, že funkce Multi-Link 
Operation (MLO) je klíčová 
funkce, která umožňuje bez-
problémové přepínání kanálů 
Wi-Fi.

V současné době, řekl Chen, jsou 
data Wi-Fi odesílána pouze v 
jednom pásmu současně, přestože 
mnoho zemí má k dispozici tři 
pásma – 2,4 GHz, 5 GHz a nedáv-
no otevřené 6 GHz.
    “MLO říká, že můžeme posílat 
data současně na dvou nebo více 
pásmech,” pokračoval. “Koncept 
není nový, ale je nový pro Wi-
-Fi.” Odkazuje na to, jak je MLO 
podobné agregaci operátorů v 
mobilních sítích, což umožňuje 
mobilním operátorům přiřadit 
více frekvenčních bloků stejnému 

uživateli, čímž se zvyšuje rychlost 
přenosu dat na uživatele.
    Na rozdíl od současných kon-
figurací Wi-Fi staví Wi-Fi 7 MLO 
přístupový bod (AP) – spíše než 
klienta – pod kontrolu výběru 
kanálu, což znamená, že přístu-
pový bod může hladce přesouvat 
klienta z pásma do pásma, aniž 
by se mezi jednotlivými přesuny 
odpojil, což šetří drahocenný čas.
    Chen také popsal, jak může 
MLO pomoci vypořádat se s další 
výzvou, které v současnosti čelí 

WI-Fi v pásmu 6 GHz: napájení.
    Když Federální komise pro ko-
munikace (FCC) otevřela pásmo 
6 GHz pro nelicencovaný provoz 
Wi-Fi, musela najít způsob, jak 
bude Wi-Fi dobře fungovat s exis-
tujícími uživateli pásma, jako jsou 
poskytovatelé satelitů. V důsledku 
toho FCC uložila některá docela 
významná omezení 
na zařízení Wi-Fi, 
která chtějí vysílat 
v tomto pásmu.

https://cz.ict-nn.com/
https://cz.ict-nn.com/pro-vyzkum-umele-inteligence-pouzivaji-studenti-fit-cvut-spickovy-software/
https://cz.ict-nn.com/obrovsky-herni-4k-oled-monitor-lg-ultragear/
https://www.netguru-nn.com/spolecnost-mediatek-podrobne-popisuje-jak-se-blizi-mlo-ve-wi-fi-7/
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Blickfeld představu-
je chytré zařízení 3D 
LiDAR Qb2

Blickfeld, mnichovský výrob-
ce senzorových řešení LiDAR 
vytvářející hardware a software, 
zahajuje dodávky svého zařízení 
Qb2 zákazníkům a partnerům 
po oznámení na CES 2022.

Qb2 je založen na proprietární 
softwarově definované technolo-
gii LiDAR společnosti Blickfeld, 
umožňuje zachycování a zpra-
cování dat na jediném zařízení, 
odstraňuje potřebu dalších počí-
tačů a přináší rychlejší přehled, 
vylepšené doby odezvy a lepší 
dostupnost šířky pásma prostřed-
nictvím edge computingu.
    Společnoti těží z vysokého 
nárůstu efektivity prostřednictvím 
obohacených a použitelných 3D 
dat v reálném čase, například 
v oblastech sledování objemu 
hromadných materiálů, analýzy 
davu a chytré infrastruktury, které 
se automaticky 
vkládají do jejich 
IT systémů, jako 
je ERP nebo 
cloud.

Robotičtí kurýři budou operovat ve Starém Městě 
Tallinnu

Semtech Corporation, globální 
dodavatel vysoce výkonných 
analogových polovodičů a polo-
vodičů se smíšeným signálem a 
pokročilých algoritmů, oznamuje 
spolupráci s Exeger, švédskou 
společností zabývající se hluboký-
mi technologiemi vyrábějící plně 
přizpůsobitelné solární články. 
Kombinace platformy Semtech 
pro správu aktiv LoRa Edge s 
technologií solárních článků Exe-
ger Powerfoyle výrazně prodlužu-
je životnost baterie zařízení pro 
sledování aktiv a environmentální 
detekce.

LoRa Edge od Semtech skenuje 
GNSS satelity i Wi-Fi SSID a roz-
děluje zpracování mezi IoT zařízení 
a LoRa Cloud, aby určil polohu. 
Cloudový řešitel výrazně snižuje 
spotřebu energie a zvyšuje výdrž 
baterie. Exeger’s Powerfoyle je flexi-
bilní a odolný a lze jej integrovat do 
jakéhokoli elektronického zařízení. 
Technologie solárních článků 
přeměňuje všechny formy světla na 
nabíjení a napájení zařízení čistou, 

nekonečnou energií.
    „Spojení výhod Powerfoyle s 
možnostmi ultranízké spotřeby LoRa 
zařízení Semtech poskytne aplikacím 
IoT prodlouženou nebo dokonce 
neomezenou životnost baterie,“ říká 
Dr. Oscar Hemberg, hlavní produk-
tový integrační ředitel společnosti 
Exeger. „Společně se posouváme o 
krok blíže k energetické nezávislosti 
prostřednictvím udržitelnějších pro-
duktů poháněných čistou, nekoneč-
nou energií.“
    Patentovaný materiál Powerfoyle 
se integruje do senzorů IoT s 
platformou Semtech LoRa Edge 
chip-to-Cloud s cílem vytvořit 
nový standard pro platformy 
šetrné k životnímu prostředí pro 
průmysl IoT.
    Očekává se, že kombinace 
obou technologií podnítí svět no-
vých solárně poháněných sledo-
vacích aplikací pro případy použití 
geolokace, včetně 
sledování vnitř-
ních a venkovních 
aktiv, logistiky atd.

Občané se přiklánějí k městům bez aut

Průzkum odhalil, že více než dvě 
třetiny lidí žijících v Londýně, 
Paříži a New Yorku by rády viděly 
méně aut ve svých městech. Více 
než polovina dotázaných v Londý-
ně (51 procent) navíc podporuje, 
aby centrum města bylo zcela bez 
aut, s výjimkami pro kluby sdílení 
aut, taxíky a auta používaná han-
dicapovanými lidmi.

To bylo mezi zjištěními průzkumu, 
který provedla společnost Survation 
jménem kampaně Car Free Megaci-

ties. Kampaň vyzývá starosty všech 
tří měst, aby podnikli odvážnější 
kroky ke snížení dominance 
aut ve svých městech. Kampaň 
nedávno vytvořila pěší vize 
oblastí silně zaměřených na auta v 
každém z jejich měst (Hyde Park 
Corner v Londýně, Place de la 
Concorde v Paříži a Grand Army 
Plaza v New Yorku) 
a vyzývá starosty, 
aby tyto ambice 
naplnili.

Město Tallinn podepsalo dohodu 
s robotickou kurýrní společností 
Cleveron Mobility o poskytování 
bezpilotních služeb doručování 
balíků na Starém Městě.

Rozvoj uhlíkově neutrální mobility 
v městských prostorech je jedním 
z cílů estonského hlavního města 
jako Evropského zeleného hlavního 
města 2023.

Autonomní vozidla

Cleveron Mobility vyvíjí multi-
funkční bezpilotní vozidla s názvem 
Clevon 1, jejichž cílem je učinit 
doručování zboží šetrnější k životní-
mu prostředí a zákazníkům a také je 
rychlejší a levnější. Robotický kurýr 
tvrdí, že poskytuje službu doručo-
vání balíků bez hluku a zároveň 
zajišťuje bezpečnost chodců.
    Místostarosta Tanel Kiik uvedl, že 
město uzavírá smlouvu o spolupráci 
na dva měsíce, během kterých bude 
probíhat pilotní projekt, který má 
získat zkušenosti a ověřit, zda se po-
užití robotických kurýrů ve Starém 
Městě ospravedlní.
    „Staré Město Tallinnu je památkou 
UNESCO, ale také aktivním obchod-

ním místem a atraktivní turistickou 
destinací,“ řekl Kiik. „Staré Město 
je také místem, kde žijí lidé. Je proto 
smysluplné využívat inovativní řešení 
mobility pro služby institucím, podni-
kům a obyvatelům.”
    Dodal: „Robotický kurýr je plně 
elektrický, bezhlučný a bezemisní 
dopravní prostředek, díky čemuž 
představuje bezpečnější a ekologičtější 
způsob doručování zboží v úzkých 
uličkách Starého Města ve srovnání s 
běžnými motorovými vozidly.”
    Podle dohody o spolupráci 

město Clevonu umožní používat 
robotické kurýry k doručování 
zboží institucím a podnikům na 
pěší zóně Starého Města Tallinnu. 
Vzhledem k tomu, že robotičtí 
kurýři jsou dálkově ovládaná vo-
zidla a zatím není dostatek údajů 
o jejich využití v hustém provozu, 
budou moci kurýři Clevonu 
operovat mimo 
provozní dobu Sta-
rého Města mezi 
6:00 a 10:00.
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Semtech a Exeger demonstrují technolo-
gii solárního sběru pro senzory IoT

https://cz.iot-nn.com
https://cz.iot-nn.com/blog/2022/11/14/blickfeld-predstavuje-chytre-zarizeni-3d-lidar-qb2/
https://cz.iot-nn.com/blog/2022/11/11/semtech-a-exeger-demonstruji-technologii-solarniho-sberu-pro-senzory-iot/
https://cz.iot-nn.com/blog/2022/11/28/obcane-se-priklaneji-k-mestum-bez-aut/
https://cz.iot-nn.com/blog/2022/11/25/roboticti-kuryri-budou-operovat-ve-starem-meste-tallinnu/
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Lacuna Space a Wyld Networks uzavřeli partnerství 
pro zavádění globálních satelitních řešení pro trh IoT

Vězeňský komplex v New Yorku se má proměnit 
v centrum obnovitelné energie
Byl oznámen komplexní plán pře-
měny Rikers Island v New Yorku 
na celoměstské centrum zelené 
energie.

Vzhledem k tomu, že představitelé 
města plánují uzavření vězeňského 
komplexu do roku 2027, sdružení 
Regional Plan Association (RPA) 
a Rhode Island School of Design 
(RISD) vyzývají město, aby nahradi-
lo „škodlivou“ energetickou a odpa-
dovou infrastrukturu Rikers řadou 
zelených opatření zaměřených na 
spravedlivost.

Centrum obnovitelné 
 infrastruktury

Zpráva, A Plan for Renewable 
Rikers, následuje po loňském hlaso-
vání městské rady s cílem konečně 
přetvořit Rikers a nastiňuje vizi na-
hradit současná zařízení na ostrově 
instalací solární energie; infrastruk-
turou pro recyklaci a kompostování; 
a celoměstskou čistírnu odpadních 
vod. To by uvolnilo 182 akrů 
komunitního prostoru v Queensu 
a Bronxu a umožnilo vznik nového 
výzkumného a školícího institu-
tu, který by poskytoval možnosti 
vzdělávání a rozvoje pracovní síly 

jednotlivcům, kteří byli dříve uvěz-
něni v Rikers.
    „Vzhledem k tomu, že se Rikers 
Island hlouběji propadá do krizových 
podmínek, je důležité, abychom 
byli připraveni na novou vizi jeho 
budoucnosti,“ řekl Moses Gates, 
viceprezident RPA pro bydlení a 
plánování sousedství.
    „RPA je hrdá na to, že může stavět 
na práci zastánců ochrany životního 
prostředí a trestního práva, když 
představuje plán na přetvoření 400 
akrů Rikers jako zeleného energetic-
kého centra, které posiluje odolnost 
města vůči klimatickým změnám a 

přináší značné výhody pro ko-
munitu – zejména pro černochy, 
hnědé a chudé Newyorčany, kteří 
nesli tíhu masové kriminaliza-
ce a škodlivých energetických 
zařízení.“ Dodal: „Následování 
vize obnovitelných zdrojů Rikers 
je pro město příležitostí, kterou si 
nemůže nechat ujít, aby dosáhlo 
svých cílů v oblasti dekarbonizace 
a zároveň sloužilo jako národní 
model pro přeroz-
dělovací spravedl-
nost zaměřenou na 
klima.“

Náklady na energii 
se přiklánějí k úspor-
nějším budovám
Podle nového výzkumu se sazby 
za modernizaci budov, které jsou 
považovány za zásadní pro snížení 
nákladů na energii a pomoc v boji 
proti globální energetické krizi, 
musí ztrojnásobit, aby byly splněny 
cíle Pařížské dohody.

Výzkum Retrofiting Buildings to be 
Future-Fit společnosti JLL varuje, že 
intervenční opatření net-zero carbon 
(NZC) mají přímý dopad na ko-
nečný výsledek budovy a že selhání 
dekarbonizace vede k „významnému 
finančnímu riziku“.

Dekarbonizační cíle

U mnoha budov je splnění cílů 
dekarbonizace do roku 2050 uvede-
ných v Pařížské dohodě o klimatu 
založeno na modernizaci stávajících 
prostor, které mohou také přinést 
vyšší nájemné, snížit finanční riziko 
a zajistit vyšší míru obsazenosti a 
spokojenost nájemců.
    Výzkum společnosti JLL odhaluje, 
že na globálním severu se musí míra 
modernizace ztrojnásobit z dnešního 
sotva jednoho procenta na nejméně 
tři procenta stávajících budov ročně, 
aby byly splněny cíle dekarbonizace.
    Jen v kancelářském sektoru bude 
ke splnění těchto cílů potřeba odha-
dem 3 biliony dolarů. V rozvojovém 
světě budou nové komerční a rezi-
denční nemovitosti potřebovat nové 
přístupy upřednostňující uhlíkovou 
a energetickou účinnost, aby se zlep-
šila odolnost vůči změnám klimatu a 
přispěly k udržitelnější budoucnosti. 
Řešení mezery ve znalostech, zvyšo-
vání kvalifikace pracovní síly a roz-
šiřování technologií budou zásadní 
pro urychlení tempa modernizace, 
poznamenává firma.
    „Dovybavení stávajících budov 
je nejrychlejší a nejhospodárnější 
způsob, jak urychlit dekarbonizaci 
v zastavěném prostředí,“ řekl Guy 
Grainger, Globalní vedoucí služeb 
udržitelnosti a ESG v JLL. “Ať už se 
jedná o věřitele na nemovitosti nebo 
nájemníky budov, požadavky se mění 
a skutečná aktiva se stanou nelikvid-
ní, pokud neexistuje plán na jejich 
převod.”
    Dovybavení budov tak, aby byly 
energeticky účinnější, bude také 
vyžadovat, aby majitelé a obyvatelé 
prohloubili vztahy 
a vytvořili nové 
obchodní modely.

Lacuna Space, poskytovatel globální 
satelitní konektivity pro internet 
věcí (IoT), oznamuje své partner-
ství se společností Wyld Networks. 
Jejich dohoda umožňuje společnosti 
Wyld přenášet data ze svých nízko-
energetických terminálů a modulů 
LoRaWAN mezi senzory a satelity 
prostřednictvím sítě satelitů Lacuna 
Low Earth Orbiting (LEO) a Mid 
Earth Orbiting (MEO) pro aplikace 
IoT, kde existuje jen malá nebo 
žádná alternativa konektivity. Wyld 
Networks bude dále prodávat data 
ze stávající a plánované konstelace 
satelitů Lacuna.

„Jsme potěšeni, že můžeme spolu-
pracovat s Wyld Networks, která 
dokonale doplňuje strategii Lacuna 
uvádění na trh. Lacuna se zaměřuje 
na základní síťové technologie a sate-
litní operace, zatímco naši distribuční 
partneři, jako je Wyld, vedou zapo-
jení zákazníků a on-boarding,“ říká 
Jonathan Pearce, CCO společnosti 
Lacuna Space. „Přesvědčivá nabídka 

rozsáhlé zákaznické základny Wyld, 
inovativní senzorová řešení a clou-
dová platforma Fusion urychlí náš 
plán, jak uspokojit masivní globální 
poptávku po internetu věcí.”
    Společnost Lacuna Space pro-
vozuje rostoucí konstelaci svých 
vlastních satelitů LEO a souhrnné 
pokrytí konstelací třetích stran 
včetně infrastruktury MEO. 
Vypuštění dalších dvanácti družic 

LEO je plánováno na rok 2023 s 
dlouhodobou ambicí vybudovat 
konstelaci až 240 družic LEO.
    „Lacuna Space sdílí naši vizi 
propojeného satelitního internetu 
věcí LoRaWAN,“ říká Alastair 
Williamson, 
generální ředitel 
společnosti Wyld 
Networks.
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ESR začíná stavět 
19,2 MW datové 
centrum v Ósace

Asijská realitní společnost 
ESR Group zahájila výstavbu 
datového centra o výkonu 
19,2 MW v japonské Ósace.

Zařízení ESR Cosmosquare 
OS1 bude první částí třífázo-
vého zařízení v Nanko Kita, 
10 km od centrální obchodní 
čtvrti města Osaka (CBD). 
Místo má v plánu nakonec 
dosáhnout 96 MW.
    OS1 má být dokončeno v 
červenci 2024 a bude první 
ze tří fází (OS1, OS2 a OS3) v 
kampusu Cosmosquare.
    Datové centrum je zamě-
řeno jako hyperscale zařízení 
pro poskytovatele cloudových 
služeb, provozovatele datových 
center a podniky poskytující 
služby v Osace CBD, stejně 
jako ty, které přinášejí nové 
služby do cent-
rální Osaky.

Hot-swap síťový adap-
tér s gigabitovou sítí 
a možností připojení 
environmentálních 

čidel, vysoká přesnost měření, Wi-Fi 
a sdílení IP adresy až 30 zařízeními 
PDU anebo provozní teplota až 60°C 
patří k širokému výčtu inovací.

Kam směřuje oblast vývoje těchto 
produktů pro příští rok 2023?

U mnoha firem se v důsledku rostou-
cích datových nároků zvýšila hustota 
stávající infrastruktury datových 
center. Nástup vysoce výkonných 
výpočetních technologií, které jsou 
obvykle k vidění v datových centrech 
firemní třídy (výpočetní clustery 
(HPC), umělá inteligence (AI), při-
pojená zařízení (IoT), kryptoměny, 
5G, a dokonce i metaverse), dělá z 
kvalitní distribuce napájení a přesné-
ho měření 
kritický 
faktor. 
Adaptace 
podniků 
na tento vývoj vyžaduje nové techno-
logie a prozíravou strategii, protože 
tento trend bude nezadržitelně po-

kračovat. Schneider Electric se svým 
přístupem k inovacím, úsporám a 
udržitelnosti je připraven pomoci 
firmám na tento trend úspěšně 

nastoupit.
    Poptávka po digitálních technolo-
giích exponenciálně roste a vedoucí 
pracovníci IT oddělení 
hledají způsoby, jak se 
přizpůsobit rychlým 
technologickým změnám, 
a to nejen s ohledem 
na budoucnost, ale také 

udržitelným způsobem. Stojany 
Easy Rack, APC Netshelter Rack 
ATS a APC NetShelter Rack PDU 
Advanced jsou nejnovějším příkla-
dem toho, jak společnost Schneider 
Electric reaguje na potřeby svých zá-
kazníků, aby jim pomohla v orientaci 
v prostředí, které se neustále vyvíjí. 
Chceme nadále pracovat na tom, aby 
naše nabídka byla v této oblasti ta 
nejagilnější a nejpřizpůsobivější.

Jaká řada produktů představuje 
špičku nabídky záložních zdrojů 
UPS pro datová centra a můžete 
nám představit vaši vlajkovou loď 
pro tuto oblast?

V oblasti UPS jsme investovali mno-
ho inovativního úsilí do řady Galaxy 
V, která kromě vysoké efektivity, 
podpory Li-Ion baterií a dalších 
zajímavých vlastností nabízí také 
speciální patentovanou technologii – 
eConversion.

Konsorcium vedené singapurskou 
telekomunikační společností 
Singtel, spolu s pěti regionálními 
operátory, podepsalo smlouvu na 
300 milionů dolarů na vybudová-
ní 6000 km dlouhého podmořské-
ho kabelového systému známého 
jako Asia Link Cable System 
(ALC).

Projekt má být dokončen do 3. 
čtvrtletí roku 2025, přičemž ALC 
má podpořit ekonomický růst 
jihovýchodní Asie, protože spojuje 
Hong Kong SAR a Singapur, s 
Filipínami, Brunejí a Hainanem v 
Číně.
    Singtel spolu s China Telecom 
Global Limited (CTG) vedl konsor-
cium, které se skládá ze čtyř dalších 
regionálních operátorů – China 
Telecommunications Corporation 
(CTC), Globe Telecom, Inc. (Glo-
be) a DITO Telecommunity Cor-
poration (DITO) of the Philippines 
a Unified National Networks Sdn 
Bhd (UNN) z Bruneje.
    “Jihovýchodní Asie je jednou z 
nejrychleji rostoucích ekonomik 
světa s rostoucí digitální poptávkou 

spotřebitelů a podniků, urychlenou 
pandemií. Spotřebitelé a podniky 
se stále více spoléhají na služby a 
řešení, která pro svou práci, studium 
a zábavu vyžadují připojení s vyšší 
šířkou pásma a nižší latencí,” řekl 
Bill Chang, výkonný ředitel společ-
nosti Singtel.
    “ALC přinese větší konektivitu pro 
transformaci průmyslových odvětví, 
odemkne více příležitostí pro ino-
vace, dále posílí digitální zkušenosti 
spotřebitelů z jihovýchodní Asie a 
podpoří růstové ambice regionu.”
   ALC se skládá z osmi párů 
vláken, které mohou přenášet až 
18 Tbps na pár vláken. Do stá-
vajících sítí bude přidána další 
kapacita spolu s rozmanitostí 
tras, což pomůže posílit odol-
nost mezinárodního interneto-
vého provozu v regionu.
    Singtel je také operátor 
zapojený do podmořského 
kabelového systému Southeast 
Asia-Middle 
East-Western 
Europe 6 (SEA-
-ME-WE 6).

5-qubitový kvantový počítač připojen 
k superpočítači Lumi ve Finsku

Singtel vede konsorcium na výstavbu pod-
mořského kabelu za 300 milionů dolarů

Finské CSC – IT Center for Science 
nainstalovalo kvantový počítač do 
svého superpočítače Lumi.

Helmi (finsky Pearl), kvantový počí-
tač od finské výzkumné organizace 
VTT, byl připojen k Lumi. Skupiny 
uvedly, že je to poprvé v Evropě, kdy 
je tento druh hybridní služby spojují-
cí superpočítač a univerzální kvanto-
vý počítač otevřen pro výzkumníky.
    Společnosti uvedly, že integrace 
umožní hybridní počítačové projek-
ty a podpoří vývoj požadovaných 
kvantových algoritmů a softwaru.

    První finský kvantový počí-
tač, 5-qubitový Helmi hostovaný 
finským technickým výzkumným 
centrem VTT, byl uveden do 
provozu v roce 2021.
    Lumi se nachází v datovém 
centru CSC v bývalé papírně v 
Kajaani a zahájil provoz v roce 
2021. Superpočítač HPE Cray EX 
je schopen více než 375 petaflopů 
a špičkový výkon 
je potenciálně 
vyšší než 550 peta-
flopů.
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Rozhovor:  
Novinky z portfolia APC společnosti Schneider Electric
Pokračování

ze
str. 1

Pavel Blahut, 
Product Application 
Leader – Solutions, 
Schneider Electric

http://www.dc-nn.com
https://www.dc-nn.com/esr-zacina-stavet-192-mw-datove-centrum-v-osace/
https://www.dc-nn.com/rozhovor-novinky-z-portfolia-apc-spolecnosti-schneider-electric/
https://www.dc-nn.com/singtel-vede-konsorcium-na-vystavbu-podmorskeho-kabelu-za-300-milionu-dolaru/
https://www.dc-nn.com/5-qubitovy-kvantovy-pocitac-pripojen-k-superpocitaci-lumi-ve-finsku/
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Acronis: Několikahodinový výpadek provozu 
je nejčastějším následkem ztráty dat v českých firmách

Kvantový počítač QuEra je dostupný na AWS

Acronis představil výsledky 
lokálního dotazování, podle 
kterého již 43 % českých podniků 
zažilo několikahodinový výpadek 
obchodního provozu v důsledku 
ztráty firemních dat. Delší provoz-
ní výpadky hraničící výjimečně 
až s ohrožením existence podniku 
přiznalo 5 % respondentů. Prů-
zkum byl proveden v říjnu 2022 
mezi účastníky konference ZEBRA 
Cyber Roadshow.

I když většina ztrát firemních dat je 
stále způsobena lidským faktorem 
či selháním zařízení, roste počet 
případů ztrát v důsledku kyberne-
tických útoků – například již 14 % 
respondentů uvedlo jako příčinu 
ztráty ransomwarový útok. Klíčo-
vým prvkem ochrany dat v českých 
organizacích je nadále pravidelné 
zálohování, ale významně se zvyšuje 
význam kybernetické bezpečnosti 
a ochrany samotných záloh, které 
bývají stále častějším cílem kyberne-
tických útočníků.
    Nejzajímavější zjištění průzkumu 
zahrnují:
• V případě ztráty dat se čeští IT 
administrátoři nejčastěji setkávají s 

jejich náhodným smazáním (85 %), 
selháním zařízení (61 %) a zašifrová-
ním ransomwarem (14 %).
• 43 % respondentů uvedlo, že 
typickým důsledkem ztráty dat bývá 
krátkodobý výpadek obchodního 
provozu v řádu hodin, 29 % uvedlo 
výpadek IT bez následků na provoz 
firmy a 23 % žádný 
výpadek díky exis-
tenci systému oka-
mžité obnovy dat. 
Pouze 4 % dotáza-

ných zmínila dlouhodobý výpadek 
v řádu dní a 1 % výpadek ohrožující 
samotnou existenci firmy.
• Klíčovým prvkem prevence ztráty 
dat je zálohování (86 % dotáza-
ných), kybernetická bezpečnost 
(68 %), ochrana záloh (51 %) a 
testování obnovy (46 %).

QuEra Computing zpřístupnila 
svůj kvantový počítač prostřed-
nictvím Amazon Web Services 
(AWS).

Společnost oznámila, že Aquila, 
její první generace 256-qubitové-
ho kvantového počítače, je nyní k 
dispozici prostřednictvím Amazon 
Braket, portálu pro kvantové výpo-
čty společnosti AWS.
    „Je to skvělý den pro celý náš tým a 
důležitý milník na naší cestě k budo-
vání škálovatelných vysoce výkonných 
kvantových počítačů,“ řekl Alexander 
Keesling, generální ředitel společ-
nosti QuEra Computing. „Aquila je 
nyní na Amazon Braket a poskytuje 
výkonnou a jedinečnou platformu, 
která posouvá pokroky v oblasti 
kvantových výpočtů. Těšíme se na 
to, jak uživatelé z celého světa využijí 
tuto úžasnou novou platformu pro 
výzkum a průmyslové aplikace.“
    Společnost QuEra Computing 
Inc. z Bostonu, založená v roce 
2019 absolventy Harvardu a MIT, 
nabízí kvantové výpočty založené 
na neutrálních atomech, které jsou 
založeny na programovatelných 
polích neutrálních atomů Rubidia, 

zachycených ve vakuu pevně za-
ostřenými laserovými paprsky.
    „AWS se hluboce soustředí na to, 
aby našim zákazníkům přinesl volbu 
na Amazon Braket, aby prozkoumal 
vědecký výzkum a vývoj softwaru pro 
kvantové výpočty,“ dodala Simone 
Severini, ředitelka kvantových vý-
počtů ve společnosti AWS. „Přidání 
Aquily poprvé přináší možnosti 
kvantových počítačů s neutrálním 
atomem všem na Amazon Braket. 
Nabídka QuEra pomáhá rozšiřovat 

typy aplikací, které lze provádět 
prostřednictvím Amazon Braket, a je 
cenným doplňkem pro zákazníky 
zaměřené na zkoumání neutrál-
ních atomů.”
    Společnosti, jako je IonQ, 
provozují své vlastní datové cen-
trum v Marylandu, přičemž jeho 
systémy jsou také 
dostupné prostřed-
nictvím Azure a 
Google Cloud.

60 % organizací má zavedenou 
hybridní cloudovou strategii, 
pohodlně před 36 % organiza-
cí, které využívají cloud-first 
uspořádání.

To podtrhuje, jak klesá poptávka 
po veřejném cloudu, protože 
stále více firem volí pohodlí a 
flexibilitu hybridního řešení, což 
naznačuje, že poskytovatelé clou-
du by měli své hybridní nabídky 
optimalizovat, aby tuto poptávku 
uspokojili.
    Údaje byly převzaty ze společ-
né bílé knihy Fujitsu UK a Cloud 
Industry Forum (CIF) „The 
Transformation impact of cloud“. 
I když touha po cloudu – a 
zejména hybridním cloudu – zů-
stává vysoká, výzkum také zjistil, 
že 58 % respondentů uvedlo, že 
jejich společnost má problém 
držet krok s novou cloudovou 
technologií, zatímco 57 % uvedlo, 
že cloud vnesl do organizace větší 
složitost.
    Hlavní obavou vedoucích 
představitelů je, že se nové tech-
nologie nepodaří integrovat se 
staršími technologiemi (zmiňuje 
to 44 %), což dokazuje potřebu 
lepší podpory pro společnosti, 
které přijímají cloud.
    Graham Bromham, vedoucí 
regionálních prodejců a posky-
tovatelů služeb ve Fujitsu UK, 
řekl: „Cloud nadále nabízí velký 
potenciál při pomoci společnostem 
transformovat jejich přístup k IT a 
vypořádat se s budoucími výzvami 
za předpokladu, že dostanou 
podporu, aby tyto projekty byly 
dlouhodobě úspěšné.”
    „Z výzkumu je jasné, že mnoho 
podniků stále potřebuje pomoc, 
aby se to stalo, zejména pokud 
jde o integraci starších aplikací, 
protože cloudové přístupy jsou 
stále běžnější.“
    Tato potřeba větší podpory je 
zvláště důležitá při pohledu do 
budoucnosti: 88 % očekává, že v 
příštích 12 měsících urychlí zavá-
dění cloudu, zatímco 42 % pova-
žuje cloudovou 
migraci za jeden 
z nejdůležitějších 
IT projektů své 
organizace.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Adopce veřejného 
cloudu stagnuje, 
protože preference 
hybridního cloudu 
roste
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Evropští poslanci potvrdili konečnou verzi nařízení 
na regulaci kryptoměn

Výdaje na trhu 
telekomunikačních 
serverů dosáhnou 
do roku 2026 
14 miliard dolarů

Podle nové zprávy společnosti 
Dell’Oro Group se očekává, že 
celková tržní příležitost pro 
telekomunikační servery do roku 
2026 dosáhne 14 miliard dolarů. 
Většina tohoto růstu podle zprá-
vy pochází z expanze okrajových 
datových center.

Servery Edge přesouvají výpočetní 
zdroje a zdroje datových úložišť 
blíže ke koncovým uživatelům. 
To pomáhá snižovat latenci. Ultra 
spolehlivá komunikace s nízkou 
latencí (URLLC) je charakteristic-
kým znakem samostatné služby 
5G (SA), stejně jako rozdělení sítě. 
Obojí závisí na rozsáhlém nasazení 
okrajových výpočetních zdrojů, k 
nimž dojde, spolu se souvisejícími 
technologiemi, jako je komplexní 
síťová orchestrace a automatizace a 
bezdotykový přístup k síti.
    GSA začátkem tohoto roku 
oznámilo, že 99 operátorů v 50 
zemích investovalo do veřejných 
5G Standalone (SA) sítí ve formě 
zkušebních, pláno-
vaných nebo sku-
tečných nasazení.

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

Hospodářský a měnový výbor 
Evropského parlamentu potvrdil 
konečnou verzi nařízení, které 
reguluje obchod s kryptoměnami 
a dalšími digitálními aktivy v Ev-
ropské unii včetně Česka. Nařízení 
MiCA (Markets in Crypto-Assets) 
zavádí pravidla pro vydavatele 
kryptoměn i obchodníky s cílem 
ochránit spotřebitele. Bude účinné 
zřejmě od začátku roku 2024.

Návrh nařízení o trzích s kryptoak-
tivy byl představen na konci září 
2020 v rámci takzvaného digitálního 
finančního balíčku. České před-
sednictví převzalo návrh MiCA v 
červenci 2022 po dosažení předběžné 
politické dohody mezi Radou EU a 
Evropským parlamentem.
    Ministerstvo financí uvedlo, že 
kvůli vtělení dohody do legislativního 
textu vedlo české předsednictví téměř 
20 technických jednání s Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí, 
na kterých hájilo pozici členských 
států na úrovni Rady EU. Konečnou 
dohodu se českému předsednictví 
podařilo najít na konci září. Nyní 
bude následovat překlad do všech 
jazyků členských států a konečné 
formální schválení nařízení ve všech 
jazykových verzích.
    MiCA bude evropským předpisem 
upravujícím vydávání některých dru-
hů kryptoaktiv, především takzva-
ných stablecoins – stabilní měny na 

decentralizované technologii DLT, 
a jejich nabízení veřejnosti. Kon-
krétně rozlišuje takzvané tokeny na 
Asset-referenced tokeny (ARTs), tedy 
tokeny kryté košem měn, komodita-
mi či jinými kryptoaktivy, E-money 
tokeny (EMTs), které jsou podobné 
elektronickým penězům, kryté 
jednou měnou a pak zbytkovou kate-
gorii, kam patří například bitcoin.
    Kategorie ARTs a EMTs jsou podle 
ministerstva financí regulovány mno-
hem přísněji, než zbytková kategorie 
kryptoaktiv. Důvodem je především 
to, že zpravidla zahrnují stablecoins, 
mohou tedy být používány jako 
prostředek směny a jejich vydavatelé 
musí získat od dohledového orgánu 

povolení k činnosti. Vydavatelé všech 
tokenů, včetně zbytkové kategorie 
kryptoaktiv, mají povinnost vydat 
takzvaný white paper, určitou obdo-
bu prospektu u cenných papírů.
    MiCA dále upravuje poskytová-
ní služeb spojených s kryptoak-
tivy. Jedná se o určitou obdobu 
investičních služeb poskytova-
ných v souvislosti s tradičními 
finančními nástroji. Úprava má 
dopad na různé kryptosměnárny, 
obchodní platformy či virtuální 
peněženky, které 
musí nově také 
získat povolení k 
činnosti.

Společnost Meta Platforms, která 
je mateřským podnikem Face-
booku, dostala v Turecku pokutu 
346,7 milionu lir (456,5 milionu 
Kč).

Turecký úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže uvedl, že Meta si 
udržovala dominantní postavení 
mezi sociálními sítěmi a na trhu 
internetové videoreklamy tím, že 
bránila konkurenci slučováním 
údajů shromážděných prostřednic-
tvím platforem Facebook, Instagram 
a WhatsApp. Firma tvrzení úřadu 
odmítá.
    Úřad společnosti Meta nařídil, aby 
obnovila hospodářskou soutěž na 
těchto trzích. Má také připravovat 
výroční zprávy o krocích, které pod-
nikne v příštích pěti letech. Pokuta 
bere podle úřadu ohled na příjmy 
společnosti za loňský rok.
    Provozovatelé sociálních sítí se v 

Turecku dostali do centra pozor-
nosti. Země totiž přijala zákon, 
který umožní uvěznit novináře a 
uživatele sociálních sítí až na tři 
roky za šíření materiálu považo-
vaného za dezinformace. Podle 
analytiků je nepravděpodobné, že 
provozovatelé sociálních sítí bu-
dou plně dodržovat zákon, který 
od nich vyžaduje, 
aby takový materiál 
odstranili a sdíleli 
data s úřady.

Skupina eD group kupuje WinShop 
Software a vstupuje na retailový trh

Meta dostala v Turecku pokutu 
v přepočtu 457 milionů Kč

eD group vstupuje do ob-
lasti maloobchodu. Přes 
svou dceřinou společnost 
E LINKX kupuje firmu 
WinShop Software, která 
patří mezi přední firmy 
zabývající se vývojem a 
dodávkou pokladních 
systémů. Vstupem na 
nový trh získává eD group 
strategického partnera, 
který má skupině pomoci 
rozšířit portfolio retailových 
zákazníků.

Informační technologie, obchod, 
softwarová řešení, marketing a 
komunikace, e-commerce a nově 
také maloobchod. Čtvrtá největší 
technologická skupina na českém 
trhu eD group (dle žebříčku TOP 
100 ICT společností) rozšiřuje své 
pole působnosti a skrze svou firmu 
E LINKX vstupuje do společnosti 

WinShop, která patří mezi před-
ní výrobce pokladních systémů. 
Investorský vstup do společnosti 
je pro skupinu dalším krokem, jak 
vybudovat ucelený ekosystém, který 
bude schopný zajistit technologic-
ké řešení firmám podnikajícím ve 
všech fázích prodej-
ního řetězce – od 
počáteční výroby až 
po samotný prodej.
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https://www.netguru-nn.com/vydaje-na-trhu-telekomunikacnich-serveru-dosahnou-do-roku-2026-14-miliard-dolaru/
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Brusel brzy předloží zákon o digitálním euru, říká Lagardeová

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

Z Binance bylo staženo rekordních 55 000 bitcoinů
Bitcoin zaznamenal rekordní ná-
kupní aktivitu, když se BTC/USD 
vrátily na šestitýdenní maxima.

Nejnovější data od společnosti 
CryptoQuant zabývající se analýzou 
on-chain ukazují, že více BTC opou-
ští hlavní burzu Binance za jediný 
den než kdykoli předtím.
    Navzdory varování, že makro dno 
možná ještě nenastalo, bitcoinoví 
investoři neztráceli čas a získali BTC 
nad 20 000 $.
    Zisky za dva dny přinesly zásadní 

změnu ve směnném chování uživa-
telů, přičemž zůstatky BTC klesaly 
plošně.
    Jako největší burza podle objemu 
byla Binance obzvláště zajímavá a 
26. října zaznamenala čistou změnu 
pozice o více než 55 000 BTC – nej-
více v historii.
    Odlivy překonaly všechny ostatní 
nákupní horečky, včetně poklesu o 
17 600 dolarů v červnu tohoto roku 
a krachu v březnu 2020.
    Přispěvatel CryptoQuant Binh 
Dang dále poznamenal, že odlivy 

derivátových platforem nastavovaly 
mnohaměsíční rekordy.
    „Za 1 rok do dneška byl včerejšek 
dnem, kdy se z derivátové burzy 
přesunulo největší množství coinů: 
71 579 bitcoinů,“ napsal v jednom 
z firemních příspěvků Quicktake 
a poznamenal, že vnitřní pohyby 
mohly tvořit část celkových.
    „Toto číslo přispívá 
ke zvýšení odlivu BTC 
z derivátových burz na 
94 024 bitcoinů.“

9 let po prvním 
bitcoinovém 
bankomatu je jich 
nyní 38 804
Dne 29. října 2013 otevřela kavár-
na v centru Vancouveru v Kanadě 
první veřejně dostupný bitcoinový 
bankomat na světě provozovaný 
společností Robocoin.

Kryptomat zaznamenal během prv-
ního týdne provozu 348 transakcí 
za 100 000 dolarů.
    K 30. říjnu 2022 — devět let a 
jeden den poté — Robocoin ukončil 
činnost a první kryptobankomat 
byl pravděpodobně odstraněn nebo 
nahrazen, ale počet kryptoban-
komatů nadále roste. Podle Coin 
ATM Radar dnes existuje 38 804 
kryptoměnových bankomatů.
    Globální centrum pro kryptoban-
komaty se však od té doby posunu-
lo, Spojené státy nyní hostují téměř 
88 % světové nabídky kryptobanko-
matů a berou kredit za 90 % všech 
nově instalovaných bankomatů za 
posledních několik měsíců.
    Jen v říjnu bylo ve Spojených 
státech umístěno 129 nově insta-
lovaných bankomatů z celkového 
počtu 205.
    Kanada, domov prvního kryp-
tobankomatu, zaznamenala, že se 
toto číslo po devíti letech vyšpl-
halo jen na 566, i když je stále na 
druhém místě s 6,6 % z celkového 
počtu.
    Mezitím se Španělsko 22. 
října stalo třetím největším uzlem 
kryptobankomatů se svým 0,6% 
podílem na 215 bankomatech.
    Červencová zpráva od Research 
and Markets odhaduje, že trh 
kryptobankomatů je nyní na 46,4 
milionu dolarů, což do roku 2027 
vzroste více než 10krát na 472 
milionů dolarů, a to díky převo-
dům peněz a zvýšeným instalacím 
krypto bankomatů.
    Nicméně, stejně jako mnoho 
produktů souvisejících s kryp-
toměnami, byly instalace krypto 
bankomatů letos zpochybněny v 
důsledku medvědího trhu s kryp-
toměnami.
    Instalace krypto bankomatů se 
mezi lednem a květnem zpomalila 
a mezi červnem a srpnem došlo k 
mírnému oživení, ale v září došlo 
k celosvětovému poklesu čistých 
krypto bankomatů vůbec poprvé 
poté, co bylo z glo-
bální sítě odstraně-
no 459 strojů.

Guvernér čínské centrální banky Yi 
Gang v nedávném projevu na hon-
gkongském Fintech Week hovořil 
o pokroku jejich národní digitální 
měny zvané digitální jüan. Nastínil 
pokrok a přijetí národní digitální 
měny.

Během svého projevu Yi pozna-
menal, že digitální jüan je umístěn 
jako alternativa k hotovosti v Číně, 
zemi s robustní digitální platební 
infrastrukturou. Dodal, že „ochrana 
soukromí je jedním z hlavních témat 
naší agendy“.
    Dále popsal dvouvrstvý platební 
systém, který by uživatelům nabízel 
ovladatelnou anonymitu. Na prvním 
stupni centrální banka dodává digi-
tální jüany oprávněným operátorům 
a zpracovává pouze informace o 
interinstitucionálních transakcích. 
Na úrovni 2 shromažďují opráv-

nění operátoři pouze osobní údaje 
nezbytné pro jejich výměnu a oběh 
pro veřejnost.
    Yi slíbil, že data budou šifrována 
a uložena a osobní citlivé informace 
budou anonymizovány a nebudou 
sdíleny s třetími stranami. Uživatelé 
mohou také provádět anonymní 
transakce do určité výše a budou exi-

stovat specializované elektronické pe-
něženky, které tyto transakce usnadní. 
Guvernér centrální banky pozna-
menal, že anonymita je dvoustranný 
meč, a proto je třeba 
s ní zacházet opatrně, 
zejména ve finanční 
oblasti.

Digitální jüan nabídne „kontrolovatelnou anonymitu“

Evropská komise se chystá v 
blízké budoucnosti předložit 
legislativní návrh pro digitál-
ní euro, uvedla prezidentka 
Evropské centrální banky 
Christine Lagardeová. Očekává 
se, že zákonodárci EU definují 
status zákonného platidla nové 
měny a určí její prvky ochrany 
soukromí.

Orgány v eurozóně již značně 
pokročily při zkoumání logiky 
a potenciálních výhod a rizik 
digitální měny centrální banky 
(CBDC), poznamenala šéfka 
Evropské centrální banky (ECB) 
během konference věnované digi-
tální verzi společné měny.
    Christine Lagardeová uvedla, že 
těžiště jejich úsilí se nyní přesouvá 
na konkrétní podobu digitálního 
eura a jeho zakotvení do právního 

rámce. Toto je oblast, kde budou 
hrát důležitou roli zákonodárci 
EU, zdůraznila nejvyšší předsta-
vitelka a odhalila: „Proto se velmi 
těším na legislativní návrh na 
zavedení digitálního eura, který 
Evropská komise brzy předloží.”
    Výkonný orgán v Bruselu je 

spolu s Evropským parlamentem 
a Radou EU jedním z hlavních 
účastníků složitého legislativního 
procesu Evropské 
unie a odpovídá za 
navrhování nových 
zákonů.
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Přestože pro nás online marketing 
není žádnou novinkou a většina 
firem se ho už naučila efektivně 
využívat, stále se setkáváme se 
zbytečnými chybami. Některé firmy 
online marketing podceňují, jiné 
zase jedou podle starých pravidel. 
Důležité je držet se osvědčených rad 
a zároveň sledovat trendy. V článku 
vám přiblížíme několik pravidel, 
na které byste neměli zapomenout, 
pokud chcete zvýšit svůj obchodní 
potenciál.

Absence blogu
Nepropagujte se pouze jako firma, 
e-shop nebo výrobce, ale také jako 
důvěryhodná značka v oboru. Pu-
blikování hodnotného, informačně 
bohatého a přístupného obsahu blogu 
vám dává obraz, kterému lze důvě-
řovat. Každým příspěvkem na blogu 
získáváte další podstránku, kterou je 
možné zaindexovat ve vyhledávačích 
a web se tak více zobrazuje ve výsled-
cích hledání.

Vyhýbání se sociálním médiím
Ne každá společnost bere sociální 
média jako běžnou součást online 
marketingu a tím přichází o další 

potenciál. Je to zásadní způsob, jak 
proměnit potenciální zákazníky v 
zákazníky. Šíření obsahu, oslovování 
publika a komunikace s uživateli vám 
pomůže propagovat vaši firmu online.

Ignorace mobilních zařízení
Mobilní zařízení představuje přibližně 
polovinu celosvětové návštěvnosti. Při 
optimalizaci webu proto nezapomeňte 
na optimalizaci pro mobilní uživatele, 
aby se načítal stejně rychle jako na 
počítači. Ujistěte se, že design vašich 

stránek je také přizpůsoben prohlížení 
na mobilních zařízeních.

Nedostatečné využívání analýzy 
klíčových slov

Analýza klíčových slov je základním 
kamenem pro SEO (optimalizaci pro 
vyhledávače), vycházíte z ní při tvorbě 
veškerých textů na webu. Často se tato 
“klíčovka” nedělá vůbec, nebo leží v 
šuplíku.

Ignorování konkurence

Dělejte průzkumy konkurence a jejich 
aktivit v online marketingu. Kde 
inzerují, jaké využívají kanály k pro-
pagaci, jak komunikují. Zjistěte, čím 
je vaše značka výjimečná, a zdůraz-
něte to na svých stránkách. Na vašich 
stránkách by mělo být jasně a zřetelně 
vidět, čím se lišíte od konkurence.

Nepoužívání referencí a recenzí
Spokojení zákazníci přitahují další 
zákazníky. Reference, případové 
studie a příběhy o úspěchu návštěv-
níkům webu potvrdí, že i ostatní lidé 
jsou s vámi spokojeni. Zvýšíte tak 
důvěryhodnost své značky a pravdě-
podobnost získání nového zákazníka.

Chybí jasná strategie
Bez plánů a vize neexistují cíle, 
které by bylo možné sledovat. To 
může být často plýtvání časem, 
penězi a zdroji. Začněte budovat 
marketingovou strategii defino-
váním cílové skupiny, stanovením 
reálných cílů, pochopením toho, 
co potřebujete k 
jejich dosažení, a 
sledováním pokro-
ku.

Singapur uvěznil jednoho z tvůrců 
obsahu OnlyFans

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

Nejčastější chyby v online marketingu

Společnost Google by mohla v 
příštím roce čelit antimonopolnímu 
řízení EU kvůli podnikání v digitál-
ní reklamě. Americkému interne-
tovému gigantu podle nich hrozí 
pokuta vyšší než jedna miliarda eur 
(přes 24,6 miliardy Kč). Evropská 
komise i Google se k věci odmítly 
vyjádřit.

Evropská komise zahájila loni v červ-
nu vyšetřování reklamních techno-
logií Googlu. Obává se, že americký 
technologický gigant může získávat 
nespravedlivou výhodu oproti kon-
kurentům a inzerentům.
    Společnost Google se následně 
snažila o urovnání případu, ale 

ústupky byly malé a velmi předběžné, 
uvedl jeden ze zdrojů. Evropská unie 
americké firmě za posledních deset 
let uložila antimonopolní pokuty 
úhrnem přes osm miliard.
    Evropská komise patrně obvinění 
vydá počátkem příštího roku, uvedl 
jeden ze zdrojů. Termín se podle něj 
ještě může změnit. Google by mohl 
obvinění odvrátit tím, že nabídne 
další ústupky.
   Případ se dotýká jádra obchodní-
ho modelu společnosti Google zalo-
ženého na reklamě, 
řekl Dieter Paemen 
z právní kanceláře 
Clifford Chance.

Singapur uvěznil a pokutoval 
jednoho z tvůrců obsahu platfor-
my OnlyFans. Singapurský soud 
udělil Titusovi Lowovi pokutu 
v hodnotě 3000 singapurských 
dolarů (téměř 53.000 Kč) za 
sdílení obscénních fotografií a 
videí na webu. Muž byl rovněž 
odsouzen na tři týdny do vězení 
za přihlášení se ke svému účtu 
v rozporu s nařízením policie, 
uvedla britská BBC. Platforma se 
zaměřuje na obsah pro dospělé, 
zveřejňovat své příspěvky tam 
ale mohou i tvůrci jiného obsahu 
než sexuálního.

Jde o první podobný případ od-
souzení v městském státě. Experti 
se obávají, jaký bude mít důsledek 
pro další tvůrce obsahu platformy 
OnlyFans v této konzervativní 
zemi. V Singapuru je nelegální 
posílat obscénní materiály elekt-
ronickými prostředky. Rovněž je 
nezákonné účastnit se podnikání, 
kde jsou podobné materiály posí-
lány, či mít z něj zisk.
    „Tento případ se stal zcela jistě 
precedentem a ostatní uživatelé se 
budou muset vypořádat se stejným 

rizikem souvisejícím s tím, že 
jsou na OnlyFans,“ uvedl Lowův 
advokát Kirpal Singh. „Myslím, 
že úřady vyslaly jasný signál, že 
jsou připraveny odsoudit ty, kteří 
umísťují explicitní materiál nejen 
na platformě OnlyFans, ale i na 
dalších podobných internetových 
platformách,“ dodal.
    Low byl zadržen loni v prosinci 
poté, co nejmenovaná žena obje-
vila jeho videa v telefonu své dva-
náctileté neteře a následně podala 
trestní oznámení. Dvaadvacetiletý 
model se na platformu přihlásil 
jen o několik měsíců dříve, v 
dubnu 2021, a brzy se stal jednou 
z největších místních celebrit. Po 
podání trestního oznámení policie 
zabavila Lowův telefon, iPad a 
rovněž se pokusila znemožnit mu 
platformu používat. Singapurský 
model ale s nahráváním videí 
nepřestal a zřídil si na OnlyFans 
i druhý účet. Jak uvedl již dříve 
v rozhovoru pro BBC, stránku 
neustále používal 
zejména proto, že 
byla jeho hlavním 
zdrojem příjmů.

Googlu hrozí antimonopolní řízení EU 
a pokuta přes jednu miliardu eur
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Patricie Šedivá,
Head of ommunication, 
T-Mobile

Největší český 
mobilní operátor 
T-Mobile má novou 
šéfku externí komunikace, stala se jí 
Patricie Šedivá, která do společnosti 
přináší více než dvacet let profesních 
zkušeností v oblasti PR a korporátní 
komunikace. Ve své nové roli bude 
zodpovědná za externí a krizovou ko-
munikaci, témata CSR a udržitelnosti 
a přípravu komplexních komunikač-
ních strategií.
    Patricie Šedivá přichází z inves-
tiční skupiny Pale Fire Capital, kde 
působila jako ředitelka komunikace. 
Za svou bohatou profesní kariéru 
vybudovala komunikační oddělení a 
řídila komunikaci ve společnostech 
Alza nebo Coca-Cola HBC a řadu 
zkušeností získala právě i v T-Mobile, 
do kterého se v nové pozici po několi-
ka letech vrací. Jako místopředsed-
kyně výkonného výboru profesního 
sdružení PR klub se aktivně podílí na 
rozvoji a edukaci českého i slovenské-
ho PR prostředí, přednáší na školách 
a věnuje se i řadě projektů.

Kdo se posunul kam
Dušan Smoljak,
Provozní ředitel, 
Acomware

Novým COO mar-
ketingové agentury 
Acomware se stal 
Dušan Smoljak, který doposud v 
agentuře působil jako šéf konzultač-
ního oddělení.
    V nové roli nahradí Ondřeje 
Smékala, který se nyní bude v pozici 
Chief Business Officera orientovat 
především na další rozvoj v oblasti 
mediálního nákupu, a to včetně 
televize a OOH formátů. V agentuře 
Dušan Smoljak působí přes tři roky, 
začal zde na pozici Performance 
Team Leadera a následně se posunul 
do role Head of Consulting, kde měl 
na starosti vedení celého týmu kon-
zultantů a klientských projektů.
    Ve své nové pozici se bude Smoljak 
soustředit především na řízení spo-
lečnosti z pohledu denního fungo-
vání jednotlivých oddělení a dalšího 
rozvoje služeb pro klienty v oblasti di-
gitálního marketingu. Smoljak v mi-
nulosti působil jako Project Manager 
v agentuře Marketup či v marketingu 
Plzeňského Prazdroje.
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Lidé se do kanceláří v plné síle nevrátili,  
firmy je přizpůsobují nové době
I když celosvětové průzkumy v 
letech 2021 i 2022 deklarovaly 
zájem zaměstnanců vrátit se zpět 
do kanceláří na 2-3 dny v týdnu, 
skutečnost je jiná. Reálná obsaze-
nost se podle společnosti Colliers v 
polovině roku 2022 pohybovala jen 
na 35 %, tedy 15 procentních bodů 
pod očekávanou úrovní. Firmy 
proto začínají přemýšlet o nových 
strategiích pracovního prostře-
dí, které často zahrnují i redukci 
kancelářských ploch. Jiná situace 
vládne v oboru podnikových slu-
žeb, kde kvůli silnému růstu počtu 
zaměstnanců firmy předcovidovou 
výměru kanceláří zachovávají a 
často ji dokonce rozšiřují. Kance-
láře pak přizpůsobují potřebám 
nových způsobů práce.

Redukce i o třetinu

Při hledání nové strategie pracovní-
ho prostředí firmy nejčastěji zvažují 
modely, jako je Hub & Spoke, v 
rámci nějž firma zmenší velikost 
hlavní kanceláře a doplní ji menšími 
prostory v různých lokalitách, 
nebo Flex & Core, který kombinuje 

menší hlavní kancelář s členstvím v 
jednom nebo více co-workingových 
centrech. Zejména největší firmy 
s vyššími stovkami pracovních 
míst však často sází na zájem lidí 
pracovat z domova a kancelářské 
prostory redukují, obvykle o 20-30 
%. V potaz přitom neberou jen 
přetrvávající zájem o home office, 
ale i rostoucí ceny nájmů a energií. 
Týká se to i společností, které mají 
smluvně zafixované ceny energií na 
dobu 1-2 let, protože právě takový 
časový horizont je podle realitních 

odborníků na realizaci případných 
změn potřeba.

V podnikových službách řeší na-
opak rozšiřování

Výjimku tvoří firmy z oboru podni-
kových služeb. Ani zde sice zájem o 
práci z domova neslábne, firmy ale 
neustále rostou co do 
počtu zaměstnanců, 
letos dokonce 12pro-
centním tempem.

Průzkum:  
Do 180 zemí svě-
ta poskytuje z ČR 
podnikové a IT 
služby již 160 tisíc 
zaměstnanců

Podnikové služby se díky své 
odolnosti a inovacím staly pá-
teří moderní české ekonomiky. 
Do 180 zemí světa poskytuje z 
ČR podnikové a IT služby již 
160 tisíc zaměstnanců.

Více než 20 nových center, 15 
000 nových zaměstnanců, 2 000 
nově robotizovaných pracovních 
míst, rozmach datové analytiky 
a IT služeb, zavádění inovací s 
cílem posílení odolnosti. To je 
bilance uplynulých 12 měsíců 
v českém sektoru podnikových 
služeb. Navzdory dvěma pande-
mickým a jednomu válečnému 
roku obor dále roste dvojci-
ferným tempem a na sklonku 
letošního roku dosáhne již 160 
000 zaměstnanců. Kromě nich v 
oboru pracují i softwaroví robo-
ti, kteří zastanou práci za dalších 
15 000 pracovníků. Vyplývá to z 
nejnovějšího průzkumu českého 
trhu podnikových, IT a zákaz-
nických služeb, který zrealizova-
la asociace ABSL.
    I přes nedostatek kvalifiko-
vaných lidských zdrojů, který v 
ČR dlouhodobě vládne, se obo-
ru daří růst. „Je to zejména díky 
otevřenosti center nabízet pružné 
pracovní úvazky a flexibilitu 
času i místa. Pro zaměstnava-
tele z Prahy či Brna tak mohou 
pracovat i experti, kteří bydlí 
na druhé straně republiky, nebo 
rodiče na rodičovské dovolené, 
kteří si nemohou dovolit sedět 
u počítače v klasickou pracovní 
dobu. Rostoucí počet zaměstnan-
ců proto představují ženy, a to 
nejen na běžných pozicích, ale i 
v managementu,“ říká Jonathan 
Appleton, ředitel asociace 
ABSL, která v ČR sdružuje 
firmy působící v tomto oboru.
    Podíl žen činí již 58 %, což 
je o 10 procentních bodů více 
než v roce 2018. Plných 40 % 
žen pak působí v manažerských 
rolích. Za růstem počtu zaměst-
nanců oboru 
pak ze 43 % 
stojí i zahraniční 
pracovníci.

Luboš Řádek,
Head of Design & Deve-
lopment, SECURITAS ČR

Technologický rozvoj 
největší bezpečnostní 
agentury v České 
republice, společnosti SECURITAS 
ČR, má nově na starosti Luboš Řádek 
(40). Jako nový Head of Design & 
Development povede vývoj stávají-
cích produktů či vyhledávání nových 
obchodních příležitostí v oblasti 
nejmodernějších bezpečnostních 
technologií, s důrazem na kybernetic-
kou bezpečnost.
    Luboš Řádek přichází do SECURI-
TAS ČR ze společnosti Letiště Praha 
a. s., kde zastával pozici hlavního 
ředitele kybernetické bezpečnosti. 
Pod jeho vedením největší české me-
zinárodní letiště vybudovalo a zpro-
voznilo jedno z nejlepších operačních 
center kybernetické bezpečnosti v 
České republice i v porovnání s další-
mi evropskými letišti. S tím souviselo 
také zavedení komplexního systému 
řízení kybernetické bezpečnosti. Ve 
své nové roli se zaměří na možnosti 
technologického rozvoje a posílení 
kybernetické bezpečnosti.

https://www.jobs-nn.com/na-pozici-head-of-communication-v-t-mobile-nastoupila-patricie-sediva/
https://www.jobs-nn.com/novym-provoznim-reditelem-acomware-je-dusan-smoljak/
http://www.jobs-nn.com
https://www.jobs-nn.com/lide-se-do-kancelari-v-plne-sile-nevratili-firmy-je-prizpusobuji-nove-dobe/
https://www.jobs-nn.com/pruzkum-do-180-zemi-sveta-poskytuje-z-ceska-podnikove-a-it-sluzby-jiz-160-tisic-zamestnancu/
https://www.jobs-nn.com/novym-sefem-vyvoje-v-securitas-cr-se-stava-lubos-radek/
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Do jaké míry zamíchala karty v lo-
gistice pandemie a extrémně vysoká 
inflace? Co vyšší ceny za energie 
způsobily s plánovanými investice-
mi a inovacemi? I o tom bude řeč na 
15. ročníku logistického kongresu 
SLOVLOG, který se bude konat v 
tradičním termínu, a to 24. a 25. 
listopadu 2022 v prostorách hotelu 
DoubleTree by Hilton v Bratislavě. 
Organizátorem největší logistické 
akce podzimu je společnost ATOZ 
Group.

Posvítíme si na náklady v logistice

Do pandemie platilo, že náklady se 
daly snižovat v mnoha oblastech. Od 
roku 2021 však dramaticky rostou 
ceny energií a materiálových vstupů, 
přepravy, mzdy či výdaje na opravy 
či strategické investice. Co dělat? 
Do jaké míry pomůže automatizace, 
robotizace a digitalizace omezit růst 
nákladů, a to i v automotive? Kongres 
SLOVLOG si posvítí i na tyto otázky.
    „Asi není překvapením, že jsme si 
pro letošní ročník SLOVLOGu vybrali 
téma nákladů. Žijeme v době, která 
výrazným způsobem změnila a mění 
všechny vstupní náklady, ať už se 

jedná o logistiku nebo výrobu. Inflace 
a stoupající ceny energií diktují 
postpandemickou náladu. Minulý rok 
došlo ke zvýšenému tlaku na logistiku 
následkem zpoždění dodávek a 
hromadění kontejnerů. Kde hledat 
efektivní, levnější, ale přitom kvalitní 
řešení, jsou právě témata, kterými se 
SLOVLOG zabývá letos již podru-
hé,“ říká Tatiana Koššová, country 
manager společnosti ATOZ Group 
pro Slovensko, podle níž jsou 
jmenovaná témata tak palči-
vá, že se rozhodli uskutečnit 
SLOVLOG opět po sedmi 
měsících.

    „Rekordní počet účastníků ukázal 
enormní zájem a obrovskou chuť 
setkávat se. Reflektujeme potřebu 
lidí z oblasti logistiky dozvědět se 
nové trendy a vize spojené s náklady. 
Jednoduše, potřebujeme si posvítit na 
náklady právě teď,“ dodává Tatiana 
Koššová s tím, že stále lze lépe nasta-
vit procesy v logistice a supply chain 
tak, aby se našly rezervy a vyloučila 
se neefektivnost.
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Veletrh:  
e-SALON
Historicky nejbohatší účast ekologické 
mobility, tedy elektromobilů, hybrid-
ních a dalších ekologických vozidel i 
dopravních prostředků, nabídne v po-
řadí už 4. ročník úspěšného veletrhu 
e-SALON ve dnech 10. – 13. listopadu 
2022 na výstavišti PVA EXPO Praha 
v Letňanech. Generálním partnerem 
výstavy je Skupina ČEZ.
    Nejnovější vozy s alternativními 
pohony obsadí moderní haly 3 a 
4, včetně výrobců elektromoto-
rek, elektrokol a dalších vozítek na 
alternativní pohon. V hale 2 se budou 
prezentovat exponáty a technologie 
spojené s elektromobilitou a firmy z 
oblasti e-TECHNOLOGY. Hala 8 je 
rezervována pro testovací jízdy, které 
neodmyslitelně patří ke konceptu 
e-SALONu.
    Kromě národních premiér vozů se 
na veletrhu představí řada výrobců 
dobíjecích stanic, dodavatelů energií, 
výrobců manipulační a komunální 
techniky.

Přípravy listopadového logistického kongresu SLOVLOG 
jsou v plném proudu

Call centra 2022 
ADMEZ
8.11.2022

Procurement Forum 2022
Blue Events
30.11.2022

Česká investiční konference
Schanova s.r.o. 
7.-8.11.2022

Future of Export Summit 2022
CzechInvest
15.11.2022

Konference:  
Efektivní nemocnice 
2022
Ve dnech 29. 11. 2022 a 30. 11. 
2022 se v Praze uskuteční již 17. 
ročník odborné konference „Efek-
tivní nemocnice 2022 – Strategie 
zdravotních pojišťoven, nemocnic a 
ambulancí“. Organizátorem odborné 
konference je organizace HealthCare 
Institute o.p.s., která se již více než 
17 let zabývá oblastí zdravotnictví.
    Hlavní témata:
• Plány na zajištění finanční a perso-
nální stability českého zdravotnictví.
• Restrukturalizace nemocnic s 
akutní lůžkovou péčí.
• Změna úlohy zdravotních pojišťo-
ven v rámci českého zdravotnictví.
• Optimální nastavení spolupráce 
ministerstva, zdravotních pojišťoven, 
pacientských organizací a poskyto-
vatelů.
• Zavádění nových přístupů a mo-
derních technologií šetrnějších pro 
pacienty a jejich financování.
• Prevence

Konference:  
OpenSource řešení v 
sítích 2022
Slezská univerzita, Obchodně podni-
katelská fakulta v Karviné pořádá 7. 
ročník OpenSource 2022, konferenci 
o otevřených systémech a Essential 
Cyber Security.
    Konference se bude konat 10. listo-
padu 2022 prezenčně na Obchodně 
podnikatelské fakultě v Karviné. 
Konference je určena zejména široké 
odborné i neodborné veřejnosti a stu-
dentům a jejím cílem je prezentovat 
účastníkům nové trendy a možnosti 
svobodného i komerčního software a 
jeho využití v sítích, tentokrát v přímé 
vazbě na problematiku kybernetické 
bezpečnosti.
    Součástí programu jsou rovněž i 
praktické ukázky některých konkrét-
ních řešení a možnost vyzkoušet si 
konfiguraci služeb či softwaru.
    Konferenci připravuje a pořádá 
Ústav informačních technologií a 
Katedra informatiky a matematiky 
SU OPF v Karviné.

e-Salon 2022
ABF a.s.
10.-13.11.2022

Update Conference Prague 
2022
Update Conference s.r.o. 
10.-11.10.2022

https://www.ew-nn.com/event/pripravy-listopadoveho-logistickeho-kongresu-slovlog-jsou-v-plnem-proudu/
http://www.ew-nn.com
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62654&typ=bs&month=11&year=2022
https://ew-nn.cz/
https://www.ew-nn.com/event/4-rocnik-e-salonu-bude-nejvetsi-prehlidkou-ciste-mobility-v-historii/
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62730
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62732
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62737
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62729&typ=bs&month=11&year=2022
https://www.ew-nn.com/konference-efektivni-nemocnice-2022/
https://www.ew-nn.com/event/7-rocnik-opensource-2022/
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62713
https://ew-nn.cz/kalendar2.php?lang=cs&detail=62733
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Konference JavaDays 2022 KPMG Data Festival 2022

7. ročník konference JavaDays pro-
běhne v prostorách kina CineStar 
na Černém Mostě. Konference je 
určená pro Java vývojáře, progra-
mátory a všechny zájemce o Javu 
a související technologie. Uvidíte 
20 přednášek od 16 speakerů, 
budete mít možnost diskutovat s 
odborníky a kolegy z oboru. Konfe-
rence bude probíhat v hybridním 
formátu.

Kdo na konferenci vystoupí?

Miroslav Sevelda - Dlouholetý 
lektor Gopasu se zaměřením na 
vývoj v jazycích Java a Python. 
Aktivně se věnuje nejen vývoji, 

ale i sledování a testování nových 
trendů a featur ve vývojovém 
procesu.

Jiří Pinkas - Začal pracovat s Javou 
kolem roku 2006. Velice brzy přešel 
z Java SE do Java EE a Springu. Má 
za sebou dlouholetou dráhu Java EE 
vývojáře a lektora, čímž se zabývá 
dodnes.

Petr Adámek - Vývoji aplikací v Javě 
se věnuje již 20 let.

Jubilejní 5. ročník KPMG Data 
Festivalu se uskutečnil v pátek 
14. října 2022 na Vysoké škole 
ekonomické (VŠE) v Praze a 
opět zbořil mýty kolem dat a 
složitosti práce s nimi. Návštěv-
níkům nabídl pestrý program 
plný workshopů, interaktivních 
přednášek, panelové diskuze 
či keynote přednášky a všich-
ni si tak prohloubili datovou 
gramotnost. Letošní ročník byl 
unikátní nejen díky tomu, že 
se konal fyzicky a bez 
roušek, ale hlavně pro-
to, že zaznamenal o 100 
% více registrací než 
ročník minulý, a to přes 

3000 registrací, což ukazuje, že 
data zkrátka hýbou světem. Do 
práce s daty se během dne pono-
řili návštěvníci z řad studentů, 
firem, datových odborníků i 
laiků, kteří chtějí držet krok s 
aktuálními trendy.

5.ročník KPMG Data Festivalu 
nabídl účastníkům návod, jak 
zkrotit zlá data. Věnoval se téma-
tu Data Governance včera, dnes 
a zítra.

Synology TechDay 2022 Česká republika Konference Procurement Forum

Jako mediální partner vás zveme na 
Synology TechDay 2022, kde se se-
známíte s českým týmem Synology, 
novinkami a osvědčenými postupy.

Během akce se detailně představí 
podnikové řešení Synology a jak může 
infrastruktura Synology zvýšit výkon 
vašeho podniku. Se společnostmi 
Cisco a TP-Link vám pak předvedeme 
podnikové služby, které pomohou 
zvýšit efektivitu vašeho podnikání. 
Program bude zakončen sezná-
mením s nabídkou řešení Synolo-
gy pro úložiště, zálohování a síť.
    Účastí na události získáte 
předplatné služby C2 Backup – 

komplexního cloudového zálohovací-
ho řešení a také cenné informace o:
• Oblasti inovací v IT, se zaměřením 
na zálohování a soukromý, veřejný a 
hybridní cloud.
• Nejlepších variantách použití, hard-
warové a softwarové implementační 
strategie pro různé stupnice nastavení 
a použití.
• Komplexním řešení, jak nahradit 
více serveru řešením od jednoho 
poskytovatele.

Na odborném setkání Procure-
ment Forum, které se bude konat 
30. listopadu v Praze, otevřou 
vystupující aktuální výzvy 
spojené s nákupem. V programu 
zazní témata spojená s energiemi, 
nespolehlivostí dodavatelského 
řetězce nebo se závazky firem 
směrem k udržitelnosti.

Nákup ve firmách aktuálně čelí 
zásadním výzvám, ke kterým se v 
minulosti těžko hledá 
srovnání: Jak naku-
povat, když není co? 
Jak nakupovat v čase 
neustále se měnících 

ceníků surovin a energií? Jak naku-
povat, když je dodavatelský řetězec 
nespolehlivý? Jak nakupovat udrži-
telněji a plnit závazky firmy?
    O tom, jak v těchto zásadních 
tématech obstát a přispět k fungo-
vání a udržení celého odběratelsko 
-dodavatelského řetězce a konku-
renceschopnosti firem, bude letoš-
ní ročník konference Procurement 
Forum, kterou pořádá společnost 
Blue Events.

http://www.ew-nn.com
https://www.ew-nn.com/event/7-rocnik-konference-javadays-2022-se-blizi/
https://www.ew-nn.com/kpmg-data-festival-2022-zkroceni-zlych-dat/
https://cz.ict-nn.com/synology-techday-2022/
https://www.ew-nn.com/event/procurement-forum-vyzdvihne-nove-potreby-nakupu/
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Do AVERIA TECH LABU jsme 
dostali na vyzkoušení přenosný 
reproduktor CARNEO TwinDra-
gon. Je odolný, pěkně zpracova-
ný, má velmi dobrý zvuk. A to 
není všechno…

Co nás zaujalo po vybalení repro-
duktoru z krabice na první pohled, 
je velmi kvalitní zpracování. Re-
produktor má po stranách kovový 
kroužek, nemusíte se tedy bát, že 
by něco prasklo nebo se zlomilo, 
pokud někde „cinknete“ hranou. 
Je celý vyroben v 
černé barvě, která je, 
jak známo, univer-
zální, a hodí se tedy v 
podstatě do každého 
prostředí.

    Píšeme reproduktor, ale v pod-
statě se jedná o dva samostatné re-
produktory. Ty spojíte přiložením/
zacvaknutím k sobě a mírným 
otočením doprava, čímž vznikne 
jeden reproduktor – válec, který 
je 20 cm dlouhý a má průměr 7,5 
cm. TwinDragon je voděodolný 
a prachuvzdorný dle specifikace 
IPX6.
    Připojení k zařízení probíhá 
automaticky, jednoduše a rychle. 
Při zapnutí reproduktoru spáru-
jete zařízení a reproduktor.

Reproduktor CARNEO TwinDragon
Společnost Mio Technology je tcha-
jwanská firma zabývající se, mimo 
jiné, výrobou velice kvalitních au-
tokamer. My se podíváme na Mio 
MiVue 886, která získala 
ocenění IT produkt roku.

Tento model kamery je po-
važován za jeden z nejlep-
ších v nabídce společnosti 
i celkově na trhu. Bezpro-
blémově komunikuje s chy-
trým telefonem a upozorní 
vás na všechny radary a 
úseková měření. K autoka-
meře existuje i aplikace, ve 
které můžete sledovat a stahovat na-
točené záznamy.
    Kamera má rozlišení 3840 × 2160 
pixelů neboli 4K, díky čemuž vytvá-
ří velice kvalitní, ostrý a plynulý zá-
znam. Svůj podíl na tom má i 1/1.8” 
velký senzor, technologie HDR nebo 
Mio Night Vision ULTRA, která za-
jistí plynulý a jasný záznam i za zhor-
šených světelných podmínek. 
Počet snímků za sekundu lze 
dokonce nastavit na 120, a to 
jednoduchým snížením rozliše-
ní na Full HD.
    Displej o úhlopříčce třech pal-

ců má vysoké rozlišení a automatický 
jas, tudíž se vám nemůže stát, že byste 
neviděli promítaný obraz. Záznam si 
můžete prohlížet na samotné autoka-

meře, nebo si jej můžete stáhnout do 
počítače nebo mobilu.
    Hlavní funkcí, na které si společ-
nost Mio Technology zakládá, je 
upozornění na blížící se radary. Kro-
mě klasického zobrazení na radaru si 
můžete vybrat mezi dvěma zvukový-
mi upozorněními, které si můžete 
stáhnout i v českém jazyce.

4K autokamera Mio MiVue 886

Bezdrátový herní headset AOC 
GAMING GH401 nabízí hráčům 
větší svobodu pohybu během hra-
ní, pohodlí a odnímatelný mikro-
fon. Není to úplná novinka, ale v 
cenové relaci kolem 1200 korun se 
jedná o celkem slušný produkt.

Headset používá bezdrátovou tech-
nologii 2,4 GHz, která dosahuje 
do vzdálenosti asi 10 metrů. Když 
bezdrátové připojení nepotřebujete, 
nebo prostě jen nechcete, můžete 
jej připojit pomocí 3,5mm stereo-
fonního konektoru. Kabel je dlouhý 
2 metry a univerzálním audio ko-
nektorem vám umožňuje připojit 
se nejenom k jakékoli konzoli nebo 
počítači, ale také k telefonu, pokud 
byste chtěli hrát hry nebo poslou-
chat hudbu na cestách.
   Sluchátka AOC GAMING GH401 
jsou vybavena 50mm měniči z umě-
lé kůže s polstrováním z paměťové 
pěny, které zajišťují pohodlné noše-
ní, a nebudou tlačit ani při hraní 
po dobu několika hodin. Mají 
posuvný hlavový most s kovovou 
výztuhou.
    Vestavěná baterie dokáže po-
skytovat zvuk po dobu 17 hodin 

při poloviční hlasitosti a lze ji nabí-
jet pomocí USB-C.
    Odnímatelný mikrofon má funkci 
potlačení zvuku v pozadí. Mikrofon 
je všesměrový, což znamená, že 
zachytává zvukové vlny z jakého-
koli směru, takže vás bude vždy 
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Bezdrátový headset AOC GAMING GH401
SSD disky se na trhu s počítačový-
mi technologiemi vyskytují už ně-
jakou dobu a za ten čas se dokázaly 
nejen posunout, ale také stáhnout 
svoji cenu na příjemný peníz, který 
už rozhodně stojí za to, že se váš 
počítač stane výrazně svižnějším. 
Na tento typ disků se tak orientuje 
naprostá většina výrobců a ani 
společnost Verbatim není výjim-
kou. Její SSD Vi550 S3 vám zajistí 
spolehlivost a rychlost za všech 
okolností bez ohledu na to, zda 
zrovna potřebujete pracovat, hrát 
hry, nebo si jenom přetáhnout pár 
fotografií.

Hlavní výhodou přítomnosti SSD 
především ve vašem notebooku 
je jeho spolehlivost. Určitě už jste 
někdy zažili, že jste se s počítačem 
přesouvali, někam ho nesli nebo se 
prostě jenom zvedali a najednou s 
ním v lepším případě o něco ťukne-
te, v horším spadne na zem a právě 
HDD zde dostává pořádně zabrat, 
často ani takový karambol nepřežije. 
Díky absenci pohyblivých 
částí, ale u SSD tato nevýho-
da odpadá.
    Další velkou výhodou 

bude pro vás rychlost. Vi550 S3 na-
bízí rozhraní SATA 3, díky kterému 
se nemusíte bát limitů, co se přeno-
sové rychlosti týče. Disk je schopný 
zápisu od 430MB/s po 535MB/s v 
závislosti na konkrétní verzi, a čtení 
v rychlosti až 560 MB/s.
    Při koupi budete mít na výběr 
rovnou ze čtyř variant velikosti 
úložiště a to 128 GB, 256 GB, 
512 GB a 1 TB. Bonusem pro vás 
bude výrazně menší energetická 
náročnost.

Interní 2,5“ SSD Verbatim Vi550
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https://cz.ict-nn.com/interni-25-ssd-verbatim-vi550/

