
MARTIN NOSKA

Svoji novou mobilní platformu 
a také první chytré telefony na ní 
postavené představila oficiálně 
11. října společnost Microsoft. Zá-
jemci v Česku by se těchto přístrojů 
měli dočkat ve volném prodeji 
v příštím měsíci a do konce roku je 
chtějí v tuzemsku nabízet i mobilní 
operátoři Telefónica O2 a T-Mobile. 
Dostupné mají být konkrétně tři 
smartphony od HTC s názvy Tro-
phy, Mozart a HD7, dále přístroje 
LG Optimus 7 a 7Q, Samsung Om-
nia 7 se Super AMOLED displejem 
a Dell Venue s vysunovací klávesni-
cí. Windows Phone 7 ovšem zatím 
budou k dispozici bez kompletní 
české lokalizace, která by se měla 
objevit během příštího roku.

Někteří experti uvedení této 
platformy označují za průlomový 
krok v historii mobilních OS od 
Microsoftu, jiní zůstávají skeptičtí. 
Analytici se ovšem většinou shodu-
jí v tom, že úspěch Windows Pho-
ne 7 bude klíčový pro další iniciati-
vy Microsoftu na poli smartphonů 
a také pro celý budoucí vývoj v této 
oblasti.

Microsoft se odvážil k razantní-
mu zákroku, kdy přišel de facto se 
zcela nově vytvořeným operačním 
systémem, a tedy ne jen s další „ak-
tualizací“ starších Windows Mobi-
le. Zeus Kerravala, analytik Yankee 
Group, tvrdí, že jde nejen o snahu 
vyrovnat se konkurenčním platfor-
mám (zejména Androidu a iOS), ale 
současně se od nich i odlišit. Díky 
novému jádru bude velmi záležet 
na podpoře nového OS ze strany 
vývojářů, neboť dřívější aplikace 
s Windows Phone 7 nejsou kompa-
tibilní, a Microsoft proto dává se-
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známení vývojářů s novou platfor-
mou velkou prioritu.

Mezi hlavní rysy patří úvodní 
obrazovka s minimalistickým roz-
hraním a s možností přizpůsobení, 
na níž se automaticky aktualizují 
důležité informace a ze které lze 
rychle přistupovat do skupin sdru-
žujících příbuzné funkce, dále pro-
pojení s on-line službami a z pod-
nikových funkcí je potřeba zmínit 
např. plnou podporu komunikační-
ho serveru Exchange, napojení na 
službu SharePoint nebo dostupnost 
kancelářského balíčku Office Mo-
bile. (mar)  10 0455

Windows Phone 7 svedou boj 
o přízeň uživatelů Nejhloupější

chyby
správců sítí
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PETR MANDÍK

V tomto vydání vám předkládáme přehled třetí 
skupiny finalistů soutěže IT produkt roku, čímž 
završujeme první, nejdůležitější fázi aktuálního 
ročníku celé soutěže. Můžete se tak seznámit 
s vlastnostmi 36 vybraných produktů, které roz-
hodně stojí za vaši pozornost. 

Jako vždy je postupně rozdělujeme do odpo-
vídajících kategorií, kterými tedy po třetím kole 
jsou: bezpečnostní řešení, hardware, informační 
systémy, komunikační produkty, on-line nebo 
související služby, podnikový software, systémy 
pro správu obsahu a tisková řešení. Zvláštní sku-
pinu pak tvoří IT produkt Home. V příštích týd-

nech bude ještě v každé kategorii určen vítěz, 
a to podle základního měřítka soutěže, tedy míry 
pozitivní odlišnosti od konkurenčních produktů 
na tuzemském trhu. Všichni finalisté však mohou 
již nyní používat označení IT produkt 2010.

 (pen)  10 0449

Seznam finalistů soutěže IT produkt 2010 je kompletní

Firmy, jejichž produkty postoupily v tomto kole do finále soutěže

Bezpečnostní řešení

Annex NET

CI Systems

Check Point Software

Kerio Technologies

Hardware

Kobe

Lenovo Technology

Schneider Electric CZ

Triumph Board

Informační systémy

ALC

Asseco Solutions

AT Solution

Cígler Software

Flores

J.K.R.

Stapro

Komunikační produkty

DNS

Freedivision

Ipex

Kerio Technologies

On-line nebo související služby

Active24

Asseco Central Europe

Casablanca INT

Podnikový software

Abonus CZ

IDS Scheer ČR

Javlin

Symantec (Czech Republic and Slovakia)

Systémy pro správu obsahu

Media Factory Czech Republic

SystematIQ

Tisková řešení

Janus

Oki Systems (Czech and Slovak)

IT produkt Home

Lenovo Technology

Zoner software

Uveden je přihlašovatel produktu nebo 
jeho výrobce/dodavatel (tam, kde si to 
 přihlašovatel přál).
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14 dní v IT

ŘEKLI V MINULÝCH DNECH…

TEN NEJLEPŠÍ ŠÉF IT
S blížícím se koncem roku přibýva-
jí v mé schránce nejrůznější odha-
dy dalšího vývoje v IT. Tentokrát si 
neodpustím několik informací od 
kolegů z amerického InfoWorldu, 
kteří zjišťovali, jak by měl „v době 
po recesi“ vypadat optimální šéf 
informatiky.

Hlavním problémem při náboru 
nového CIO se prý jeví skutečnost, 
že nezanedbatelná část adeptů sice 

má kvalitní technické znalosti, ale jen malou předsta-
vu o tom, jak může IT přispět k celkovému úspěchu 
firmy. A co by tedy mělo v optimálním případě vede-
ní firmy požadovat a ideální CIO nabídnout?

Nebude zřejmě překvapením, že na prvním místě 
by měl CIO firmě vydělávat peníze. Palec dolů je za 
hledání výmluv, proč věci nejdou, palec nahoru za 
schopnost vidět nové příležitosti, které informační 
technologie pro podnikání firmy nabízejí. Ke kladům 
patří rovněž schopnost nasazení analytických nástro-
jů schopných optimalizace příjmů a naplánování 
i prosazení takového rozpočtu IT, díky kterému bude 
možné posunout věci kupředu. Přičemž veškeré in-
vestice by měly mít zřetelnou a rychlou návratnost.

CIO by si podle dotazovaných měl poradit rovněž 
s rozmáhajícím se zvykem používání vlastních IT za-
řízení, mezi která patří především chytré telefony ne-
bo tablety. A to ne tím způsobem, že ve firmě prosadí 
jejich zákaz. Evergreenem je požadavek na soft skills, 
především pak na schopnost komunikace s dalšími 
odděleními firmy a vlohy pro vedení týmu.

S blížícím se koncem roku souvisí ještě jedna udá-
lost – máme konečně k dispozici kompletní přehled 
finalistů letošní soutěže IT produkt roku. Podrobné 
prezentace třetí skupiny finalistů vám přinášíme 
v tomto vydání. (pen)  10 0452

PETR MANDÍK
šéfredaktor Computerworldu

petr_mandik@idg.cz

Objem finančních prostředků, které budou muset 

firmy globálně vynaložit, pokud budou chtít uvést 

portfolio svých aplikací do plně podporované, sy-

stematizované a zcela aktuální podoby, v součas-

nosti činí 500 miliard dolarů a během pěti let se 

může zdvojnásobit. Je to důsledek úsporných 

opatření z poslední doby, jež vedly k tomu, že firmy 

investice do této oblasti odkládaly, a ukazuje se 

být vážným problémem. Andy Kyte, analytik, Gartner

IT V ČÍSLECH

Kyberútoky 53 %
Tak velký podíl subjektů kritické infrastruktury (výrobní 
a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla 
závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou 
správu a zabezpečení základních životních potřeb obyva-
telstva) byl v posledních pěti letech průměrně desetkrát 
napaden kyberkriminálníky. Tři z pěti útoků byly podle re-
spondentů z 15 zemí velmi efektivní, přičemž průměrné 
škody na jeden byly vyčísleny na 850 000 dolarů.
 Zdroj: Symantec

Bluetooth 2 MILIARDY
V nejméně tolika zařízeních by se měla objevit v roce 2013 
komponenta Bluetooth (vloni to byla necelá miliarda). Pů-
jde podle analytiků In-Statu o reakci na nově uveřejněný 
standard této technologie, která je proti předchůdcům 
energeticky výrazně úspornější. V souvislosti s tím se oče-
kává, že Bluetoothem budou mnohem častěji vybaveny 
i automobily či spotřebitelské produkty. Zdroj: In-Stat
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Virtualizace. Pojem, který se v posledních několika letech skloňuje v sou-
vislosti s IT téměř ve všech myslitelných odvětvích. Známe virtualizaci 
serverů. Stále častěji je slyšet o virtualizaci desktopových prostředí. S virtu-
alizací na úrovni datových úložišť se většina lidí v IT prostředí již také se-
tkala a někteří i s nejnovějšími trendy virtualizace na poli „aktivních“ sí-
ťových prvků nebo jejich management nástrojů. V souvislosti s virtualiza-
cí se stále častěji mluví i o takzvaných virtuálních appliancích, což jsou 
specializované jednoúčelové virtuální stroje zajišťující například antiviro-
vou kontrolu prostředí.

Virtualizace, ať již jakákoliv, je beze sporu jedním z největších počinů 
ve světě IT v posledním desetiletí. Přesto, nebo možná právě proto, zůstá-
vá kolem ní mnoho nevyřčeného. Možná opomenutého, možná přehlíže-
ného. Jsou to eventuální souvislosti se zdánlivě nesouvisejícími prostředí-
mi nebo procesy.

Technologicky dokáže virtualizace neuvěřitel-
né věci. Problém je, mají-li se tyto věci uvést 
v život. Často se jedná o situace, kdy je prostředí 
nějakým způsobem spravováno externí společ-
ností. Komplikace není v technologii, ale v nut-
nosti nastavit určité procesy, vazby a smlouvy, 
což je potřeba udělat velmi dobře nejen s ohle-
dem na kvalitu poskytované služby, ale přede-
vším s ohledem na další právní vazby.

Jistě není problém, jedná-li se o fyzické serve-
ry a na nich umístěná data v prostorách společ-
nosti, jíž obojí patří, a externí společnost se stará 
pouze o dohled nad prostředím a o řešení pří-

padných problémů. I zde se ale již nastavují konkrétní procesy a zodpo-
vědnosti, velmi dobře kryté smlouvami o ochraně informací a kvalitě po-
skytovaných služeb.

Představme si ale situaci, kdy společnost má data a aplikace instalované 
na serverech, které fyzicky nejsou její, v prostorách jiné společnosti. Zde 
vyvstává řada otázek, na které není lehké odpovědět. Čí jsou skutečně da-
ta na serverech uložená? Jsou společnosti, která je tam nahrála, nebo jsou 
toho, kdo fyzicky vlastní server? Například v USA je odpověď na tuto otáz-
ku jednoduchá. B je správně, data jsou ve vlastnictví majitele fyzického 
serveru. Což nezřídka znemožní nebo komplikuje nasazení dané techno-
logie.

V prostředí českých společností je však těchto případů zatím velmi má-
lo. Většinou se jedná o servery fyzicky vlastněné majitelem dat a ty jsou 
následně umístěné v prostorách druhé společnosti, která zajišťuje „pouze“ 

bezproblémový chod. Je však jen otázkou času, 
kdy se případy kompletního outsourcingu za-
čnou množit, a na to bude muset být připravena 
i česká legislativa.

Netřeba ale zabíhat až k takovýmto situacím. 
I velmi jednoduchá virtualizace uvnitř jediné 
společnosti přináší nutnost zavedení procesů 
a kontrolních mechanizmů, které před přícho-
dem virtualizace buďto neexistovaly, anebo ne-
byly natolik důležité. Příklady jsou dohled nad 
licencemi operačních systémů a aplikací, proce-
sy kontrolující stav virtuálních serverů a mnoho 
dalších. (mar)  10 0442

KOMENTÁŘ

Virtualizace – opomíjené souvislosti

MARTIN NOSKA

Jaká je situace na poli datových center v Česku, co dnes fir-
my nejvíce vyžadují a jaké jsou perspektivy hostingových 
služeb, nám v interview prozradil výkonný ředitel společ-
nosti K2 atmitec Marek Kučera.

Jak se české firmy staví k využívání služeb hostingových center, 

zvlášť v posledních letech, jež lze charakterizovat ekonomický-

mi turbulencemi a snahou o co nejvyšší úspory?

V dnešní době hledají klienti u hostingových služeb vždy 
ekonomicky nejvýhodnější řešení. Zajímají se hlavně o tak-
zvané konsolidované řešení či služby. Když to řekneme jed-
noduše, jde o to, že klient dostane vše pod jednou střechou. 
Navíc se dnes zájemci o tyto služby snaží maximálně šetřit 
firemní náklady jak na klientské straně, tak i na serverové 
včetně nákladů na samotnou správu infrastruktury a inter-
ních administrátorů. O služby datových center však zájem 
určitě registrujeme. Je to vidět i v našem Datovém centru K2, 
které jsme otevřeli koncem května.

Jak vidíte situaci ohledně počtu dostupných center v ČR, ne-

myslíte, že je jich zde již přebytek?

To je dobrá otázka. Na první pohled se může zdát, že dato-
vých center je v České republice dnes skutečně dostatek, 
možná až přebytek. Na druhou stranu je důležité podívat se, 
v jaké době byla tato centra budována a s jakými technickými parametry. 
Většina z nich dnes bojuje s uspokojením rostoucích nároků klientů na 
konektivitu, dodávku elektrické energie, chlazení, zátěže podlah atd. Zda-
leka ne všechny DC u nás dosahují vysokých standardů Tier III nebo IV. 

Naše DC K2 jsme z tohoto důvodu vybudovali od počátku 
na úrovni Tier III+ s možností rozšíření na Tier IV.

Co zákazníci při výběru hostingového centra obvykle považují 

za klíčová kritéria? Co jim v současných centrech nejvíce chybí?

Základními kritérii jsou určitě garantovaná dostupnost slu-
žeb, bezpečnost dat, samotné technické parametry centra 
a v neposlední řadě i služby poskytované provozovateli, kte-
ré mohou ještě více snižovat náklady. Jedná se o různé druhy 
technické podpory či servisních služeb. Nebo například 
schopnost poskytnout provoz ve dvou zkřížených DC splňu-
jících kritéria i na logistickou obslužnost. Samotnou kapitolu 
pak tvoří přímo vztah mezi provozovatelem DC a klientem. 
Jakékoliv služby DC (např. hostingové a jiné) nebo další jsou 
postaveny na důvěře. Dnes je běžný model trojstranného 
vztahu, kdy mezi provozovatele DC a zákazníka vstupuje ješ-
tě třetí subjekt. Osobně si myslím, že pro budoucí rozvoj slu-
žeb DC je nutné posunout tento vztah na přímou úroveň 
klient – DC.

Vyplatí se služby hostingových center využívat i krátkodobě, ne-

bo je to spíše dlouhodobá záležitost?

Hosting je sám o sobě spíše střednědobá až dlouhodobá zále-
žitost. Samozřejmě u konkrétního projektu, který slouží 
k nějakému účelu, může být doba hostingu podstatně kratší. 

Obecně však nelze očekávat, že klient bude požadovat pouze hosting. Pro-
vozovatel datového centra musí počítat s inovacemi, využíváním dalších 
produktů, které jsou častým tématem současné diskuze o cloud computin-
gu a jednotlivých službách SaaS, PaaS a IaaS. (mar)  10 0441

ROZHOVOR

Datových center s vysokými standardy je v ČR stále nedostatek

Většina dato-
vých center 

v Česku dnes bojuje 
s uspokojením ros-
toucích nároků 
 klientů.

MAREK KUČERA

výkonný ředitel,

K2 atmitec

I jednoduchá vir-
tualizace přináší 

nutnost zavedení no-
vých procesů a kontrol-
ních mechanizmů.

PETR PROCHÁZKA

Solution Architect,

Arrow ECS
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Svou platformu CloudBurst, jež podnikům slou-
ží pro jednoduché nasazení virtualizovaných 
privátních cloudů, rozšířila firma IBM o podpo-
ru systémům s procesory Power7. To podle ana-
lytiků dovolí v tomto prostředí nasadit i klíčové 
podnikové aplikace jako SAP.

CloudBurst 2.1 představuje integrované řeše-
ní, jež zahrnuje servery a širokou škálu dalších 
komponent, jako jsou úložné prostředky, síťové 
komponenty a odpovídající správní software. 
Platforma rovněž obsahuje samoobslužný por-
tál, kde si koncoví uživatelé mohou rezervovat 
výpočetní a další IT zdroje podle svých potřeb, 
přičemž správní program jim je automaticky po-
skytne. „Naším cílem je zájemcům poskytnout 
ucelený produkt, se kterým už nebudou mít žád-
nou práci,“ říká Lauren Statesová, viceprezident-
ka pro cloud computing ve firmě IBM.

Dosud byl CloudBurst postaven pouze na bá-
zi základních serverů řady IBM System x, nově 
však podporuje i výkonnější zařízení této třídy – 
blade systémy HS22V se 72 GB paměti. Dostup-
né jsou tři konfigurace, každá pro rozvaděč o ve-
likosti 42U. Nejnižší varianta zahrnuje šasi Blade 
Center se čtyřmi blade servery, na kterých může 
být provozováno až 100 virtuálních strojů. Na 
opačném konci výkonového spektra nových x86 
systémů stojí soubor 28 blade serverů umístě-
ných ve dvou šasi BladeCenter a umožňujících 
nasazení až 960 virtuálních strojů.

Zařízení, jež jsou osazena procesory Power7, 
jsou v nabídce CloudBurst zcela nová. Jedná se 
o konfiguraci samostatného serveru Power 750, 
jehož 32 procesorových jader je schopno ob-
sloužit až 160 virtuálních strojů. Výkonovou 
špičkou je v tomto případě sada 11 systémů 
Power 750 umístěných v pěti rozvaděčích, která 
je podle představitelů IBM schopna provozovat 
až 2 960 virtuálních serverů.

Software, který je s těmito jednotkami dodá-
ván, je podle Statesové schopen přidělovat apli-
kace či jiné služby na základě stisknutí pouze 
několika tlačítek. Momentálně nepoužívané 
aplikace jsou přitom v systému uvedeny do sta-

Klíčové podnikové aplikace v privátním cloudu

■ Prototyp datového úložiště, který dokáže automaticky zálo-
hovat nevyužívané informace na disky Blu-ray, představily fir-
my Hitachi a LG. Novinka funguje jako jednotka NAS (Network-
Attached Storage) se čtyřmi harddisky nabízejícími redundantní 
úložnou kapacitu formou dvou slotů pro cartridge, z nichž kaž-
dá obsahuje osm disků BR. Produkt je vybaven disky Blu-ray 
s novým formátem BDXL, jenž byl standardizován na jaře toho-
to roku a dovoluje zápis až 128 GB dat na jeden zapisovatelný 
disk (resp. 100 GB na přepisovatelný). Systém je naprogramován 
pro automatické zálohování, kdy jsou na Blu-ray médium pře-
souvána velmi málo použitá data z pevných disků. Cartridge ob-
sahují i RFID čipy, které mohou být přečteny klasickými příruč-
ními skenery, což usnadní vyhledání BR obsahující odpovídající 
informace či zjištění, co který disk obsahuje.
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vu „hlubokého zamrznutí“, což 
výrazně šetří dostupné zdroje 
serveru i odpovídajících úložišť.

„CloudBurst postavený na bá-
zi systémů Power získal certifika-
ci pro provozování podnikových 
aplikací SAP, což ukazuje, že je 
optimalizován i pro provoz klí-
čových podnikových aplikací,“ 
tvrdí Charles King, analytik spo-
lečnosti Pund-IT. „Vidíme řešení, 
které je zaměřeno na velké pod-
niky, a přitom využívá cloudové 
prostředí, v němž mohou být sy-
stémy SAP snadno provozovány 
i spravovány.

Pro zájemce poskytuje IBM 
i samotný správní software – Ser-
vice Delivery Manager –, který 
poskytuje podobnou funkciona-
litu provosioningu aplikací a slu-
žeb zákazníkům, kteří se rozhod-
nou privátní cloudy vystavět po-
dle svých představ, ať už jde 
o hardware IBM nebo jiných vý-
robců.

Podobné řešení jako Cloud-
Burst nabízejí také HP (Blade 
System Matrix), Cisco (Unified 
Computing System), Oracle 
(Exalogic Elastic Cloud) nebo 
Dell (Virtual Integrated System).

Indikátor finančního zdraví pro ERP
O bezplatný indikátor Semafor Cribis byla obohacena aktu-
alizovaná verze účetního programu Money S3 společnosti 
Cígler Software. Jedná se o komponentu, pomocí níž se uži-
vatelům přímo v adresáři u jednotlivých záznamů objeví in-
formace o finančním zdraví jejich obchodních partnerů. 
Tyto údaje poskytuje portál obchodních informací Cribis.
cz, jehož provozovatelem je firma Czech Credit Bureau. Po-
dobnou službu podle jejích slov připravuje i s dalšími doda-

Služba důvěryhodných e-mailů
Ochranu e-mailů pomocí technologie DKIM (Domain Keys Identified 
Mail) začala prý jako první webhostingový operátor bezplatně nabízet 
firma Active24. Jedná se o zabezpečení, které za pomocí asymetrického 
šifrování dokáže zaručeným způsobem ověřovat, že konkrétní e-mail 
(včetně jeho nezměněného obsahu) byl zaslán z určité domény.

Při použití DKIM technologie příjemce pošty pozná, že e-mail byl 
odeslán skutečně z odesílatelovy domény, a také to, že obsah nebyl 
cestou nijak modifikován. Zaručuje tak, že e-mailová komunikace ne-
probíhá z falešné adresy nebo že není jinak podvržena.

DKIM funguje tak, že veřejná část klíče používaného k podpisu je 
umístěna do DNS TXT záznamu a následně SMTP server používaný 
pro odesílání pošty každý e-mail podepíše privátní částí klíče a tento 
podpis umístí do hlavičky zprávy k tomu určené pro pozdější ověření 
příjemcem. Služba je přitom transparentní, uživatel tedy nemusí nic 
aktivovat či provádět.

vateli účetních a ekonomických systé-
mů typu ERP či CRM.

Pokud uživateli účetního systému 
nebude stačit základní informace 
v podobě semaforu, může se kliknu-
tím dostat přímo na detail subjektu na 
portálu Cribis.cz, kde získá více infor-
mací – například schéma ekonomicky 
propojené skupiny osob, podrobné 
ekonomické údaje či výkonnostní pa-
rametry a další ukazatele hodnocené-
ho subjektu.

Databáze portálu poskytuje údaje 
z prokazatelných a doložitelných sku-
tečností publikovaných ve zdrojích od 
zejména státních institucí. Jedná se 
o insolvenční rejstřík, účetní závěrky 
z obchodního rejstříku, data zdravot-
ních pojišťoven a další.

Desktop jako služba
Společnou iniciativu zaměřenou na 
poskytování virtualizace desktopů ja-
ko služby oznámily Citrix, Microsoft 
a Wipro Technologies. Novinka nese 
označení Wipro Desktop as a Service 
a jejím účelem je pokrýt potřeby spe-
cifických oborů, například školství. 
Dostupný bude produkt v prvním 
čtvrtletí 2011.

Řešení Wipro DaaS je založeno na 
produktu Citrix XenDesktop a využí-
vá doručovací technologii FlexCast 
pro poskytování mnoha typů virtu-
álních desktopů – hostovaných nebo 
lokálních, fyzických nebo virtuál-
ních – přizpůsobených na míru poža-
davkům konkrétního uživatele z hle-
diska výkonu, bezpečnosti a flexibi-
lity. Řešení využívá také sadu VDI 
Premium Suite, která obsahuje VDI 
infrastrukturu a software od Micro-
softu, jenž umožňuje zákazníkům 
virtualizovat, spravovat, streamovat 
a dálkově zobrazovat aplikace.

Řešení může být hostováno v da-
tových centrech Wipro nebo přímo 
u zákazníka.
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Technologii Ubiquity určenou pro boj s vy-
víjejícím se škodlivým kódem, která je za-
ložena na hodnocení důvěryhodnosti na 
základě zpětné vazby z komunity uživate-
lů, představila firma Symantec. Poskytuje 
ochranu před mikrodistribuovanými mu-
tujícími hrozbami, které by jinak zcela obe-
šly tradiční řešení zabezpečení.

Standardní ochrana vyžaduje, aby vý-
robci zabezpečení nejprve zachytili a ana-
lyzovali specifické kmeny škodlivého kódu. 
Až poté proti nim mohou uživatele chrá-
nit. Například vloni Symantec zjistil 240 
milionů unikátních vzorků hrozeb, při-
čemž každá z nich byla zjištěna v průměru 
v méně než 20 počítačích a mnohé byly 
pozorovány pouze v jediném počítači na 
celém světě. Tento posun výrobcům zabez-
pečení téměř znemožnil zjišťovat a analy-
zovat všechny hrozby a chránit před nimi 
a začal klást nadměrné nároky na tradiční 
metody zjišťování škodlivého kódu.

Ubiquity přidává novou vrstvu ochrany, 

Program Test Automation for Smartphones 
(TAS), který umožní vývojářům vytvářet 
a realizovat sofistikované testy podniko-
vých aplikací pro smartphony, představila 
společnost DeviceAnywhere. Novinka za-
hrnuje agentský program, který je spuštěn 
na příslušném chytrém telefonu, a PC ná-
stroj (Studio), pomocí kterého lze vytvářet 
skripty zahrnující testování funkcionality 
stále složitějších mobilních aplikací. Zkouš-
ky mohou být realizovány jak v manuál-
ním, tak automatickém režimu, případně 
v hybridním módu.

Jádrem nového řešení je technologie Di-
rect-to-Device, jež je součástí dosavadního 
hardwarového testovacího systému, který 
však vyžadoval fyzické připojení testované-
ho přístroje (kontroluje totiž i součásti sa-
motného zařízení).

TAS tuto technologii adaptuje jako čistě 
softwarové řešení, přičemž původní zjed-
nodušení skriptovací jazyk nahrazuje mno-
hem pokročilejší variantou, která je schop-
na pracovat s více parametry, takže mno-
hem lépe simuluje skutečnou činnost uži-
vatele aplikace.

Výsledky testů jsou nahrány do databá-
ze, z níž pak lze vytvářet analýzy či reporty.

TAS je schopen testovat aplikace pro 
platformy iOS, BlackBerry OS, Android, 
Windows Mobile, Symbian či Palm a může 
být integrován s nástroji jako IBM Rational 
Quality Manager, HP Quality Center nebo 
QuickTest Professional.

Na trhu by se měla novinka objevit 
v listopadu tohoto roku za cenu v řádu de-
sítek tisíc dolarů (podle závislosti na pod-
porovaných platformách).

která využívá kontext každého souboru – 
jeho původ, stáří a to, jakým způsobem se 
k němu staví komunita uživatelů produktů 
Symantecu (v současnosti okolo 100 milio-
nů) – místo toho, aby odvozovala hodno-
cení bezpečnosti souboru od jeho obsahu. 
Útočníci mohou snadno mutovat obsah 
škodlivého souboru tak, aby se stal nevidi-
telný pro tradiční signatury, ale mají dale-
ko menší kontrolu nad těmito demografic-
kými údaji.

Tento způsob podle dodavatele omezuje 
vliv antivirového prověřování až o 90 % 
tím, že se kontrolují pouze soubory, které 
byly identifikovány jako rizikové, a také se 
snižuje počet falešných poplachů či ome-
zuje režie spojená se správou. Pro podniko-
vé správce Ubiquity poskytne data pro to, 
aby stanovili, který software může vstupo-
vat do jejich prostředí – na základě zásad 
pro soubory, které berou v úvahu hodnoce-
ní bezpečnosti souboru, údaje o jeho rozší-
řenosti a datum zjištění souboru.

Antimalware využívá reputaci souborů

Automatizované testy mobilních aplikací

Podpora pro nasazení cloud 
computingu ve firmách

■ Portál www.platmobilem.cz, kde najdou informace 
o mobilních platebních metodách jak zákazníci, tak ob-
chodníci, kteří uvažují o jejich využití, zprovoznily Telefó-
nica O2, T-Mobile, Vodafone a U:Fon. Na portálu naleznou 
zájemci popis jednotlivých způsobů placení mobilním tele-
fonem, odkazy na obchodníky akceptující mobilní platby 
a rady, jak postupovat v případě reklamace zboží či služeb, 
které jsou hrazeny prostřednictvím m-plateb. Klíčový je 
jednotný rozcestník při využití platební brány, který je pro 
všechny zákazníky stejný a slouží k přesměrování na pla-
tební bránu zákazníkova operátora. Fyzicky to bude vypa-
dat tak, že klient při výběru platební metody zvolí „Plať 
mobilem“ kliknutím na příslušné logo. V současné době 
mobilní telefon jako platební nástroj používá více než 
11 procent zákazníků tuzemských mobilních operátorů 
a měsíčně uskuteční přes 5 milionů transakcí.

Registrujte se online na www.processforum.cz a vyhrajte iPhone4.

Monitorujte procesy v reálném čase!
Mezinárodní fórum o procesech, řízení a IT
11. listopadu 2010  |  Konferenční a kongresové centrum TOWER, Praha

Nové produkty pro podporu nasazení cloud computingu 
představil VMware. Jedná se například o řešení vCloud Re-
quest Manager, které rozšiřuje proces provisioningu 
vCloud Director o sofistikované automatické schvalovací 
toky práce. vCloud Director umožňuje podnikům vytvářet 
virtuální datová centra a uživatelům je nabízet prostřednic-
tvím samoobslužného portálu. Poté, co si uživatel zvolí in-
frastrukturní služby z katalogu služeb, vCloud Request Ma-
nager zahájí přednastavené toky práce, které koordinují 
schvalování, kontrolují softwarové licence a zajišťují sou-
lad cloudových prvků se schématy příslušných pravidel.

Nový je i správní systém vCenter CapacityIQ 1.5, jenž 
obsahuje nové funkce pro analýzu ukládání dat –, zajišťuje 
si tak lepší prognózu pro možnosti uchovávání a pomáhá 
i přesněji určit úzká místa pro storage. Novinka také zahr-
nuje funkce pro optimalizaci zdrojů či nabízí reporty pro 
analýzu a sledování trendů.

Zájemcům je nově k dispozici i služba Go Pro Beta, díky 
které mohou malé a středně velké firmy snadno konsolido-
vat servery, řídit svůj majetek a zabezpečit svoji IT infra-
strukturu. Řešení bylo vyvinuto ve spolupráci se společnos-
tí Shavlik a provede zákazníky procesem virtualizace serve-
rů, nabídne správu záplat či softwarového majetku – pro-
střednictvím jednoho uživatelského rozhraní tedy nabídne 
management virtuální i fyzické infrastruktury.
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Produkty a služby
■ Midrange systém pro ukládání dat Storwize V7000, který se chlubí 
především optimalizací pro zpracování transakcí a pro analýzy v reálném 
čase, představila společnost IBM. Využívá mimo jiné software Easy Tier 
pro automatický přesun nejaktivněji používaných dat na SSD, deduplikač-
ní technologii ProtecTier, SONAS (Scale-out Network Attached Storage) 
pro ukládání velkého objemu dat v rámci jednoho souborového systému 
nebo novou kompresi dat v reálném čase.

■ Uvedení integrovaných řešení, která zjednodušují a urychlují konsoli-
daci IT zdrojů a umožňují zákazníkům zefektivnit provoz kritických apli-
kací, oznámilo HP. Klíčovými novými řešeními je diskové pole Stora-
geWorks P9500 a vylepšené servery HP Integrity. Uživatelům je k dispozici 
i aplikace P9000 Application Performance Extender, která dovolí konsoli-
daci úložišť pro kritické aplikace a virtuální počítače v jednom poli, nebo 
P9000 Smart Tiers, jenž dokáže zajistit automatické přesouvání dat mezi 
různými typy úložišť včetně SSD disků.

■ Veřejnou betaverzi řešení Enterprise Desktop Virtualization 2.0 
(MED-V 2.0), jež dovoluje vytváření virtuálních počítačů, na kterých mo-
hou běžet například starší verze Windows či Internet Exploreru, uvolnil 
Microsoft. Hlavní novinkou je využití existujících správních nástrojů pro 
management tam, kde původní verze vyžadovala dedikovanou řídicí in-
frastrukturu. Mezi další pak patří jednodušší ověřování identity, přesměro-
vávání USB zařízení, podpora chytrých karet či rychlejší a jednodušší im-
plementace této technologie. Finální verze MED-V 2.0 by měla být uvede-
na na trh v prvním čtvrtletí roku 2011.

■ Mainframe Chorus, příští generaci systémů pro správu mainframů, 
představila v Česku firma CA. Produkt, který má být k dispozici letos na 
konci listopadu, nabízí kromě vlastní správy samotného mainframu také 
management bezpečnosti, zátěže, databází nebo storage. Představitelé CA 
věří, že se mainframy stanou hlavní platformou pro budování cloudů.

■ Ostrý provoz nového datového sálu s pořadovým číslem 8 zahájila fir-
ma Casablanca Int. Novinka rozšiřuje celkové prostory firemního data-
centra o dalších 200 m², přičemž investice do sálu převýšily 20 milionů 
korun. Jednou z nových prvků jsou například cenově výhodné 1/4 stoja-
ny, které umožňují umístění několika serverů do zabezpečeného flexibil-
ního prostoru. Nový sál nabízí celkem 114 zákaznických pozic.

■ Sadu webových aplikací Office Web Apps v českém jazyce představil 
Microsoft. Jde o on-line verze kancelářských produktů Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint a OneNote, jež disponují podmnožinou funkcí odpoví-
dajících produktů MS Office a umožňují vytvářet, zobrazovat a upravovat 
jejich dokumenty z webového prohlížeče. Office Web Apps mohou použí-
vat zdarma uživatelé sad Microsoft Office 2010 a registrovaní uživatelé 
služeb Windows Live.

■ Specializovaný informační systém ATIM představila společnost AT 
Solution. Podle výrobce se jedná o první řešení svého druhu pro řízení in-
ternetového marketingu, které nabízí možnost řídit a vyhodnocovat efek-
tivitu investic do reklamy na internetu – například spočítá, kolik provo-
zovatele e-shopu stojí získání objednávky či přístupu z určitého zdroje. 
ATIM je možné provozovat jako hostované řešení nebo instalovat na in-
terní servery.

■ Pokrytí 3G signálem rozšířila společnost Telefónica O2 o dalších tři-
náct měst – jde o oblast Hodonína, Jičína, Klatov, Českého Krumlova, 
Vyškova, Znojma, Rakovníku, Jindřichova Hradce, České Lípy, Přerova, 
Blanska, Příbrami a Chebu, což už celkově představuje 39 % populace. Ta-
ké T-Mobile pokračuje ve výstavbě 3G sítě – nově v Přerově a Třebíči; cel-
kem je již v jednadvaceti městech, a pokrývá tak třetinu populace České 
republiky.

■ Novou technologii výroby čipů, sloužící ke správě napájení, předsta-
vilo IBM. S její pomocí je do tohoto čipu integrována bezdrátová komuni-
kace, díky níž je zařízení schopno kontrolovat spotřebu energie, a zároveň 
v reálném čase komunikuje se systémy pro sledování chytrých budov, 
elektrických sítí a dopravních systémů. Využitím stejného výrobního pro-
cesu CMOS-7HV, který se používá i pro produkci procesorů pro PC apod., 
je dosaženo snížení nákladů na jejich výrobu a zároveň integrace značné-
ho množství funkcí – ve výsledku tak jeden čip zastane práci tří nebo čtyř 
dosavadních čipů.

■ Prismaprepare 5.1, nástroj pro předtiskovou přípravu dokumentů pro 
produkční systémy různých výrobců, představila firma Océ. Nová verze 
přináší mimo jiné inteligentní programování úloh s opakujícími se strán-
kami, nástroje pro správu barev nebo také podporu tzv. full bleed tabs, te-
dy tisk záložek s až třířádkovým popisem na okraj stránky pro usnadnění 
listování ve výsledném dokumentu. Záložky je možno vytvářet automatic-
ky z názvů sekcí.

■ High-endový notebook Vaio VPCZ13Z9E s Quad SSD úložištěm dat, 
procesorem Intel Core i7-640M, Full HD 13,1" displejem a zdvojenou gra-
fikou (mj. GeForce GT330M s 1GB GDDR3) s automatickým přepínáním 
představila společnost Sony. Produkt je dále vybaven Blu-ray vypalovací 
mechanikou, 6 GB paměti a WWAN 3G modulem, čtveřice disků v uspo-
řádání Raid 0 nabízí kapacitu 256 GB. Konstrukce notebooku s váhou 
1,47 kg je realizována z uhlíkových vláken a hliníku, jeho cena byla sta-
novena na 91 999 Kč s DPH.
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Prodej PC (bez serverů) v EMEA 
Podíl výrobců podle kusových dodávek, třetí čtvrtletí 2010

■ Globální prodej PC (bez serverů) dosáhl ve třetím čtvrtletí hodnoty 
88,3 milionu jednotek, což představuje meziroční zvýšení o téměř osm 
procent. Uvedli to analytici společnosti Gartner, podle kterých jde o nižší 
číslo, než původně očekávali (12,7procentní vzestup). Za tímto zpomale-
ním stojí především nižší poptávka ze strany spotřebitelů v západní Evro-
pě a USA. Třetí čtvrtletí je podle Gartneru tradičně obdobím se silnými 
prodeji zejména kvůli začátku školního roku, zájem bývá především o no-
tebooky či mininotebooky – a tentokrát po dvou letech rychlého vzestupu 
tohoto segmentu došlo k určitému ochladnutí. Lidé rovněž otálejí s náku-
py v souvislosti s nástupem nových tabletů, jako je iPad, kdy očekávají, 
co jim trh dokáže v nejbližší době nabídnout. V oblasti EMEA se ve třetím 
kvartálu 2010 prodalo 25 milionů kusů PC, což je o 7,3 % více než vloni. 
Největším prodejcem je Acer, který ale jako jediný zaznamenal zápornou 
dynamiku prodejů (–0,1 %). Méně než trh rostl i druhý v pořadí, Hewlett-
-Packard (+5,2 %). Naopak největší vzestup prodejů z TOP 5 hlásí Lenovo 
(+61 %) a Asus (+26,4 %).
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Byznys
■ Společnost Devoteam převzala zaměstnance firmy Materna Informa-
tion Systems. Ta ukončila své působení na českém trhu. Devoteam tak po-
dle svých slov posílil aktivity v Česku v oblasti ITSM (IT Service Manage-
ment). Vedením týmu ITSM byl pověřen Radek Bělina.

■ IBM koupila za neupřesněnou částku firmu PSS Systems, poskytovate-
le řešení pro e-discovery, která hodlá zahrnout do svého portfolia softwaru 
pro správu informací, kam spadá třeba Information Lifecycle Governance.

■ Oracle bude podle svých slov nadále podporovat vývoj open source 
kancelářského balíku OpenOffice.org a zve nové vývojáře k projektu. To-
to oznámení přichází poté, co část pracovníků spojená s OpenOffice.org 
založila konkurenční sdružení nabízející LibreOffice, stejný balík pod ji-
ným jménem. Tuto aktivitu přitom veřejně podpořila řada firem jako tře-
ba Google či Red Hat.

Bezpečnost
■ Antivirový program Security Essentials mohou firmy používat bezplat-
ně. Umožňují to změny licenční smlouvy, které uveřejnil jeho tvůrce, spo-
lečnost Microsoft. Dosud byl zdarma dostupný pouze pro domácnosti. Po-
dle nových podmínek jej lze bezplatně nainstalovat až na deset počítačů 
v rámci jedné malé firmy.

■ Virtuální bezplatnou verzi svého řešení Quarantine Management Ser-
ver (QMS) uvedla na trh společnost WatchGuard. Ve spojení se zařízením 
WatchGuard XCS představuje plně automatizovaný systém, jenž umožňu-

je virtuální kontrolu karantény elektronických zpráv, které obsahují nevy-
žádaný obsah, jako jsou spam, phishing, viry, malware a další, uložený ve 
virtuální karanténě.

■ IPCorder KNR-090, síťové záznamové zařízení vyvinuté přímo v Česku, 
uvedla na náš trh firma Koukaam. Novinka představuje samostatné nahrá-
vací zařízení určené pro sledování a ukládání záznamů z IP kamer, jejich 
snadné vyhledávání, přehrávání nebo export.

■ Dostupnost řešení Cloud Security Service oznámil Novell. Novinka 
poskytuje provozovatelům cloudů nástroj pro správu identit a přístupu, 
který se hodí pro prostředí s více nájemci a poskytuje funkce přidělování, 
ověřování, autorizace a podpory pro shodu s předpisy. Veškeré změny uži-
vatelů nebo jejich oprávnění jsou okamžitě replikovány v prostředí clou-
du, čímž je prý zaručena jedna konzistentní kostra identit a zabezpečení 
pro podnik, která funguje bez ohledu na to, kde používané aplikace běží.

Lidé
■ Pozici ředitele obchodní divize pro malé a střední firmy ve firmě 
Microsoft nově zastává Martin Tolar, který dříve pracoval na pozici coun-
try manažera ve společnosti Tech Data Distribution. Pozici manažera mar-
ketingu společnosti vykonává Alois Balíček, který v Microsoftu doposud 
zastával pozici manažera marketingové komunikace.

■ Představenstvo společnosti Anect odvolalo z funkce generálního ře-
ditele Jaroslava Hlouška. Jeho kompetence přebralo tříčlenné předsta-
venstvo ve složení Miroslav Řihák, Jana Vohralíková a Petr Paukner, při-
čemž post generálního ředitele nebude obsazen.

Red Hat Enterprise
Aplikace Red Hat Enterprise MRG 
Messaging se může „pochlubit“ 
hned dvěma novými bezpečnostní-
mi nedostatky, s jejichž pomocí je 
vzdálený uživatel schopen (v jed-
nom případě musí být autentizova-
ný, ve druhém nikoliv) způsobit 
stav DoS (odepření služby). První 
chyba je zneužitelná poté, co vzdá-
lený útočník využije problém ve 
zpracovávání SSL spojení tak, že 
služba přestane odpovídat na další 
požadavky. Druhá chyba umožňuje 
autentizovanému útočníkovi, aby 
vytvořil modifikovanou zprávu, 
která způsobí spotřebování veškeré 
dostupné paměti a následný pád 
aplikace. Oprava obou problémů již 
byla vydána.

RSA Authentication Client
Lokální uživatel může získat ne-
oprávněný přístup k některým šif-
rovacím klíčům uloženým v rámci 
RSA SecurID 800 Authenticator, a 
to v případě, že je zneužita chyba 
softwaru RSA Authentication Client 
(3.5.3 a předchozí verze). Aplikace 

totiž nedokáže rozlišit označení po-
dle PKCS#11 „sensitive“ a „non-ex-
tractable“, takže autentizovaný uži-
vatel může získat neoprávněný pří-
stup k symetrickým klíčovým ob-
jektům. Problém se netýká funkce 
OTP (One-Time Passcode) ani úlo-
žiště digitálních certifikátů nebo 
asymetrických klíčů. Výrobce již 
vydal aktualizaci softwaru.

Oracle Primavera
Produktová řada Oracle Primavera 
(prokazatelně verze 6.21.3.0 a 7.0.1, 
možná i další) obsahuje chyby, kte-
ré umožňují způsobit stav DoS ne-
bo neoprávněnou modifikaci dat 
lokálním uživatelem. Problém se 
týká modulu Project Management.

SAP BO Crystal Reports
Dvě zranitelnosti, které byly nale-
zeny v SAP BusinessObjects Crystal 
Reports, umožňují vzdálenému 
útočníkovi spustit na zasaženém 
systému škodlivý kód. Stane se tak 
po zaslání modifikovaného poža-
davku giop na cílovou službu cms.
exe nebo jobserver.exe. Tím dojde 

k přetečení zásobníku a spuštění 
kódu se systémovými právy. Opra-
va softwaru (SAP note 1509604) již 
byla vydána.

Microsoft v říjnu
Druhé úterý v říjnu přinesl Micro-
soft celkem šestnáct záplat na ne-
dostatky ve svých systémech, které 
řeší cca padesát problémů. Dostaly 
oficiální označení MS10-071 až 
MS10-086.
■ MS10-071: kumulativní aktuali-
zace pro Internet Explorer.
■ MS10-072: záplata na SafeHTML, 
kdy chyba umožňuje prozrazení in-
formací.
■ MS10-073: záplata na problém 
v kernelových ovladačích, který 
umožňuje vzdálené spuštění kódu.
■ MS10-074: aktualizace problému 
v MS Foundation Classes, který lze 
zneužít ke spuštění kódu.
■ MS10-075: problém v Media Pla-
yer Network umožňuje vzdálené 
spuštění kódu.
■ MS10-076: záplata Embedded 
OpenType Font Engine ošetřující 
vzdálené spuštění kódu.
■ MS10-077: chyba v .Net Fra-

meworku, s jejíž pomocí může být 
vzdáleně spuštěn kód.
■ MS10-078: zranitelnost v ovlada-
či OpenType fontů umožňuje zvýšit 
práva uživatele.
■ MS10-079: chyby ve Wordu, kte-
ré hrozí vzdáleným spuštěním kó-
dů.
■ MS10-080: chyby v Excelu, které 
hrozí vzdáleným spuštěním kódů.
■ MS10-081: oprava zranitelnosti 
ve Windows Common Control Li-
brary, umožňující vzdálené spuště-
ní kódu.
■ MS10-082: nedostatek ve Win-
dows Media Playeru, který může za-
příčinit vzdálené spuštění kódu.
■ MS10-083: nedostatek ve valida-
ci .com ve Windows Shell a Word-
Padu vzdáleně spouští kód.
■ MS10-084: neoprávněné zvýšení 
práv v chybě volání lokální proce-
dury ve Windows.
■ MS10-085: problém v SChannel 
vede k pádu služby.
■ MS10-086: zranitelnost ve Win-
dows Shared Cluster Disks, která 
umožňuje falšování dat.
 (pal)  10 0454

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY

Připravil Tomáš Přibyl.

 (pal)  10 0453

CW18-07-08.indd   8 15.10.10   18:22



Ozefektivnění zdravotnictví prostřednictvím ICT se hovoří prak-
ticky již celé uplynulé desetiletí, neboť se jedná o oblast, v níž 
se skrývá potenciál výrazného zvýšení produktivity a snížení 

nákladů. V dnešním tématu si proto přiblížíme některé zásadní otázky 
a trendy s touto problematikou spojené a pokusíme se rozptýlit mýtus, 
že tyto technologie jsou drahé, ale naopak ukážeme na to, jak vý-
znamné úspory mohou přinést.

Nejčastější otázky, které do této problematiky spadají, se týkají digita-
lizace současných dat a systémů pro elektronické ukládání informací 
o pacientovi, dále zabezpečení dat a jejich archivace, integrace aplikací 
v nemocničním prostředí, provozu a výběru vhodného nemocničního 
informačního systému a případně i vzdáleného přístupu k němu, např. 
za využití mobilních zařízení. Důležitá je ovšem i podpora trendů e-He-

alth státem a odpovídající dotační politika. Specifickou oblastí využití 
nových technologií pak mohou být vizualizace lékařských dat a vytvá-
ření modelů na jejich základě či třeba monitoring pacientů na dálku.

Reálná situace
Praktická realizace ovšem stále naráží na řadu problémů, podle Jiřího 
Schlangera, náměstka pro IT na Ministerstvu zdravotnictví ČR, je hlav-
ním problémem při zavádění nových technologií přesvědčit samotné 
zdravotnické profesionály, že elektronické zdravotnictví je pomocníkem 
pro ně a pro jejich pacienty. Také Pavel Kubů, člen správní rady Čes-
kého národního fóra pro e-Health, je přesvědčen, že největší překážkou 
není ani tak nedostatek finančních zdrojů, jako nízké povědomí společ-
nosti o e-Health a jeho významu pro péči o zdraví a pro poskytování 
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zdravotní péče. Jinými slovy, výhody a přínosy informatizace pro zdravot-
nictví jsou většině potenciálních uživatelů neznámé, zatímco rizika vyplý-
vající z využívání prostředků informačních a komunikačních technologií 
jsou naopak přehnaná.

Jiří Schlanger pak dodává, že příprava a realizace projektu elektronic-
kého zdravotnictví musí být provázeny informační kampaní, jejímž pro-
střednictvím se zdravotničtí profesionálové i veřejnost dozví, co kon-
krétně jim elektronické zdravotnictví umožní, jaké jsou možnosti 
a přístup k využití těchto možností a výhody s tím spojené. Co se týká fi-
nancování, Ministerstvo zdravotnictví ČR nese odpovědnost za projekt 
elektronického zdravotnictví ve fázi přípravy a realizace a za informační 
technologie ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových or-
ganizací, které zřizuje. Využívá přitom prostředky fondů EU a státního 
rozpočtu. Například zdravotnická zařízení zřizovaná kraji mají možnosti 
obdobné, jako jsou dotace z fondů EU a rozpočtů krajů, doplňuje Schlan-
ger.

Dalším velkým okruhem je legislativa, ke které Pavel Kubů dodává, že 
její současná podoba v Česku vy-
chází ze situace panující v 60. le-
tech a jedním z hlavních problémů 
je to, že zde chybí např. vyřešení 
otázky sdílení digitálních dat, která 
je zásadní pro vedení zdravotnické 
dokumentace v elektronické po-
době. Jednou z priorit je proto vy-
tvoření legislativy, která bude nezá-
vislá a otevřená i vůči novým 
technologiím, jež se mohou objevit 
v budoucnu.

e-Health jako řešení
Podle odhadů EU by náklady na 
zdravotní péči do konce příštího 
desetiletí mohly stoupnout ze sou-
časných cca 9 % HDP na zhruba 
16 %, a pro vlády jednotlivých zemí 
se proto stává výzvou podporovat 
iniciativy vedoucí ke zefektivnění 
zdravotnictví, neboť jejich dlouho-
dobý finanční přínos je nezanedba-
telný. Oblast e-Health proto byla 
vybrána za jednu ze šesti klíčových 
evropských iniciativ. Tento sou-
hrnný pojem zahrnuje řadu ná-
strojů založených na informačních 
a komunikačních technologiích, 
které podporují a zlepšují prevenci, 
diagnostiku, léčbu, sledování a ří-
zení zdraví a životního stylu. Elek-
tronické zdravotnictví zahrnuje 
inter akci mezi pacienty a poskyto-
vateli zdravotní péče, předávání 
údajů mezi zdravotnickými zaří-
zeními nebo osobní komunikaci 
(peer-to-peer) mezi pacienty navzá-
jem nebo mezi zdravotnickými od-
borníky. Také sem patří sítě pro 
zdravotní informace, elektronické 
zdravotní záznamy, služby teleme-
dicíny a osobní přenosné a mobilní 
komunikační systémy pro sledo-
vání a podporu pacientů. Určité 
ulehčení mohou přinést i technolo-
gie pro rozpoznávání řeči, které by 
umožnily lékařům text místo psaní 

diktovat a výsledný dokument by 
pak mohl být automaticky sdílen 
v rámci informačního systému 
zdravotnického zařízení. Více 
o podpoře EU a strategických plá-
nech najdete na adrese ec.europa.eu/
health-eu/care_for_me/e-health/index_
cs.htm.

Mezi hlavní hmatatelné přínosy 
e-Health patří zefektivnění fungo-
vání zdravotních služeb díky vyš-
šímu stupni automatizace, lepší in-
formovanost lékařů, redukce 
nákladů na podpůrné procesy a ad-
ministrativní náročnosti, lepší do-
stupnost dat, omezení chyb a zby-
tečné péče či získání datových 
výstupů pro analýzu sloužící 
k tvorbě vhodných strategických 
plánů. Vzhledem k nárůstu komu-
nikačních kanálů s pacienty a jejich 
interaktivitě po vzoru Webu 2.0 se 
také někdy hovoří o konceptech 
Health 2.0 či Medicine 2.0.

Dalším souvisejícím trendem, 
označovaným jako m-Health (mo-
bile Health), je rozvoj již zmíněné 
telemedicíny, která nabízí prostřed-
nictvím nových technologií rozší-
ření možností péče o pacienty v je-
jich domácím prostředí. Zde jsou 
přínosy zcela zřejmé, neboť u řady 
nemocí potom odpadá nutnost 
hospitalizace, a podle již citova-
ného Pavla Kubů už dostupná in-
frastruktura pro telemedicínu exis-
tuje, jen jde o to, začít ji naplno 
využívat. Její nasazení se jeví jako 
vhodná odpověď i na stárnutí po-
pulace a podle reportu Maxe E. Sta-
chura a Eleny v Khasanshinové, na-
zvaného Telehomecare and Remote 
Monitoring: An Outcomes Over-
view dojde díky m-Health ke 42% 
snížení nákladů na pacienta v pří-
padě léčby cukrovky nebo třeba v případě chronické obstrukční plicní ne-
moci je to o 50 % méně přijetí k hospitalizaci, 55% snížení stavů akutního 
zhoršení v domácnosti a 17% redukce výdajů nemocnic. Obdobná studie 
nazvaná Noninvasive Home Telemonitoring for Patients with Heart Fai-
lure at High Risk of Recurrent Admission and Death od Johna G. F. Cle-
landa a kolektivu, která se zaměřuje na problematiku městnavého srdeč-
ního selhání, pak uvádí, že díky využití telemedicíny dochází ke 35% 
zkrácení délky hospitalizace, 10% redukci návštěv v ambulanci a 65% sní-
žení návštěv u pacienta.

Situace v Evropě
Pro hodnocení evropských zemí z hlediska využívání ICT ve zdravotnictví 
a trendu e-Health existují dva ucelené výzkumy – Euro Health Consumer 
Index, který publikovala organizace Health Consumer Powerhouse, a pak 
Benchmarking ICT Use Among General Practitioners in Europe vydaný 
Generálním ředitelstvím pro informační společnost a média EU. První 
z nich ukazuje na poměrně nízkou úroveň e-Health v Evropě, která navíc 
s postupem času roste jen pozvolna, a varuje před tím, že oblast zdravot-
nictví je ve využívání moderních informačních a komunikačních techno-
logií výrazně pozadu za jinými obory. Poměrně solidních výsledků podle 

Euro Health Consumer Index

Stát
Celkové skóre 

(max. 100 bodů)

Portugalsko 67

Dánsko 63

Nizozemí 63

Chorvatsko 54

Velká Británie 54

Island 54

Švédsko 54

Rakousko 50

Finsko 50

Makedonie 50

Norsko 50

Estonsko 46

Maďarsko 46

Švýcarsko 46

Bulharsko 42

Irsko 42

Lucembursko 42

Španělsko 42

Belgie 38

Kypr 38

Česká republika 38

Německo 38

Litva 38

Polsko 38

Slovinsko 38

Francie 33

Itálie 33

Albánie 29

Lotyšsko 29

Malta 29

Slovensko 29

Řecko 25

Rumunsko 25
Zdroj: Health Consumer Powerhouse, září 2009

Úroveň využívání e-Health

Stát
Celkové skóre 
(max. 5 bodů)

Island 5,0

Norsko 4,9

Dánsko 4,3

Nizozemí 3,6

Finsko 3,4

Švédsko 3,1

Velká Británie 3,1

Belgie 2,4

Německo 2,3

Estonsko 2,3

Maďarsko 2,2

Bulharsko 2,0

Francie 2,0

Rakousko 2,0

Estonsko 1,9

Itálie 1,9

Irsko 1,8

Slovensko 1,8

Česká republika 1,7

Portugalsko 1,7

Lucembursko 1,6

Kypr 1,2

Malta 1,1

Slovinsko 1,1

Španělsko 1,0

Polsko 1,0

Rumunsko 0,8

Litva 0,6

Lotyšsko 0,5

Průměr za EU 27 2,1
Zdroj: Generální ředitelství pro informační 

společnost a média, duben 2008
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Co vedlo Fujitsu k vývoji řešení Sec-
Docs?
Na dlouhodobou elektronickou archi-
vaci jsou kladeny analogické poža-
davky jako na papírové dokumenty. Je 
nezbytné zabezpečit, aby dokumenty byly archi-
vovány právně bezpečným, kontrolovatelným 
způsobem, a to i na dobu více než 100 let. Ře-
šení SecDocs od Fujitsu je vyvinuto tak, aby spl-
ňovalo všechny požadavky kladené na dlouho-
dobé ukládání dokumentů a dat, a to i při 
změně algoritmů pro podepisování a šifrování 
objektů, což je zabezpečeno obnovou časových 

razítek. Důvěryhodná garantovaná 
kontinuita je zaručena po celou dobu 
právní platnosti pro každý doku-
ment.

Jaké funkce toto řešení nabízí?
Řešení SecDocs má vícevrstvou modulární archi-
tekturu a bylo vyvinuto s vícefunkčními enti-
tami, se standardizovaným rozhraním a konek-
tory.

Webové služby poskytují následující základní 
archivační funkce v prostředí SOA:

• archivace dokumentu,
• čtení dokumentu,
• odstranění dokumentu,
• vytváření důkazních záznamů 
(Evidence record syntax – ERC, 
RFC4998).

Koncept mandantů umožňuje vy-
tvořit archiv kopírující organizační 
strukturu s bezpečnou izolací archivo-
vaných dokumentů a dat. Podle typů 
dokumentů je vytvořena struktura ar-
chivačních kontejnerů.

Jak je zajištěna důvěryhodnost 
a autentičnost?
Při archivaci je každý archivační kon-

tejner zapečetěn kvalifikovaným časovým razít-
kem.

Zpracování archivovaných dokumentů je za-
bezpečeno na základě autentifikace a autorizace 
podle organizační struktury a rolí, k dispozici je 
historie přístupů k archivovaným datům.

Rozhraní pro správu umožňuje uživatelsky 
přívětivé ovládání a komplexní nastavení 
archi  vu, založené na konceptu organizační 
struktury a rolí. Samozřejmostí je striktní oddě-
lení správy od datových struktur a archivova-
ných dat, činnost správců je protokolována 
a auditována.

Pro důvěryhodnost archivace jsou přede-
psány kryptografické procesy pro vytváření 
a ověřování kvalifiko vaných časových razítek 
založených na PKI v souladu s příslušnou legis-
lativou v oblasti  elektronických podpisů (zákon 
č. 227/2000 Sb., v platném znění), archivnictví 
a spisové služby (zákon č. 499/2004 Sb., ve 
znění zákona č. 190/2009 Sb.). Implementované 
bezpečnostní prvky v řešení SecDocs podporují 
všechny relevantní bezpečnostní požadavky 
v oblasti důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Potřebnou flexibilitu při používání SecDocs 
nabízí široká paleta konektorů pro různá datová 
úložiště a centra důvěry k ověřování certifikátů 
X.509.

SecDocs – důvěryhodná archivace od Fujitsu

Blokové 
schéma 

řešení
SecDocs

PARTNERSKÝ PŘÍSPĚVEK

Euro Health Consumer Indexu dosahují v rámci evropského regionu jen 
Portugalsko, Dánsko, Nizozemí, Chorvatsko, Velká Británie, Island a Švéd-
sko, které získaly v tomto hodnocení více než 50 bodů ze 100 (viz tabulka 
vlevo na str. 10). Druhý průzkum, který je zaměřen na úroveň využívání 
e-Health, opět ukazuje na nelichotivé skóre většiny zemí včetně ČR a vy-
plynulo z něj, že např. 40 % praktických lékařů vyměňuje elektronicky 
data s laboratořemi, ale jen 10 % i s jinými zdravotnickými centry, pouze 
6 % jich využívá systémy elektronických předpisů (e-Preskripce) a pouhé 
1 % si vyměňuje informace elektronicky také přes hranice státu. Zde uspo-
kojivého výsledku dosáhlo opět jen sedm zemí – Island, Norsko, Dánsko, 
Nizozemí, Finsko, Švédsko a Velká Británie (viz tabulka vpravo na str. 10). 
Oba průzkumy jsou k dispozici volně ke stažení z internetu.

Informační systémy
Zdravotnická zařízení ovšem nejsou jen závislá na vnějších podmínkách 
a na prostředí, které pro ně připraví stát, ale sama mohou zvyšovat efekti-
vitu svého fungování výběrem vhodného informačního systému a jeho 
integrací s dalšími využívanými aplikacemi. U něj patří mezi klíčové 
funkce právě schopnost komunikace s jinými informačními systémy, per-
fektní znalost procesů v nemocničním prostředí (díky níž lze pak pře-
hledně vizualizovat průběh poskytování zdravotní péče a využívat osvěd-
čené šablony pro určité typy léčby) či také co nejlepší ochrana uložených 

dat. Pro zdravotní dokumentaci je vhodné využívat zaručeného elektro-
nického podpisu, pro vyšší škálovatelnost lze pak využít i model cloud 
computingu, který se nabízí podobně jako v případě podnikových ERP.

Výhody jednoho komplexního informačního systému lze vidět v tom, 
že je možné jej jednotně spravovat, změny v datech probíhají automa-
ticky všude a také je dostupný pro všechny uživatele. Ty je pak možné 
snáze školit a předností jsou i unifikovaná podoba výstupů a řešení všech 
případných problémů jen s jedním dodavatelem.

Problémem ovšem může být sjednocení více informačních systémů 
v rámci holdingu, pokud vznikne z dříve samostatných organizací, a tento 
proces konsolidace je pak velmi složitý a nákladný. Nicméně jednotně 
uložená data jsou vždy výhodou, neboť kromě jejich snazší výměny mezi 
členy holdingu na ně lze dobře využít např. metod business intelligence, 
a získat tak cenné údaje pro manažerské rozhodování na nejvyšší úrovni.

Hlavním cílem uvedených snah by pak mělo být zvýšení spokojenosti 
všech zúčastněných stran, tedy jak zdravotnického personálu, který se 
bude moci ve vyšší míře věnovat hlavní náplni své práce, tak i pacientů, 
jimž by se mělo dostat rychlejšího a kvalitnějšího ošetření, a také státu, 
který díky zvýšení efektivity fungování zdravotnictví může značně ušetřit 
na svých výdajích. (mar)  10 0445

O řešení využitelném pro oblast elektronického zdravotnictví si můžete přečíst v příspěvku společnosti Fu-
jitsu Technology Solutions, která je partnerem tohoto tématu.

Stanislav Novák

Senior Account Manager, Fujitsu Technology Solutions

SecDocs je řešení pro důvěryhodnou, dlouhodobou a garantovanou archivaci 
elektronických dokumentů, certifikované podle metodiky Common Criteria 
(CC) na úrovni EAL4+ a podle technické směrnice TR 03125. Fujitsu nabízí 
komplexní služby a podporu pro rychlou implementaci 
řešení SecDocs do existujících IT infrastruktur zákazníka.
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ekne-li se pobočková ústředna, asi si každý představí skříňku, 
umožňující propojení několika místních telefonů navzájem 
a také jejich spojení s vnějším světem. Na trhu jsou kromě vy-
loženě hardwarových řešení, nabízejících onu skříňku, i méně 
hmatatelné alternativy. První z nich je softwarová emulace, kdy 

místo reálné skříňky si z lokálního počítače pomocí aplikačního softwaru 
ústředny vytvoříme „černou skříň-
ku“, která místní telefony a vnější 
svět propojuje. A co je to virtuální te-
lefonní ústředna a co nabízí? A hlav-
ně čím se liší klasická představa po-
bočkové ústředny od funkcionality IP 
telefonní ústředny? Na tyto otázky 
jsme se pokusili v našem článku od-
povědět.

Pro vlastní testování jsme vybrali produkty ze všech tří možných oblas-
tí. Vyzkoušeli jsme čistě hardwarové řešení, softwarovou lokální emulaci 
i službu „virtuální ústředny“. Zajímala nás, především z praktických důvo-
dů, hlavně řešení pro menší a střední podniky. Přes značnou různost jed-
notlivých řešení jsme jejich všeobecné vlastnosti shrnuli do stručné srov-
návací tabulky.

Ústředna 2N NetStar
Tato ústředna poněkud přesahuje rámec našeho článku. Kromě vlastností 
charakteristických pro IP ústředny nabízí celou řadu dalších funkcí, napří-
klad možnost připojení analogových a digitálních telefonů nebo kom-
plexní zahrnutí GSM/UMTS mobilů a jejich funkcionalit do nabízených 
služeb (posílání a další zpracování SMS či přímá integrace GSM brány). Za-
jímavou vlastností je tzv. routing, což na rozdíl od běžně vžitého smyslu 
tohoto slova zde znamená komplexní, mnohotvárné přetváření volání. 
Lze měnit číslo, které se vzdáleným účastníkům zobrazuje, dokonce i typ 
volání (IP, GSM a další).

Ovládání ústředny NetStar je lokální anebo přes webové rozhraní. Pro 
administrátory je určen NetStar Administrator. Tento nástroj slouží pro 
konfiguraci a ovládání zásadních technických vlastností ústředny a účast-
níků. Nastavují se tu také parametry pro volání a zpracování hovorů.

VMware vSphere 4.1 – špičková virtualizace serverů
Nová verze vSphere z pohledu zasvěceného profesionála. Zvýšení 
rychlosti i jemnější struktura ovládání, nový způsob správy pa-
měti, lepší hlášení o chybách. Dynamické řízení sítě, správa clus-
terů pro high availability. To vše a více v článku o vSphere 4.1. 
Strana 16

Telefonování trochu jinak – IP ústředny
Pracujete v malém nebo středním podniku a chcete ušetřit na telefonních nákla-
dech? Využijte všech výhod nabízených IP ústřednami. Volání na jedno číslo mo-
hou převzít všichni oprávnění pracovníci. Při vaší nepřítomnosti se aktivuje něko-
lik přesměrování, třeba i na mobil, a pokud ani jedno není úspěšné, zapojí se hla-
sová schránka a záznam se vám ihned odešle e-mailem.

Co jsou
a

jak pracují
IP telefonní ústředny
JIŘÍ ČEJKA

Telefonovat lze různě, tradičními analogovými telefo-
ny, i moderně, digitálně po internetu. Řešení VoIP 
(Voice over Internet Protocol) není jen pojem, ale 
i reálný nástroj pro podniky všech velikostí. Jako 
všechno má své přednosti i sporné stránky. Je lev-
nější, ale při nedostatečné péči choulostivější 
a snadněji zneužitelné. Příkladů nárůstu telefonních 
výdajů i o stovky procent při špatném zabezpečení 
není málo. Podívejme se spolu, jaké IP ústředny na-
bízí několik vybraných firem.

Chcete ušetřit na nákla-
dech, ale obáváte se zne-

užití IP řešení a následného 
nekontrolovatelného nárůstu 
výdajů? Máte strach o citlivé 
údaje? Pokusíme se vám na-
bídnout řešení.

12  COMPUTERWORLD 18, 2010
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Pro informaci o stavu hovorů 
a dalších provozních podrobností 
slouží NetStar PC Operator. Tato 
aplikace podává podrobná data 
o stavu probíhajících i historických 
hovorů. Lze ho využít pro práci 
spojovatelky, v call centru a podob-
ně. Díky přímé vazbě s Microsoft 
Exchange lze vidět aktuální událos-
ti v kalendáři svých kolegů nebo 
jim jen poslat SMS. Pro uživatele je 
určeno webové rozhraní NetStar 
Assistant. Kromě přehledů hovorů 

umožňuje nastavit některé uživatel-
ské parametry a spravovat call cent-
rum nebo konferenční místnosti. 
Z Assistantu je např. také možné 
nakonfigurovat funkce tlačítek po-
užitého telefonu a prohlížet tele-
fonní seznam.

Množství nastavitelných para-
metrů a jejich variant je tak velké, 
že při testování jsme mohli projít 
jen nejzákladnější z nich. Například 
možnosti IVR (Interactive Voice 
Res ponse – automatická spojovatel-
ka) jsou velmi rozsáhlé. Hlasovou 
odezvu lze vybírat podle volajícího 
čísla nebo jeho části, hlášení se dají 
řetězit podle dalších nastavitelných 
parametrů, přičemž strom může 
mít některé větve v různých jazy-
cích, opět podle volajícího čísla.

Velkou výhodou této IP ústřed-
ny je možnost nahrávání hovorů 
bez nutnosti používat externí zaří-
zení. Hovory je možné zaznamená-
vat buď na pevný disk, anebo na 
MMC kartu. Pro práci s hovory si 
může každý účastník vytvořit profi-
ly sdružující politiku zacházení 
s příchozími hovory, přesměrování, 
vyzvánění, ukládání do hlasové 
pošty a podobně. Přepínání profilů 
se dá uskutečnit z telefonu, z mo-
bilního přístroje anebo z NetStar 

Assistantu na základě ča-
sové podmínky a dokon-
ce i s použitím SMS. Po-
zoruhodná je možnost 
posílání SMS. Ta se dá po-
slat z telefonu, z NetStar 
Assistanta anebo z ikony 
na liště PC. Přijímat a po-
sílat SMS je možné i z e-
mailových klientů.

Pro nepřítomné účast-
níky je určena služba hla-
sové schránky. Přepnutí 
do schránky řídí nastave-
né přístupové politiky. 
Uložený záznam se může 
jako wav příloha poslat 

e-mailem. Obzvlášť pro volání z ci-
ziny je vhodná funkce CallBack. 
Spouští se jedním zazvoněním na 
číslo ústředny anebo i pomocí SMS. 
Ústředna zavolá účastníkovi zpět 
a spojí požadovaný hovor, čímž lze 
velmi efektivně snižovat náklady 
na volání.

Softwarová ústředna 3CX
Tento typ IP ústředny nevyžaduje 
žádný dedikovaný hardware. Může 
pracovat s běžným PC a operačním 
systémem Windows. Aplikační pro-
gram pro ústřednu se stáhne z we-
bu výrobce a nainstaluje. Potom se 
spustí konfigurační průvodce. Jeho 
součástí je nastavení parametrů 
plánované IP telefonní konfigurace 
zákazníka včetně IP adres počítače 

a telefonů a údajů od poskytovatele 
VoIP připojení. Kromě toho se na-
stavuje ještě řada dalších podrob-
ností.

Veškeré nastavení se provádí 
přes webový prohlížeč, a to jak z lo-
kálního počítače, tak z jakéhokoliv 
PC v síti. Stačí zadat IP adresu PC, 
kde je 3CX nainstalován, a uvést 
port 5481.

Dalším krokem jsou aktivace 
a nastavení licenčních a provoz-
ních údajů. Bez zabíhá-
ní do podrobností lze 
říci, že konfigurace je 
(nebo může být) velmi 
podrobná a granularita 
voleb uspokojí i nároč-
ného uživatele. Důleži-
tou částí je nastavení IP 
adres, pokud se nepou-
žívá DHCP.

Pak už je možné za-
čít definovat a konfigu-
rovat účastnické přípoj-
ky. Nastavuje se tu např. 
identita uživatele včet-
ně přihlašovacího hesla. 
Také pro přístup k hla-
sové schránce se použí-
vá heslo (PIN), které se 
musí nejdřív definovat. 
Pokud se ústředna používá za fire-
wallem, musí se zkontrolovat 
a popř. nastavit vlastnosti firewallu, 
aby umožňovaly provoz ústředny 
(průchodnost portů 5060, 5061, 
5090 a případně i 9000–9049).

Po základní konfiguraci ústředny 
je možné přidávat či modifikovat 
jednotlivé účastnické linky. Nasta-
vení je poměrně snadné, je třeba 
jen dodržovat logická pravidla při-
dělování. Software umožňuje udě-
lat celkovou kontrolu, která zobrazí 
status jednotlivých přípojek.

Pro sledování hovorů se hodí 
3CX Assistant, malá utilita umož-
ňující rychlou a přehlednou kon-
trolu základních uživatelských pa-

rametrů. Není to emulace telefonu, 
ale pomocník pro ovládání IP pří-
stroje. Umožňuje zobrazovat hovo-
ry a provoz telefonu. Navíc v něm 
lze prohlížet telefonní seznam 
a případně ho použít k volání.

Základní vlastnosti ústředen

Výrobce, model Typ Velikost podniku Zpracování hovorů Hlasová schránka Záznam hovorů Cena bez DPH Kontakt

2N, NetStar HW střední a velká velmi propracované ano ano typická konfigurace od 81 000 Kč www.2n.cz

3CX SW malá a střední bohaté ano ne licence od 8 000 Kč www.ctipro.cz

Avaya, IPO 500 HW malá a střední velmi propracované ano ano cenu upřesní dodavatel portal.sofos.sk

GTS virtuální malá, střední a velká velmi bohaté ano ano licence od 90 Kč měsíčně, s neomezeným voláním 
na pevnou síť 215 Kč měsíčně

www.gts.cz

Ipex, iPBX virtuální malá a střední bohaté ano ano cenu upřesní dodavatel www.ipex.cz

Pika, Warp HW malá a střední bohaté ano ano od 10 500 Kč www.ctipro.cz

T-Mobile virtuální malá základní ano ne od 179 Kč měsíčně www.t-mobile.cz

NetStar Assistant pomáhá uživateli.

Stavové hlášení 3CX.
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Ústředna Avaya IP 500
Ústředna IP 500 je vyspělý systém 
kombinující všechny běžné VoIP 
protokoly s analogovým provozem. 
Ústředna může obsloužit až 384 
účastníků, což ji řadí mezi zařízení 
pro střední až větší podniky.

Ovládání ústředny je standardně 
realizováno po síti, pomocí aplika-
ce IP Office Manager, běžící na po-
čítači uživatele, která tak bezpečně 
komunikuje s ústřednou. Tento 
způsob administrace je odlišný od 
ostatních ústředen, které se ovláda-
jí přes webový prohlížeč. Adminis-
trátor se přihlásí k požadované 

ústředně (kterou vybere ze zobraze-
ného seznamu možných) jménem 
a heslem, načež mu aplikace umož-
ní přístup k mnoha podrobnostem 
konfigurace jak samotné ústředny, 
tak nastavení zákaznických účtů 
a pravidel ovládání hovorů.

Pozoruhodně pestrá je kupříkla-
du nabídka možností konfigurovat 
vlastnosti pro jednotlivé uživatele – 
účastníky na přípojných linkách. 
Kromě běžných věcí jako nastavení 
jména a hesla, určení přesměrování 
a hlasové pošty je tu k dispozici 
množství dalších méně běžných 
možností, jako třeba uživatelské 
nastavení programovatelných tlačí-
tek telefonu, vyzvánění a nastavení 
telefonních linek (je tak třeba mož-
né, aby určitý uživatel používal te-
lefon v ranní směně na jednom čís-
le a po vystřídání směny může ten-
týž telefon pracovat na jiné lince 
s jiným jménem účastníka, přepnu-
tí se dosáhne jen přihlášením s ji-
ným uživatelským jménem a hes-
lem).

Ústředna se v základní výbavě 
může využít i pro provoz malého 
call centra se třemi úrovněmi pod-
míněných odpovědí. V rozšířené 
verzi je možné administrovat až 
150 agentů call centra s 30 supervi-
zory a mohutným stromem IVR. 
Bohaté spektrum možností umož-

ňuje ústředně její propojení mezi 
analogovými a prakticky všemi IP 
protokoly. Hovory se tak mohou té-
měř bez omezení kombinovat bez 
ohledu na typ použitého přenoso-
vého protokolu a prostředí.

Velká pozornost je u této ústřed-
ny věnována bezpečnosti. Mimo 
omezení nastavitelná na firewallu 
a pravidla pro zpracování hovorů 
se možnost zneužití dále omezuje 
nastavitelnými uživatelskými role-
mi a jejich pravomocemi, takže tře-
ba administrátor může mít neome-
zené možnosti, zatímco nejméně 
privilegovaný uživatel může dělat 

jen limitované množ-
ství operací.

Konzultací s distri-
butorem jsme zjistili, 
že ústředna má také 
bohaté diagnostické 
prostředky, se který-
mi lze sledovat jak 
případné pokusy 
o neautorizovaný pří-
stup, tak možné záva-
dy. Nedozvěděli jsme 
se ale konkrétní ceno-
vé informace, distri-

butor používá individuální přístup 
k zákazníkům, takže zájemce musí 
vejít do styku s dovozcem, aby se 
dozvěděl víc.

Virtuální ústředna GTS
GTS nabízí několik variant virtuální 
ústředny s různě bohatým spek-
trem služeb od nejjednodušší verze 
pro malé podniky, kde uživatelé jen 
chtějí telefonovat a nepotřebují 
komfort doprovodných služeb, až 
po „managed“ službu virtuální 
ústředny se vším, co si lze v tomto 
směru přát, včetně plného zabezpe-
čení nepřetržité funkčnosti posky-
tovaných služeb. Ceník GTS pocho-
pitelně odráží široké rozpětí mezi 
všemi těmito vari-
antami.

V zájmu bezpeč-
nosti a stability 
provozu je ovládání 
funkcí ústředny od-
děleno od samotné-
ho telefonování. 
Ústředna může fun-
govat jako jedno-
duchý přepojovač 
či směrovač hovorů 
bez obsluhy anebo 
plnohodnotná 
ústředna s jednou 
nebo i vícero spojo-
vatelkami.

Nastavení funkcí ústředny se dě-
lá z administrátorského rozhraní. 
To především slouží pro určení 
vnějšího a vnitřního telefonního 
čísla každého telefonu, které je 
možné navzájem zaměňovat, měnit 
jejich parametry, jako zmíněná čís-
la, jméno účastníka, jeho heslo, fy-
zické parametry telefonů, zapsání 
skupin volání pro vyzvednutí ho-
voru a směrování. Další nastavení 
slouží pro hlasovou schránku a její 
fungování.

Některé údaje mohou účastníci 
měnit sami, odkudkoliv, jen po při-
hlášení svým uživatelským jménem 
a heslem. Je možné tvořit osobní 
seznamy, definovat chování pří-
chozích hovorů a rychlou volbu te-
lefonu, prohlížet firemní seznamy 
a přijaté, zmeškané a uskutečněné 
hovory.

Ústředna má plnou integraci 
s MS Outlookem; je např. možné 
volat přímo ze seznamu kontaktů 
Outlooku. Kromě této integrace má 
ústředna možnost spolupráce s řa-
dou jiných klientů přes aplikační 
rozhraní TAPI.

Operátorské pracoviště je určeno 
pro recepce a malá call centra. Spo-
jovatelka pracuje s telefonem a po-
čítačem, na kterém má grafické roz-
hraní, v němž formou ikon vidí 
úplný přehled o stavu ústředny 
i všech probíhajících hovorů. Ja-
koukoliv operaci může snadno, 
rychle a přehledně uskutečnit klik-
nutím nebo přetažením pomocí 
myši.

Pro telefonování GTS doporuču-
je IP telefony Linksys SPA 922 
a 962, vhodné pro menší a střední 
firmy, anebo manažerské telefony 
Cisco 7940 a 7960, určené pro 
střední a vysokou hustotu hovorů. 
Tyto modely se využívají i pro pra-
coviště spojovatelky. Telefony ne-

potřebují žádnou samostatnou in-
stalaci a konfiguraci.

Kromě telefonů je možné 
k ústředně připojit i virtuální fax. 
Faxovat lze z fyzického zařízení do 
e-mailu anebo obráceně, samozřej-
mě lze faxovat i mezi dvěma faxy. 
Účastnická stanice se místo do tele-
fonní sítě připojí přes zvláštní 
adaptér k internetu. Původní faxo-
vé telefonní číslo lze zachovat. 
V případě potřeby lze fyzický pří-
stroj využít také pro přímé faxová-
ní, a to i v případě využití služby 
VoIP. Posláním faxu z e-mailové 
aplikace je možné se obejít bez tis-
ku příslušných dokumentů.

Virtuální ústředna Ipex iPBX
Ústředna se poskytuje se službou 
Voipex virtuální PBX, která zahrnu-
je určitý počet telefonních čísel 
(podle konkrétní licence) s předčís-
lím podle lokality uživatele. Součás-
tí smlouvy je instalace u uživatele, 
při které technik dodavatele prove-
de základní nastavení síťových 
a dalších parametrů, tak aby uživa-
tel mohl začít ústřednu používat 
s minimálním úsilím.

Pro práci s ústřednou se doporu-
čují přístroje Aastra, Grandstream 
a Siemens Gigaset. Telefony se mo-
hou nastavovat přímo na přístroji 
anebo z virtuální ústředny. Pro 
správu virtuální ústředny slouží we-
bové administrátorské rozhraní, 
kde se dá nastavit prakticky všech-
no, co je k provozu potřeba, např. 
místní linky připojené na ústřednu 
a jejich podrobné parametry, způ-
sob zpracování hovorů, uživatelské 
skupiny a mnoho dalšího.

Příchozí a odchozí hovory je 
možné zpracovávat běžným způso-
bem, tj. směrovat na definovaná 
čísla, využívat definované účastnic-
ké skupiny pro distribuci vyzvánění 
atd. Ústředna podporuje hlasovou 
schránku a nahrané zprávy je mož-
né v příloze zasílat e-mailem. Pro 
call centra lze používat automatic-
kou spojovatelku (IVR) s nastavitel-
nou posloupností podmíněných re-
akcí. Ústředna podporuje identifi-
kaci volajícího.

V koncepci zařízení je zabudova-
ná funkce Antifraud pojistka. S ní 
lze zamezit neautorizovanému zne-
užití ústředny. Zahrnuje několika-
úrovňovou ochranu včetně zablo-
kování přístupu pro případ, že by 
se zjistilo porušení bezpečnostních 
zásad ústředny. Spolupracuje se se-
znamem zakázaných čísel a lze ji 

Administrátorské rozhraní.

Nastavení IVR.
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použít i s nastavitelným seznamem 
nepovolených předčíslí.

Přesměrování využívá pravidel 
definovaných buď administráto-
rem, nebo samým uživatelem. Pře-
směrování je možné ovládat z we-
bového rozhraní odkudkoliv. Tele-
fonní seznam je možné prohlížet 
i na telefonu. Hovory lze sdružit do 
konference, a to během provozu 
anebo vytvořením virtuální konfe-
renční místnosti, kam se uživatelé 
přihlašují s použitím přístupového 
kódu. Organizátor má svůj odlišný 
přístupový kód a větší pravomoci 
pro ovládání konference.

Ústředna Pika Warp
Ústředna Warp je malé, ale výkon-
né hardwarové řešení IP ústředny. 
Má velmi malé rozměry a malou 
spotřebu energie, ale přesto obsa-
huje v zásadě všechno, co se dá od 
IP ústředny požado-
vat. Zařízení je mo-
dulární a v základní 
konfiguraci obsahu-
je FSX port pro fa-
xové přístroje. Navíc 
umožňuje i připoje-
ní analogových tele-
fonů. Ústředna se 
ovládá s pomocí 
bezplatné softwaro-
vé aplikace FreePBX, 
která je už v ústřed-
ně spolu s aplikací 
Asterisk zabudová-
na. Jádrem je distri-
buční varianta Linu-
xu.

Ovládací rozhraní FreePBX 
umožňuje obvyklá nastavení síťo-
vých parametrů, linek, účastníků 
atd. Tyto parametry používá aplika-
ce Asterisk a také tak jsou v menu 
a ovládání FreePBX značeny. Napo-
prvé chvíli trvá, než si zvyknete, že 
jde o obvyklé nastavení ústředny 
a slovo Asterisk u řady parametrů je 

vlastně nadby-
tečné.

Ústředna mů-
že obsluhovat 
i běžný faxový 
přístroj a také je-
ho ovládání je 
v rozhraní Free-
PBX dostupné. 
Zařízení může 
 také nabídnout 
mnohé prvky 
dobrého standar-
du, jako hudba 
pro zaparkovaný 

hovor, paging, zotavení po výpad-
ku napájení a podobně.

Použití v malých podnicích vý-
robce podporuje i možností zavěsit 
ústřednu svisle na zeď, což může 
významně pomoci šetřit místo 
v malých provozech. Ústřednu lze 
restartovat na dálku, a tím se dál 
zvyšuje její schopnost dlouhodobě 
pracovat bez obsluhy. To, že se do 
malého pouzdra ústředny podařilo 
vmáčknout řídicí počítač, síťová 
rozhraní, webový server, databázo-
vý subsystém a další jednotky 
a programy je pozoruhodné a slou-
ží výrobci ke cti.

Podle výrobce je tato ústředna 
určena pro malé a střední podniky 
(do 100 účastníků), přesto některé 
její schopnosti tuto třídu převyšují. 
Ve stručnosti jsme ověřili, že je 
možné nakonfigurovat základní 
funkcionalitu jako u větších řešení, 

např. automatické spojování, pře-
směrování hovoru, skupiny hovo-
rů, konferenci, hlasovou schránku 
včetně posílání na e-mail atd.

IP ústředna T-Mobile
T-Mobile nabízí IP ústřednu virtuál-
ního typu, tedy s hardwarem i soft-
warem u poskytovatele, nikoliv 

u uživatele. Pro spolupráci s virtuál-
ní ústřednou lze použít několik do-
poručených typů IP telefonů, pro 
náš test jsme použili Siemens 
OpenStage 40 S. Pro konfiguraci 
ústředny se telefon jedním etherne-
tovým kabelem připojí k internetu 
a druhým k počítači. Po zapnutí 
 začne telefon zkoušet 
připojení k T-Mobile, 
a pokud z nějakých 
 důvodů není možné, 
ohlásí to na displeji. 
Při našich zkouškách 
uvnitř redakční sítě 
k tomu došlo a při zjiš-
ťování příčin se ukáza-
lo, že překážkou byl re-
dakční firewall. Telefon 
pro připojení používá 
protokol UDP na portu 
5060, který musí být 
na firewallu otevřený. 
S přímým připojením 
přes ADSL internet od 
konkurenční Telefónicy 
O2 žádné problémy 
 tohoto druhu nebyly.

Vlastnosti IP telefo-
nu lze konfigurovat 
buď přímo z klávesni-
ce, anebo pohodlněji z webového 
konfiguračního rozhraní. To je do-
stupné na IP adrese telefonu a po 
přihlášení jménem a heslem, které 
dodal T-Mobile, se zobrazí stránka 
pro nastavení přístroje. U telefonu 
se dají nastavit funkcionalita pro-
gramovatelných tlačítek, telefonní 
čísla pro přesměrování a další para-
metry. Programování z webového 
rozhraní je intuitivní a pohodlné. 

Některé volby, nastavované při 
konfigurování telefonu, ať už tlačít-
ky či z webového rozhraní, lze pro-
vést i na webových stránkách 
T-Mobile. Patří sem např. telefonní 
čísla pro přesměrování. Kromě toho 
je tu k dispozici řada dalších mož-
ností přístupných jen na těchto 

stránkách. Kromě výběru služby 
a výpisu hovorů tu lze například 
nastavit funkcionalitu hlasové 
schránky. Ta pracuje nejen jako 
hlasový záznamník, ze kterého lze 
nahrané zprávy vyzvedávat telefo-
nem, ale má také možnost upozor-
nění na nové zprávy poslat na na-
stavenou adresu e-mailem včetně 
záznamu hlasové zprávy v příloze.

(jce)  10 0451

Práce s linkou u iPBX.

Webové rozhraní uživatele IP ústředny T-Mobile.

Zobrazení stavu ústředny.
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VMware nepatří k firmám, které 
usínají na vavřínech. VMware 
vSphere 4.1 demonstruje vytrvalé 
úsilí o rozšiřování možností virtua-
lizace. I když má drobné nedostat-
ky jako občasné kostrbatosti v kon-
figuraci pro vysokou spolehlivost, 
je z našich testů zřejmé, že nejlepší 
dostupné řešení 
virtualizace se ješ-
tě zlepšilo.

I když nová 
verze obsahuje 
významné novin-
ky, základní funk-
cionalita ani ad-
ministrativní roz-
hraní se nijak výrazně nezměnily, 
jak tomu bylo při přechodu 
k VMware vSphere 4.0. Ke starší 
verzi přibyly některé vlastnosti pro 
podnikové použití, vhodné pro 
střední a velké infrastruktury 
s VMware.

Měřítko vSphere
Nejprve několik čísel: VMware 
vSphere 4.1 podporuje až 3 000 vir-
tuálních počítačů na cluster a 1 000 
hostitelů na server vCenter, což je 
asi trojnásobek možností vSphere 
4.0. Počet virtuálních počítačů na 
datové centrum je nyní 5 000, což 
je dvakrát víc než dříve. Jsou to vel-
ká čísla, významná hlavně pro roz-
sáhlé konfigurace, kterým výrazně 
zjednoduší administraci.

Mimo zvětšenou škálovatelnost 
získala společnost VMware řadu 
vlastností zaměřených na usnadně-
ní správy VM. Některá rozšíření pro 
rozhraní příkazového řádku vCLI 
obohacují ovládání virtuálních po-
čítačů, doplňky profilace hostitelů 
umožňují jemnější granulaci řízení 
ESX serverů. Sériové porty virtuál-
ních počítačů jsou nyní dostupné 
po síti a Active Directory se dá po-
užít pro ovládání autentizace sa-
motných ESX hostitelů a není nut-
né se spoléhat na lokální autentiza-
ci nebo jiné metody. Je tu nová me-
toda správy paměti, která používá 
kompresi stránkování při nedosta-
tečné velikosti. Někdo spočítal, že 
je rychlejší komprimovat stránky 
paměti než je ukládat na disk. Je to 
samozřejmě náročnější na zpraco-
vání, ale pro dnešní šesti-, osmi- 
a dvanáctijádrové procesory už to 
není takový problém.

vSphere 4.1 se honosí zvýšením 
rychlosti vMotion, vylepšením pra-
videl afinity pro Distributed Resou-
rce Scheduler a aktualizovanou 
podporou Enhanced VMotion 
Compatibility, zahrnující teď víc 
procesorů. Můžeme potvrdit, že 
rychlost VMotion se zvětšila, a také 
to, že velké množství různých úko-

lů VMotion se dá 
na vSphere 4.1 
dělat rychleji než 
na vSphere 4.0.

Nová pravidla 
afinity na DRS asi 
nebudou zajímat 
každého, ale mož-
nost tvořit zásady 

rozhodující o tom, na které hostite-
le může určitý virtuální počítač mi-
grovat (nebo nemůže, podle kon-
krétního případu), se hodí, třeba 
když cluster nemá identické hosti-
tele anebo nejsou připojené na stej-
nou síť. Když má například jen ně-
kolik z nich spojení se sítí DMZ, lze 
vytvořit pravidla, která omezí vMo-
tion jen na hostitele připojené 
k DMZ. Zlepšilo se také mapování 
USB zařízení. Teď je možné mapo-
vat USB zařízení na virtuální počí-
tač a zachovat toto mapování i přes 
vMotion virtuálního počítače. To je 
zvlášť důležité pro aplikace, které 
vyžadují pro práci USB hardwaru li-
cenční klíče.

Řízení sítě a úložiště
K hlavním tahákům vSphere 4.1 
patří dva nové způsoby ovládání sí-
tě. Řízení úložiště je v podstatě říze-
ním jeho šířky pásma a je založeno 
na pravidlech pro virtuální počíta-
če. Pokud je na spojení s úložištěm 
zácpa, virtuální počítače s vyšší pri-
oritou dostanou větší podíl provozu 
než virtuální počítače s nižší priori-
tou. Protože trvale přetížené úložiš-
tě není žádoucí, tato schopnost za-
jistí, aby kritické virtuální počítače 
nebyly ve špičkách provozu nebo
při nečekaném přetížení omezovány.

Podobně se může řízení síťové 
propustnosti použít pro vymezení 
šířky pásma jednotlivých virtuál-
ních počítačů, když je spojení na 
mezi své kapacity. Některé servero-
vé platformy pro to používají hard-
warové řešení jako HP Virtual Con-
nect, které nabízí podobnou funk-
cionalitu u přepínačů, ale tato 
schopnost je teď dostupná i ve 

vSphere. Je navržena pro opravdu 
rychlé hostitele.

Na straně hostitelů přibyla i dal-
ší zlepšení, jako podpora iSCSI od 
Broadcomu, zlepšení výkonu NFS 
a funkční správce pro ESXi, booto-
vatelný ze SANu, který může praco-
vat po iSCSI, FCoE a optickém spo-
jení.

Několik možností přibylo ve 
funkcích HA (High Availability) 
a DRS (Dynamic Resource Schedu-
ling), většinou pro těsnější integra-
ci s FT (Fault Tolerance – odolnost 
proti chybám). Virtuální počítače 
konfigurované pro FT teď mohou 
snadněji spolupracovat s DRS, na-
příklad mohou vyrovnávat zatížení 
virtuálních počítačů, které také vy-
žadují odolnost proti chybám. Na-
víc se do HA funkcí VMware mo-
hou integrovat služby Windows 
pro clustery, což by mělo umožnit 
lepší funkcionalitu přechodu mezi 
počítači v prostředí Windows.

Testujeme vSphere 4.1
K testu jsme použili předprodukční 
verzi vSphere 4.1 na několika počí-
tačích, od nového serveru Dell 
R810 2U se dvěma procesory Intel 
Nehalem-EX po starý server Sun 
X4150 1U se dvěma procesory Intel 
E5440, které byly spojeny s iSCSI 
SAN Dell EqualLogic 3800XV a NAS 
Snap Serverem.

Jako u dřívějších klientů VMwa-
re narazíte i zde na drobné překáž-
ky, když se na novém klientu poku-
síte spojit se starou verzí vCenteru. 
Může to být problém prostředí mig-
rovaného mezi rozdílnými verzemi 
nebo s různými běžícími verzemi. 
Nová potíž je v tom, že stáhnout 
klienta z ESX hostitelů už nelze, 
download je možný jen z distribuč-
ního místa s VMware. Jinak byla 
instalace klienta na 64bitových 
Windows 7 normální.

Od poslední revize se na klientu 
vSphere moc nezměnilo, jen hláše-
ní chyb se zdá být lepší než u před-
chozích verzí. Tam byla oznámení 
hodně neprůhledná, což bylo při 
řešení problémů v infrastruktuře 
přinejmenším nepříjemné. Chybo-
vá hlášení ve vSphere 4.1 mají víc 
údajů, což může být užitečné při ře-
šení problémů.

Nastavili jsme cluster pro En-
hanced vMotion Compatibility 
a vMotion fungovalo na nestejno-

rodých procesorech serverů dobře. 
Ve vSphere 4.1 jsou vMotion nepo-
chybně rychlejší, ale zas ne příliš. 
Podle hrubého odhadu v některých 
situacích o 25 až 30 procent, ale 
rychlost všech vMotion velmi závi-
sí na přenosových vlastnostech 
hostitelské sítě a na rychlosti disků, 
pokud zkoušíme diskovou vMoti-
on, a také na zátěži samotného vir-
tuálního počítače.

Narazili jsme na pár chyb spoje-
ných s HA konfigurací, ale ty nás 
moc nepřekvapily. HA může být 
občas trochu nepředvídatelná.

Nastavení storage a síťových I/O 
se nám zdálo dostatečné. Tyto 
schopnosti nemusejí být pro typic-
ké středně velké implementace nut-
né, ale pro větší a více provozně za-
tížené mohou znamenat výrazný 
rozdíl v každodenním fungování 
celkového prostředí. Možnost prio-
ritizovat přístup k diskům v mo-
mentech velkého zatížení otevírá 
mnohá dosud zavřená dvířka. Říze-
ní síťového provozu bude přitažlivé 
i pro širší publikum. Ačkoliv existu-
jí prostředky pro dosažení tohoto 
cíle vně hypervizoru, přidání této 
schopnosti do virtuálních počítačů 
sníží náklady a složitost.

Stále výš
Je jasné, že VMware dál posunuje 
hranice toho, co je ve světě virtuali-
zace serverů možné. Trvalý pokrok 
každé verze hlavního produktu 
VMware jen dál posiluje už tak pev-
né základy.

Hlavními nedostatky vSphere 
byly vždy vysoké licenční poplatky 
a výstřední hlášení chyb. To druhé 
se zdá v nové verzi lepší, ale stále to 
není ono. Pokud jde o licenční po-
platky, něco se zlepšilo alespoň pro 
malé podniky, když už ne pro vel-
ké. Společnost VMware snížila cenu 
Essentials a přidala vMotion k Es-
sentials Plus a Standard.

Mnoho zlepšení ve vSphere 4.1 
řeší nedostatky a problémy dřívěj-
ších verzí. VMware má nejen nejvy-
spělejší virtualizační řešení součas-
nosti, ale zdá se, že společnost se 
ani dál v blízké perspektivě nezasta-
ví. (jce)  10 0450

VMware vSphere 4.1 zůstává králem virtualizace

Zlepšením škálovatel-
nosti, řízením sítě a úlo-

žiště i nespočetnými dalšími 
zlepšeními VMware potvrzuje 
své vůdčí postavení na trhu 
a definuje nové možnosti pro 
virtualizaci serverů.
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IT PRODUKT ROKU 2010
Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní 

poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr 
jejích účastníků uzavírá. Stejně jako v loňském ročníku i tentokrát se 
v rámci třetího kola sešel největší počet přihlášených i postupujících 

produktů, a to 36 v 9 kategoriích. Věříme, že každý z nich stojí 
za vaši pozornost.

PETR MANDÍK

S
polečně s produkty z prvních dvou kol 
soutěže je nyní ve finále 76 soupeřů 
(v prvním kole jich postoupilo 15, ve 
druhém 25), a to v kategoriích bezpeč-
nostní řešení, hardware, informační sy-

stémy, komunikační produkty, on-line nebo 
související služby, podnikový software, systémy 
pro správu obsahu, tisková řešení a IT produkt 
Home. Každý z finalistů může používat logo na-
ší soutěže, protože už pro 
postup do finále musel 
splnit základní podmínku 
soutěže – totiž pozitivně se 
odlišit od svých konkuren-
tů na trhu.

Připomeňme, že za dů-
ležitou pozitivní odlišnost lze považovat jak cel-
kově inovativní pojetí produktu, tak i jednu 
konkrétní vlastnost, díky níž může být novinka 
pro určitou skupinu uživatelů skutečným darem 
z nebes (i když, pravda, bude to zpravidla dar 
placený). Všechny uvedené parametry posuzuje-
me v odpovídajícím kontextu. Jiné nároky po-
chopitelně uživatel klade na high-endový pro-
dukt, jiné na jeho levnější alternativu.

Uzávěrka třetího kola soutěže IT produkt 
2010 byla stanovena na polovinu září a od chví-
le svého přihlášení prošel každý adept na postup 

fází sběru podkladů pro rozhodování. V rámci 
hodnocení jsme i tentokrát vycházeli z technic-
kých materiálů dodaných přihlašovateli, z po-
znatků odborníků mimo naši redakci – uživatelů 
přihlášených produktů či testerů z našich zahra-
ničních poboček a u vybraných produktů z vý-
sledků našich testů provedených speciálně za 
účelem určení, zda si produkt zaslouží postup. 
Desítky e-mailů i telefonů, osobní schůzky, čtení 
stovek webových stránek či whitepaperů a pří-

padových studií – to vše 
opět stálo za rozhodová-
ním o postupu přihláše-
ných produktů.

Jak už bylo zmíněno vý-
še, finalisté byli rozděleni 
do devíti kategorií. Tato 

klasifikace je již finální a v jejím rámci se nyní 
bude rozhodovat o vítězích soutěže v každé 
z nich. Ani při zveřejnění výsledků třetího kola 
si ale neodpustíme zdůraznění základní myšlen-
ky soutěže: K souboji produktů samozřejmě pat-
ří vyhlášení vítězů, ale v tomto případě není tím 
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní ví-
tězství je skutečnost, že produkt nabízí zajíma-
vou funkcionalitu svým uživatelům. A tu posky-
tují všichni finalisté. Proto mají právo používat 
logo IT produkt 2010.

(pen)  10 0444

Cílem soutěže IT produkt 2010 je vyzdvih-

nout produkty s vlastnostmi, které je pozi-

tivně odlišují od konkurenčních produktů 

stejné kategorie. Může přitom jít jak o cel-

kově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé 

funkční zdokonalení, výrazně zjednoduše-

né ovládání nebo třeba i o výjimečně pří-

znivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich 

výrobci, distributoři, poskytovatelé, pří-

padně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno 

mohlo být jakékoli zařízení, software, ře-

šení nebo služba z oblasti informačních 

a komunikačních technologií, jež lze vy-

užít v podnikovém prostředí, v rámci spe-

ciální kategorie Home pak i produkt urče-

ný pro domácí použití.

Přihlašovaný produkt (respektive jeho při-

hlašovaná verze) nesměl být uveden na tu-

zemský trh dříve než 1. ledna 2010 a s jeho 

prodejem se musí počítat i v dalších měsí-

cích roku. V době hodnocení musela být – 

z pochopitelných důvodů – k dispozici je-

ho finální verze.

Produkty, které nepostoupily do finále, ne-

budou zveřejněny. Důvod je prostý: Naším 

cílem je vyzdvihnout produkty, které si po-

dle našeho názoru zaslouží zvýšenou po-

zornost. A nikoli vrhat byť třeba jen letmý 

stín na ty, které se mezi finalisty nedostaly.

O soutěži

Bezpečnostní řešení

AVG Technologies

Gesto Communications

GFI ČR a SR

Check Point Software

PCS

Permanence

Hardware

EMC ČR

Silicon Graphics

Komunikační produkty

Cleverlance Enterprise Solutions

i4wifi

Kaktus software

2N Telekomunikace

Informační systémy

CCV Informační systémy

Cígler Software

DC Concept

Easy Software

Firmy, jejichž produkty postoupily do finále soutěže v minulých kolech
Uveden je přihlašovatel produktu nebo jeho výrobce/dodavatel (tam, kde si to přihlašovatel přál). IFS Czech

KS-Program

WinStrom

Wolters Kluwer ČR

Podnikový software

CA CZ

Citrix Systems

eAdvise

Epicor Software Czech

E-vision international

Kentico software

Microsoft Czech

Oracle Czech

Sprinx Systems

Stormware

Symantec

VMware

Tisková řešení

HP

Oki Systems (Czech and Slovak)

Y Soft
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Bezpečnostní a VPN řešení 
pro firemní pobočky
Astaro RED (Remote Ethernet Device)

Kategorie: Bezpečnostní řešení 
Astaro 

www.astaro.com

Přihlašovatel: Annex NET

www.annexnet.cz

distributor

Řešení pro 
zabezpečený 
přenos dat
SdataTransfer 1.0

Kategorie: Bezpečnostní řešení

CI Systems

www.sdata.eu

Přihlašovatel: CI Systems

www.cisystems.cz 

výrobce

Použití produktu: Astaro RED je internetová gateway zajišťující připojení vzdálených lokalit do centrály 
prostřednictvím internetového připojení spolu s centralizovanou správou bezpečnostních politik pro ce-
lou síťovou infrastrukturu, a to bez nutnosti místní konfigurace a správy. Produkt tedy dokáže propojit po-
bočku s centrálou a zároveň ji ochrání před útoky hackerů, malwarem nebo spamem.

Popis produktu: Produkt integruje funkcionalitu VPN a komplexní bezpečnostní řešení. Funguje jako 
vzdálená jednotka systému Astaro Security Gateway (ASG), jež nevyžaduje žádnou konfiguraci v místě 
instalace, takže její nasazení je otázkou několika minut. Po připojení k internetu se jednotka sama zaregis-
truje na centrální bráně ASG, propojí pobočku s centrálou pomocí VPN tunelu a provede automatickou 
konfiguraci. Jednotka je vybavena pěti ethernetovými porty 10/100 BaseT (1× WAN, 4× LAN switch).

Zajímavé vlastnosti produktu: 

■  úspora nákladů při propojování poboček
■  rychlé nasazení
■  centrální konfigurace jednotek a bezpečnostních politik
■  není třeba IT experta na pobočce při instalaci a správě systému
■  není třeba platit za licence za komunikační a bezpečnostní software
■  z uživatelského hlediska se chová jako prodloužený ethernetový kabel z centrály na pobočku 

Záruka: 1 rok (až 5 let za příplatek)
Cena (bez DPH): 7 800 Kč

Použití produktu: Řešení SdataTransfer je určeno pro přenos dat s integrovanými algoritmy pro doručení 
i na vysoce nestabilních linkách se zajištěním vysoké úrovně šifrování a jednoduchou integrací do infor-
mačních systémů a jiných řešení.

Popis produktu: Řešení pro bezpečný přenos dat s maximálním využitím šířky pásma včetně integrova-
ného komplexního řešení pro zajištění jejich integrity. Veškeré kontroly integrity jsou prováděny zcela au-
tomaticky, a to takovým způsobem, aby nijak nebyl zpomalen přenos dat. Šifrování je realizováno s cílem, 
aby byl zabráněn přístup k přenášeným informacím i samotnému administrátorovi daného serveru.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  komplexní silné šifrování dat
■  soulad s legislativními normami SOX, HIPAA či FDA
■  napojení na informační systémy
■  algoritmy pro 100% zajištění datové integrity
■  různé formy distribuce – od SaaS až po enterprise řešení s vlastním dedikovaným serverem
■  snadná implementace, webová administrace

Cena (bez DPH): od 1 250 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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DLP řešení
Check Point DLP Software 
blade

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Check Point Software Technologies

www.checkpoint.com

Přihlašovatel: Check Point Software 

Technologies Czech Republic

www.checkpoint.com

lokální kancelář výrobce

Podnikový 
firewall
Kerio Control 7

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Kerio Technologies

www.kerio.cz

Přihlašovatel: Kerio Technologies

www.kerio.cz

výrobce

Použití produktu: DLP představuje efektivní nástroj k zabránění bezpečnostním incidentům spojeným 
s únikem dat. Z pohledu organizace jde o snadno nasaditelný nástroj s okamžitou efektivitou díky před-
konfigurovaným politikám a dalším parametrům, pro uživatele jde o systém, který jej zapojí do celého 
 procesu vyhodnocování bezpečnostních incidentů a současně funguje edukativním způsobem, což 
 postupně samo vede k minimalizaci dalších úniků dat.

Popis produktu: Produkt nabízí ochranu citlivých dat hned od prvního dne nasazení díky předkonfigurova-
ným politikám a široké podpoře datových typů a formátů souborů. Dovoluje implementaci na již existující 
bezpečnostní bráně CheckPointu prostřednictvím tzv. softwarového bladu (modulu) nebo formou samo-
statného zařízení – appliance). Vychází z technologie pro klasifikaci dat MultiSpect, přičemž jako velmi 
účinné se jeví zapojení uživatelů do vyhodnocování incidentů v reálném čase díky vlastnosti User Check 
(předchází tak nekonečně narůstajícímu množství dat zachycených v karanténě, vyžadujícímu zapojení 
armády administrátorů a s tím související snížení produktivity organizace a odstranění situací, kdy zprávy 
nejsou doručeny včas nebo dokonce vůbec kvůli zachycení DLP systémem).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  snadné a rychlé nasazení – předkonfigurované politiky
■  široká podpora datových typů a formátů souborů
■  přehledná centrální správa politik
■  snadná implementace pouhou aktivací softwarového bladu na původní 

bráně
■  klasifikace dat
■  zapojení uživatelů do vyhodnocovacího procesu
■  k dispozici i jako samostatné zařízení DLP-1

Záruka: v rámci předplatného neomezená po dobu jejího trvání
Cena: od 3 000 dolarů /rok

Použití produktu: Kerio Control představuje síťový firewall určený zejména pro prostředí 
malých a středně velkých podniků. Je určen jak komerčním, tak i vzdělávacím, vládním 
a neziskovým organizacím. Kerio Control ocení nejen administrátoři díky poměrně 
snadné konfiguraci a správě, ale také management firmy, který má možnost monito-
ringu sítě, či koncoví uživatelé,  kterým Kerio Control mimo jiné nabízí zabezpečený vzdá-
lený přístup do firemní sítě.  Produkt účinně zabraňuje neproduktivnímu využívání inter-
netového připojení a identifikuje úzká hrdla. Umožňuje omezení šířky pásma.

Popis produktu: Řešení nabízí komplexní zabezpečení podnikových sítí, a to díky imple-
mentovanému systému prevence a detekce útoků (IPS/IDS), antivirové ochraně a filtro-
vání webových stránek. Součástí produktu je i VPN server pro vzdálené připojení, klient-
ská aplikace je dostupná pro platformy Windows, Linux a Mac. Součástí produktu je 
také funkce StaR, díky které je možné získat podrobný přehled internetových aktivit jed-
notlivých uživatelů, a to až na úroveň klíčových slov zadaných do vyhledávačů.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  systém detekce a prevence útoků
■  Internet Link Load Balancing – rozložení zátěže 

internetového připojení
■  přehledné grafy a statistiky
■  řízení přístupu podle uživatelů, bandwidth limiter
■  síťový firewall
■  VPN Server, VPN Client a SSL-VPN, 

podpora VoIP a UPnP
■  antimalwarová ochrana
■  integrovaný webový filtr
■  P2P eliminátor, blokování pop-up oken
■  certifikace od ICSA Laboratories

Cena (bez DPH): 5 200 Kč

CW18-18-35-ITP_BK.indd   19 14.10.10   17:04



20 COMPUTERWORLD 18, 2010 IT PRODUKT ROKU 2010 HARDWARE

NAS server
Synology DS1010+ 

Kategorie: Hardware

Synology

www.synology.cz

Přihlašovatel: 
Kobe

www. kobe.cz

distributor

Notebook 
ThinkPad T410s 

Kategorie: Hardware

Lenovo 

www.lenovo.cz

Přihlašovatel: 
Lenovo Technology

www.lenovo.cz

výrobce

Použití produktu: DS 1010+ je určen pro ukládání dat v menších a středních firmách. Kromě základní 
funkce jako file server pracuje i jako tiskový server, nabízí zálohování a obnovu dat a řadu dalších funkcí, 
jako sdílení tiskárny a dalších disků, webový server, funkce dohledového centra, které umožňuje připojit 
až 600 typů IP kamer. Lze jej softwarově rozšířit o e-mailový server a další aplikace.

Popis produktu: DS 1010+ je výkonný NAS server s rychlým dvoujádrovým procesorem Intel Core 
1,67 GHz s 1 GB paměti. Lze do něj vložit až 5 diskových jednotek SATA s celkovou kapacitou až 
20 TB, jednotky jsou připojitelné za chodu. Disky lze konfigurovat buď samostatně, nebo jako RAID 
0//1/5/5+Spare/6/10 a Hybrid s různými kapacitami disků. Podporuje iSCSI. Připojení je přes 2× Gigabit 
LAN. Zařízení lze využít i v domácnosti jako Multimedia server a iTunes server. Součástí je zabudovaný 
 firewall. Zařízení má snadnou instalaci, konfigurace je přes webové rozhraní, existuje možnost upgradu 
firmwaru. Jednotka podporuje UPS. Její čtyři USB porty lze využít pro sdílení USB tiskárny nebo USB pa-
mětí či disků.

Zajímavé vlastnosti produktu: 
■  vysoký poměr výkon/cena
■  vysoká rychlost přenosu
■  AES 256bitové šifrování svazku
■  snadná a rychlá instalace
■  podpora Windows Domain a virtualizace
■  podpora pro mobilní zařízení (Windows Mobile, Android, iPhone)
■  možnost rozšíření RAM až na 3 GB
■  nízká spotřeba energie
■  česká lokalizace
■  tříletá záruka

Cena (bez DPH): 16 500 Kč

Použití produktu: Notebook ThinkPad T410s je určen pro firemní uživatele, kterým nabízí vysoký výkon 
a produktivitu. Je postaven na dvoujádrových procesorech Intel Core, díky čemuž poskytuje rychlejší 
multitasking a lepší možnosti správy pro IT oddělení. Produktivitu uživatelů notebook dále může zvýšit po-
užitím ultrabay baterie, kdy přinese až 22hodinovou výdrž, několika nastavením multidotykového displeje 
a jednotným bezdrátovým širokopásmovým řešením založeným na modulu Gobi 2000 od společnosti 
Qualcomm.

Popis produktu: Notebook ThinkPad T410s představuje tenké a lehké řešení s vy-
sokým výkonem pro mobilní uživatele. Je dostupný s certifikací Lenovo Enhan-
ced  Experience pro Windows 7, takže naběhne rychleji než neoptimalizované 
počítače se stejnou konfigurací. Notebook je vybaven USB portem s napáje-
ním, takže umožňuje nabíjení MP3 přehrávačů, telefonů a jiných zařízení, 
když je  počítač zapnutý, v pohotovostním režimu nebo pokud je vypnutý.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  technologie Intel Core vPro kombinovaná s funkcemi ThinkVantage
■  certifikace Lenovo Enhanced Experience
■  14,1" multidotykový displej s rozlišením 1 440 × 900 bodů
■  dlouhá výdrž baterie

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 55 290 Kč
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UPS
APC SMART – 
UPS 750 VA LCD, SMT750I

Kategorie: Hardware

Schneider Electric CZ

www.apc.cz

Přihlašovatel: 
Schneider Electric CZ

www.apc.cz

výrobce

Přenosná 
interaktivní 
tabule
TRIUMPH BOARD 
PORTABLE USB/Wireless

Kategorie: Hardware

TRIUMPH BOARD 

www.triumphboard.com

Přihlašovatel: TRIUMPH BOARD

www.triumphboard.com

výrobce

Použití produktu: UPS (z anglických slov Uninterruptable Power Supply – nepřerušitelný zdroj napájení) 
zajišťuje, aby počítač při výpadku napájení získal čas na uložení rozdělané práce. Stejně tak upravuje 
vstupní napětí, aby do počítače neprošly nebezpečné špičky nebo výkyvy napájení. Model SMART – UPS 
750 VA LCD je ve srovnání s jinými UPS systémy díky podpoře tzv. zeleného režimu také energeticky 
úspornější.

Popis produktu: Model SMART – UPS 750 VA LCD je vyba-
ven přehledným LCD displejem a mnoha uživatelsky přívě-
tivými funkcemi, jako jsou rozšířená diagnostika a konfigu-
race s možností testování nebo pokročilá správa napájení, 
která přehledně a aktuálně informuje o spotřebě energie či 
její efektivitě. Smart-UPS dosahují díky zelenému režimu až 
97% energetické účinnosti.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  alfanumerický LCD displej – podrobné údaje o stavu 
UPS, lokální konfigurace

■  „zelený režim“ – šetří náklady na energii a chlazení
■  automatická regulace napětí (AVR), filtrace šumu, přepě-

ťová ochrana
■  správa baterií – nabíjení s kompenzací teploty, doporu-

čené datum výměny baterií

Záruka: 3 roky na elektroniku, 2 roky na baterie
Cena (bez DPH): 6 450 Kč

Použití produktu: Triumph Board Portable USB/Wireless se připevní na hladký povrch, například na nor-
mální školní tabuli, kterou ve spojení s data projektorem, počítačem a přibaleným elektronickým perem 
promění v interaktivní plochu. Rozměry plochy se nastaví pomocí kalibrace. Snímač se s počítačem spojí 
pomocí USB kabelu nebo RF wireless připojení. Učitel, jenž si přinesl portabilní interaktivní tabuli do třídy, 
může pomocí ní ovládat počítačové aplikace přímo před zraky studentů, také má možnost použít vzdělá-
vací software, který je součástí balení a kromě interaktivních nástrojů jako „opona, reflektor, zvýrazňovač, 
přehrávač aj.“ obsahuje i množství obrázků, map, pozadí (mřížkované, notová osnova, řádky aj.) a interak-
tivních aplikací jako globus, šachy, klávesy atd. 

Popis produktu: Snímač na ultrazvuk, který se upevňuje na zeď. USB kabel, kterým se snímač připojí k po-
čítači, anebo RF wireless přijímač, jenž se jako USB zasune do počítače a automaticky se spojí s anténou 
integrovanou ve snímači. V případě připojení přes RF wireless je snímač napájen přímo z elektrické sítě 
pomocí USB síťového adaptéru. Elektronické pero na baterii je vysílačem ultrazvuku. Software Lynx je 
vhodný pro použití s interaktivními tabulemi pro přípravu interaktivních lekcí. Nálepka s ikonami nástrojů 
zjednodušuje přístup k základním funkcím softwaru Lynx z libovolného místa snímané plochy. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  RF wireless připojení pro vyšší spolehlivost ve srovnání s Bluetooth
■  ergonomické a odolné vyhotovení pera
■  adaptér 3 v 1 pro upevnění na magnetický povrch pomocí magnetu, 

na hladký povrch pomocí přísavek a na zeď pomocí šroubů
■  nálepka s ikonami nástrojů pro jednodušší přístup k základním funkcím 

softwaru Lynx z libovolného místa snímané plochy

Záruka: 3 roky na snímač a USB přijímač a 2 roky na elektronické pero
Cena (bez DPH): 19 490 Kč
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Informační systém 
pro řízení podnikového IT
ALVAO v6.0

Kategorie: Informační systémy

ALVAO 

www.alvao.cz

Přihlašovatel: ALC

www.alc.cz

výrobce

Specializované 
řešení pro oblast 
energetiky
Helios Green Energie, 
verze Helios Green 43

Kategorie: Informační systémy 
Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu

Přihlašovatel: Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu

výrobce

Použití produktu: ALVAO je především nástroj pro efektivní řízení ICT oddělení podniku. Přináší informace 
ze sítě a pomáhá organizovat práci technikům. Využití najde především ve firmách s rozsáhlou ICT infra-
strukturou, které chtějí ušetřit na nákladech za majetek a zvýšit výkonnost zaměstnanců. ALVAO řeší pře-
devším tyto oblasti: evidenci hardwaru, efektivní správu licencí, komunikaci technického oddělení se 
zbytkem firmy a monitoring práce zaměstnanců.

Popis produktu: ALVAO Asset Management poskytne přehled o hardwarové a softwarové situaci v celé 
organizaci a všech pobočkách. Umožní sledovat pohyby majetku, využití licencí i nevyužitý majetek. Díky 
tomu je možné efektivněji plánovat investice a ušetřit náklady a ALVAO Service Desk přinese systém do 
práce IT oddělení. Díky Service Desku lze vytvořit požadavek pro IT nebo jiné servisní oddělení a sledovat 
postup jeho řešení. ALVAO Monitoring je nástroj pro sledování aktivity na jednotlivých počítačích v síti. 
Přehledné zobrazení výsledků usnadní kontrolu zaměstnanců.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  otevřená architektura stromu služeb
■  rozsáhlá knihovna softwarových produktů
■  bezagentová detekce hardwaru i softwaru
■  automatické generování názvů počítačů
■  automatická historie změn hardwaru a softwaru
■  nativní podpora Microsoft Active Directory
■  možnost propojení s Microsoft Outlook a Exchange Server

Cena (bez DPH): podle velikosti instalace, průměrně 100 000 až 
500 000 Kč

Použití produktu: Informační systém Helios Green Energie je komplexní řešení určené pro společnosti 
působící v oblasti energetiky. Pokrývá nejdůležitější procesy energetických společností a nabízí svým 
 uživatelům nástroje pro klíčové oblasti jejich činnosti. Výrobci a provozovatelé přenosové či distribuční 
soustavy ocení nástroje pro zvyšování kvality výroby a dodávek a zvyšování vnitřní efektivity. Obchodní 
společnosti naopak snadnou obsluhu velkého počtu zákazníků a využití nástrojů a služeb internetu, po-
stavených na spolehlivém podvozku finančního a manažerského informačního systému.

Popis produktu: Obsahem řešení jsou nástroje a funkce pro podrobnou evidenci zpracování výroby, dis-
tribuce a obchodu s energiemi. Umožňují sledovat množství distribuovaných energií, náklady na výrobu, 
zajišťují komunikaci s externími systémy a koncovými zákazníky včetně obchodních a akvizičních pro-
cesů. Systém pokrývá celý proces zpracování informací od odpočtu stavu měřičů až po fakturaci na zá-
kladě smluv s odběrateli a informací od operátora trhu s důrazem na konkrétní oblast působení firmy 
a model nasazení Helios Green Energie. 

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  různé modely nasazení podle oblasti působení 

energetických firem (I. výroba a distribuce; 
II. obchod s elektřinou a plynem)

■  podpora obchodních a akvizičních procesů 
s důrazem na snadnou obsluhu velkého počtu 
zákazníků a OPM

■  workflow a DMS napříč celým systémem
■  zákaznické webové portály

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): od 2 milionů Kč
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Webová aplikace 
pro personalistiku
Pers-on

Kategorie: Informační systémy 

Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu 

Přihlašovatel: Asseco Solutions

www.assecosolutions.eu 

výrobce

Informační 
systém pro řízení 
internetového 
marketingu
ATIM 

Kategorie: Informační systémy

AT Solution 

www.atim.cz

Přihlašovatel: AT Solution 
www.atsolution.cz

vlastník a výrobce

Použití produktu: Pers-on slouží k oboustranné komunikaci zaměstnanců a zaměstnavatelů (B2E). Portál 
umožňuje zaměstnancům evidovat docházku, schvalovat různé typy dokladů, cestovní příkazy, získávat 
personální a mzdové informace, přistupovat k těmto informacím, pracovat s vybranými dokumenty, vy-
užívat procesy schvalování žádanek, nepřítomností nebo činností. Další funkcionality umožňují efektivní 
práci prostřednictvím internetového prohlížeče. Informace a aplikace na portálu jsou přístupné kdykoli 
a pro všechny na jednom místě. Nahrazují tak různé způsoby zpracování údajů a komunikace.

Popis produktu: Pers-on je webová aplikace v prostředí intranetu i internetu s využitím v organizacích 
 zabývajících se personalistikou či mzdovým účetnictvím (část personálně-mzdová). Umožňuje nahrávat 
podklady pro zpracování mezd prostřednictvím webového portálu do ERP z produkce Asseco Solutions. 
Navíc poskytuje i technologickou propojitelnost s libovolným ERP, a to formou webových služeb. Organi-
zacím, které vyžadují portál zaměstnance (část zaměstnanecká), zase dovoluje přes webové rozhraní evi-
dovat nepřítomnosti, nahrávat žádanky, evidovat cestovní příkazy a žádat o jejich schválení apod. Je tvo-
řen jednotlivými portlety (moduly), které jsou samostatné a vzájemně nezávislé.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  webová aplikace v prostredí intranetu i inter-
netu

■  technologická propojitelnost s ERP od Asseco 
Solutions či jinými systémy formou webových 
služeb 

■  samostatné a nezávislé moduly
■  evidence různých typů dokladů prostřednictvím 

webové aplikace
■  informace a aplikace jsou přístupné kdykoli 

a pro všechny na jednom místě
■  je možné zpracovávat mzdy různým klientům
■  vše funguje prostřednictvím individuálního roz-

hraní, avšak portál a databáze je jen jedna

Cena (bez DPH): Od 33 eur/zaměstnanec

Použití produktu: Atim nalezne uplatnění při řízení internetového marketingu a je určen pro nasazení ve 
třech základních oblastech: e-shop – řízení investic do on-line reklamy, web – řízení investic do on-line 
reklamy a jako informační systém pro webová studia a SEO agentury. Atim obsahuje možnost vyhodno-
cení účinnosti a přínosu investic do internetové reklamy a umožňuje porovnat nákladovou část na marke-
ting s výnosovou části podle Goolge Analytics. Tím mohou například provozovatelé e-shopu přesně zjistit, 
kolik je stojí objednávka z určitého zdroje na internetu, kde investovali peníze do reklamy.

Popis produktu: Atim je první komplexní informační systém pro řízení internetového marketingu. Lze jej 
provozovat jako hostovanou aplikaci nebo přímo na serverech zákazníka a obsahuje standardizované 
PDF výstupy pro sledování metrik výkonnosti internetového marketingu. Díky modulové koncepci je 
možné využívat pouze moduly pro pokrytí určité části sledování a řízení internetového marketingu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  porovnání finančních dat nákladů na marketing s ana-
lýzou přístupů podle Google Analytics

■  komplexní vyhodnocení nákladů a obratů pro e-shopy
■  unikátní výpočet ceny za získání objednávky a ceny 

za jeden přístup
■  analýza cen a pozic ve zbozi.cz
■  řízení informací o internetovém marketingu
■  evidence hesel a přístupů do externích systémů
■  SEO aplikace
■  řízení projektů a úkolů v organizaci

Cena (bez DPH): podle počtu licencí, komplexní licence 
pro 1 web včetně všech modulů 1 000 Kč

ZZozno am za amesa esttnant a covco
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Ekonomický 
systém
Modul „Účetní centrála“ 
ekonomického systému 
Money S3

Kategorie: Informační systémy

Cígler Software

www.money.cz

Přihlašovatel: Cígler Software

www.money.cz

výrobce

ERP systém 
Informační systém Flores

Kategorie: Informační systémy 
Flores

www.floresps.cz 

Přihlašovatel: Flores 

www.floresps.cz

výrobce

Použití produktu: Modul „Účetní centrála“ je navržen pro co nejsnadnější a nejefektivnější komunikaci 
mezi uživatelem systému Money S3 a externí firmou, která mu vede účetnictví. Díky modulu je možné vy-
stavovat doklady na straně klienta a odesílat je přímo do Money S3 v účetní firmě přes internet (FTP nebo 
e-mail) nebo na paměťovém médiu tak, že je může účetní firma okamžitě přečíst a účetně zpracovat. Od-
padá tak nutnost přepisování dokladů na straně účetní firmy nebo pořizování doplňujících technických 
prostředků, např. nasazení terminál serveru. 

Popis produktu: Modul pracuje na bázi jednoduché výměny dat s minimálním rizikem ztráty informací bez 
ohledu na to, jaké agendy klient účetní kanceláře vede. Od klienta se do účetní firmy (na centrálu) přená-
šejí faktury, pokladní doklady, adresy a seznamy účtů, předkontací, DPH a dalších. Uvedené doklady se 
po přenesení na účetní centrálu uzamknou, aby je klient nemohl omylem nebo bez souhlasu účetního 
změnit. Po načtení údajů je lze na centrále okamžitě zpracovat, rozúčtovat nebo změnit jejich zaúčtování, 
spárovat úhrady, zpracovat evidenci salda, DPH apod. Z účetní centrály lze odeslat zpět informace 
o úhradách faktur. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

Výhody pro účetní firmy:
■  jednoduchý a rychlý nástroj pro příjem primárních dokladů 

od klienta 
■  omezení zdlouhavého přepisování dokladů v účetní firmě, 

možnost nabídnout nižší cenu za službu 
■  možnost využít FTP server nebo e-mail pro komunikaci s klien-

tem 
■  účetní firmy pracují se stejnou agendou klientů jako doposud 
Výhody pro klienty: 
■  klienti pořizují pouze primární doklady, účetnictví je ve správě 

účetní firmy 
■  okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na účetní 

centrále a přehled o vlastním hospodaření 
■  odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy a předávání pod-

kladů v papírové formě 

Cena (bez DPH): 2 990 Kč (centrála),  990 Kč (klient)

Použití produktu: IS Flores je určen pro firmy, které chtějí podporovat odpovědnost jednotlivých uživatelů, 
resp. zaměstnanců za svoji práci. IS Flores je totiž spíše užíván jako metodika pro řízení firmy než klasický 
ERP systém. Je nástrojem pro přirozenou podporu firemních procesů a umožňuje jejich měření a auto-
matizaci. Uživatelé ho využívají v podstatě jako nástroj, ve kterém plní své denní úkoly, na něž je IS Flores 
upozorňuje prostřednictvím stromového menu. 

Základní popis: Informační systém je navržen tak, aby nebyl pouhým nástrojem pro pořizování a zpraco-
vání dat, ale je koncipován jako ucelená metodika pro řízení firmy. Jeho základní vlastnost spočívá ve 
schopnosti přirozeně vést uživatele v jeho pracovních činnostech, respektovat průběh firemních procesů 
a podporovat odpovědnost uživatelů za výsledek své práce. IS Flores je postaven na dvou základních ka-
menech – na stromovém menu jako základním ovládacím 
a navigačním prvku uživatele a dále na procesním motoru 
jako nástroji pro dynamickou podporu spolupráce.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  přirozeně vede uživatele v jeho pracovních činnostech
■  respektuje obvyklý průběh firemních procesů
■  podporuje odpovědnost uživatelů za výsledek své práce
■  aktivně řídí, motivuje a vychovává
■  je intuitivní 
■  zrychluje práci a učí uživatele
■  dává a udržuje přehled
■  vizualizuje informace

Záruka: neomezeně (po dobu trvání smluvního vztahu)
Cena (bez DPH): 950 Kč za uživatele a měsíc

CW18-18-35-ITP_BK.indd   24 15.10.10   14:22



IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010  25INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Modul pro 
propojení Byznys 
ERP a MS Office
Byznys Office verze 3.1

Kategorie: Informační systémy

J.K.R.

www.jkr.eu

Přihlašovatel: J.K.R.

www.jkr.eu

výrobce

Způsob využití produktu: Modul Byznys Office dovoluje provázat IS Byznys ERP s kancelářskými apli-
kacemi MS Office. Rozšiřuje možnosti aplikace Microsoft Outlook o zápis e-mailů, kalendářových zá-
znamů či úkolů do vybrané databáze systému Byznys ERP ve formě Přijaté/Vydané korespondence, 
 kontaktu k obchodnímu part nerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. Produkt dále využívá tzv. pla-
ceholdery, s jejichž pomocí lze vytvářet, upravovat a ukládat šablony dokumentů MS Word do systému 
Byznys ERP stejným způsobem, jako by uživatel pracoval přímo s formulářem v systému.

Popis produktu: S pomocí Byznys Office je uživatel schopen zapisovat přímo do psaných dokumentů MS 
Office informace známé ze systému Byznys ERP. Přidáním se korespondence uloží na disk či do centra 
sdílení dokumentů a zároveň i jako nový záznam v systému Byznys ERP, a to včetně příloh DOC či DOCx. 
Stejným způsobem je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní objednávky, záznamy o kontak-
tech či o interních  informacích společnosti. Byznys Office také umožňuje generování přijatých faktur 
v Outlooku z formátu ISDOC.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  řešení postavené na nejnovějších MS Office produktech
■  komfortní práce s ERP produktem přímo z aplikace MS 

Word
■  komunikace ERP systémů s tzv. placeholdery
■  možnost modifikace generovaných a vygenerovaných 

 dokumentací
■  uživatelská rozšiřitelnost směrem k potřebám konkrétní 

 instalace
■  zaměření na ergonomii rolí ve firmě („vše na dvě kliknutí“)
■  generování přijatých faktur ISDOC přímo z e-mailu

Záruka: 12 měsíců
Cena (bez DPH): cena závisí na konkrétní konfiguraci

e-Health řešení
Koncept bezpapírové 
nemocnice 

Kategorie: Informační systémy

Stapro 

www.stapro.cz

Přihlašovatel: Stapro

www.stapro.cz

výrobce

Použití produktu: Uživatel nemocničního informačního systému (NIS) má přidělen svůj certifikát (registro-
vaný v NIS a navázaný na správu identit), který je bezpečně uložen na USB token. NIS je rozšířen o řadu 
funkcí pro podepisování uzavřených dokumentů a je propojen na PKI infrastrukturu. Uživatelé zadávají in-
formace do NIS obvyklým způsobem, avšak po uzavření a podepsání dokumentu (včetně časového ra-
zítka) je dokument odložen na samostatné úložiště a následně předán do bezpečného archivu. Podepsá-
ním je dokument zabezpečen kryptografickými nástroji. Řešení směřuje k naplnění důvěryhodnosti, 
autentičnosti a bezpečí vedení zdravotnické dokumentace.

Popis produktu: Produkt umožňuje vedení zdravotnické 
dokumentace v nemocničním informačním systému 
pouze v elektronické podobě – zadávané údaje do NIS 
již není třeba tisknout, podepisovat a razítkovat. Produkt 
má dopad na efektivitu provádění klinických i adminis-
trativních procesů v nemocnicích. Jedná se o první 
krok naplňování konceptu bezpapírové nemocnice 
směřující k interoperabilitě v rámci e-Health. Řešení 
má mimo jiné silný ekonomický efekt z pohledu šetření 
nákladů na archivaci dokumentace (prostory, personál 
atd.) nebo provozních nákladů (papír, tiskárny, tonery 
apod.).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  první legislativně „čistá“ implementace EZD v ČR
■  realizace bezpečného archivu – napojení technolo-

gického celku storage typu CAS 
■  napojení technologického celku PKI akreditované 

certifikační autority
■  zajištění registračního místa certifikační autority 

přímo v areálu nemocnice
■  environmentální synergický efekt

Cena (bez DPH): podle velikosti projektu
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Reduces 
Bandwidth 
Required

Eliminates Multiple 
Inefficient Point Products

Reduces 
Load on 
Backend 
Servers

Security

Caching

Compression

SSL Acceleration

Web 
Servers

Application 
Servers

DB 
Servers

Reduces 
L dReduces

KOMUNIKAČNÍ PRODUKTY

Řešení pro server 
load balancing
AX 5200 64-Bit

Kategorie: Komunikační řešení

A10 Networks

www.a10networks.com

Přihlašovatel: Freedivision

www.freedivision.com

distributor

Použití produktu: Přístupový bod pro připojení Wi-Fi kompatibilních zařízení k bezdrátové počítačové síti, 
zejména pro střední a větší firmy. Technologie Ruckus Wireless jsou obecně určené do rádiově kompliko-
vaných prostředí (plechové haly, železobetonové objekty atd.), kde vynikne jejich lepší pokrytí a větší odol-
nost proti rušení.

Popis produktu: Přístupový bod je jedním z prvků řešení Ruckus ZoneFlex – jedná se o centrálně řízenou 
bezdrátovou síť, která umožňuje spravovat velké množství přístupových bodů přes centrální management 
a pro své klienty zajišťuje kromě základního připojení a autentizaci ev. autorizaci vůči Radius serveru či 
Active Directory. Ruckus ZoneFlex zajišťuje i bezvýpadkový roaming (přechod mezi přístupovými body) 
a další služby, jako je třeba generování dočasných účtů pro hosty atp. Technologie Ruckus Wireless také 
nabízí řešení využívající Wi-Fi pro přenos IPTV.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  BeamFlex – přístupový bod nepoužívá všesměrové antény, nýbrž velké 
množství směrových anténních segmentů, takže dokáže měnit svůj vyza-
řovací diagram. To mu umožňuje zesílit signál směrem ke klientovi a zá-
roveň potlačit příjem jiných rušivých signálů, takže poskytuje zřetelně 
lepší výsledky zejména v rádiově složitých podmínkách

■  SmartCast – jedná se o plnohodnotnou implementaci QoS ve Wi-Fi síti

Záruka: limitovaná doživotní
Cena (bez DPH): 599 dolarů

Použití produktu: Produkt AX 5200 zajišťuje prostřednictvím server load balancingu a flexibilního monitoringu 
funkčnosti vysokou dostupnost a spolehlivost aplikací.

Popis produktu: S produktem AX a jeho standardním vybavením, jež zahrnuje redundantní komponenty, si orga-
nizace zajistí vysokou dostupnost služeb pro všechny typy aplikací. Se skriptovacím jazykem aFlex lze produkt 
snadno integrovat do jakéhokoliv datového centra. AX nabízí podporu pro IPv6 i překladač síťových adres (NAT).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  pokročilý manažer provozu
■  vysoká spolehlivost dodávky aplikací (99,999 %)
■  vícevláknový provoz, vyladěn pro více jednotek CPU s více jádry
■  integrované zabezpečení aplikací před útoky odepření služby (Denial of Service) a anomáliemi protokolů
■  výkon s linkovou rychlostí – podporuje více než 50 milionů SYN cookies za sekundu s nulovým využitím CPU
■  více než 3 miliony L4 CPS v jediné 2U kompaktní platformě
■  HTTP a SSL akcelerace
■  packet buffer management
■  TCP multiplexing spojení
■  16× 10Gb Ethernet

Cena (bez DPH): 199 000 dolarů

Wi-Fi 
802.11a/b/g/n 
přístupový bod 
ZoneFlex AP 7363

Kategorie: Komunikační produkty

Ruckus Wireless

www.ruckuswireless.com

Přihlašovatel: DNS

www.dns.cz

distributor
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Komplexní 
komunikační 
řešení pro firmy
Voipex F1

Kategorie: Komunikační produkty

Ipex

www.ipex.cz

Přihlašovatel: Ipex

www.ipex.cz

poskytovatel řešení

Poštovní server 
s funkcemi 
groupwaru
Kerio Connect 7.1

Kategorie: Komunikační produkty

Kerio Technologies

www.kerio.cz

Přihlašovatel: Kerio Technologies

www.kerio.cz

výrobce

Použití produktu: Voipex F1 kombinuje všechny telekomunikační služby, zařízení a software do jediného 
kompaktního celku, který je firmám poskytován za měsíční poplatek. Podnikům tak umožňuje zbavit se 
všech starostí o telekomunikace a odpovídající zařízení. Výhodou jsou plně předvídatelné náklady na tyto 
služby a to, že zákazník se nemusí o nic starat.

Popis produktu: V rámci Voipex F1 jsou poskytovány služby spojené s hlasovými a datovými přenosy 
a s internetem, navíc dodavatel nabízí i vlastní fyzickou PBX nebo virtualizovanou telefonní ústřednu. Ře-
šení je navíc postaveno tak, aby je firma mohla začít využívat postupně – to, co v podniku dosud spoleh-
livě funguje, je možné využívat i nadále.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  služby, zařízení a software dodávány jako jeden kompaktní celek od jediného dodavatele
■  aktivní dohled a servis na všechny komponenty řešení v režimu 24/7
■  díky konsolidaci služeb a zařízení k jednomu poskytovateli cenová úspora
■  řešení lze začít využívat postupně, není nutný „velký třesk“
■  inteligentní směrování hovorů podle záznamů v kalendářích Google Kalendář, MS Exchange, 

Lotus Notes apod. nebo podle stavu volaného v docházkovém systému atd.
■  podpora volání VoIP ve vysokém rozlišení
■  Backup routing – pokud dojde k poruše na ústředně zá-

kazníka, všechna volání jsou okamžitě směrována pro-
střednictvím centrální operátorské ústředny, takže uživatel 
ani nepozná, že jeho ústředna má poruchu

Záruka: doživotní záruka na všechna zařízení (za měsíční 
 poplatek v ceně služby), náhradní díly a servis zdarma 
(v ceně měsíčního poplatku)
Cena (bez DPH): vždy individuální kalkulace, od 199 Kč/měs. 
za jednoho firemního uživatele

Použití produktu: Kerio Connect je produkt vyvinutý pro malé a středně velké 
organizace. Nabízí zabezpečený e-mail či chrání před nevyžádanou poštou 
a viry. Zaměstnancům umožňuje díky webovému rozhraní Kerio WebMail 
a díky podpoře většiny mobilních zařízení pracovat nejen v kanceláři, ale 
i doma a na cestách.

Popis produktu: Kerio Connect představuje komplexní komunikační řešení 
s groupwarovými funkcemi pro malé a středně velké organizace. Poskytuje 
e-mail, kalendář, integrovaný antivirový program, antispam, vestavěné archi-
vační služby, automatickou zálohu, distribuovanou doménu či plnou webovou 
administraci. Produkt rovněž nabízí podporu pro většinu mobilních zařízení 
včetně smartphonů s operačním systémem Windows Mobile, Symbian, 
Palm, BlackBerry OS a Apple iOS.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  antivirová kontrola, antispam
■  funkce groupwaru – sdílení pošty, kontaktů, 

kalendářů, úkolů a poznámek
■  podpora webového přístupu k e-mailu
■  synchronizace s mobilními zařízeními, 

Kerio Connector for BlackBerry
■  SmartWipe
■  archivace e-mailů
■  automatické zálohování
■  podpora Active Directory
■  multiplatformní – Windows, Mac OS X, Linux

Cena (bez DPH): 9 200 Kč
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Multihostingový 
balíček
Home

Kategorie: On-line nebo související služby

Active 24 

www.active24.cz/cz/webhosting/

Přihlašovatel: Active 24

www.active24.cz 

výrobce

Geoportál
AG Portal, verze 1.0

Kategorie: On-line nebo související služby

Asseco Central Europe

www.asseco-ce.com

Přihlašovatel: Asseco Central Europe

www.asseco-ce.com

výrobce

Použití produktu: Multihostingový balíček Home slouží všem, kteří potřebují hostovat více webů nebo we-
bových aplikací pod jedním webhostingovým účtem. Umožňuje v ceně jednoho balíčku hostovat až pět 
webů nebo webových aplikací na samostatných doménách, a to zřízením pěti samostatných, na sobě 
nezávislých virtuálních serverů. Využitelný je pro každého, kdo chce optimalizovat své webové prezen-
tace pod jeden multihostingový účet a výrazně ušetřit na provozu. Vhodný je zejména pro webdesigner-
ská studia nebo webdesignery, tvůrce aplikací, ale i firmy, podnikatele i živnostníky, kteří provozují více 
webů.

Popis produktu: Multihostingový balíček Home obsahuje multihostingovou kvótu 5 GB, kterou lze dále dě-
lit mezi jednotlivé virtuální servery, v rámci nichž lze kvótu dále dělit mezi web, e-maily a databáze. Takto 
lze vytvořit až pět virtuálních serverů v rámci jednoho balíčku a každý zřízený virtuální server obsahuje po-
dle vybraného operačního systému (Linux/Windows): databázi MySQL/MS SQL, FTP přístup, PHP/ASPX 
skripty, CRON, statistiky návštěvnosti AWStats, e-mailové schránky. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  pět samostatných virtuálních serverů za cenu jed-
noho multihostingového balíčku

■  výhodný poměr výkon/cena
■  vysoká technická kvalita, běží na značkovém hard-

waru i softwaru
■  stabilita služeb a nepřetržitý monitoring
■  zákaznická podpora 24/7
■  program garantované kvality služeb – SLA

Záruka: na multihostingový balíček je poskytován pro-
gram garantované kvality služeb
Cena (bez DPH): 129 Kč/měsíc

Použití produktu: AG Portal přináší do oblasti portálových řešení nové možnosti díky využití dat a funkcí 
geografických informačních systémů. Dokáže podpořit efektivní řízení procesů souvisejících s poskytová-
ním prostorových dat veřejnosti i registrovaným uživatelům, zdarma i za úplatu, jako jsou např. publikace 
územně-analytických podkladů, poskytování vyjádření o existenci sítí, podkladů o aktuálním stavu infra-
struktury apod. Produkt poskytuje prostředky pro standardizaci a automatizaci těchto procesů, jejich 
efektivní monitoring, splnění legislativních požadavků a také úsporu nákladů.

Popis produktu: AG Portal je postaven na architektuře SOA, přičemž řešení je schopno obsloužit stovky 
uživatelů a zaručit požadované odezvy. Mezi hlavní rysy produktu patří vy-
užití standardů OGC a implementace pravidel evropské směrnice Inspire, 
které spolu s otevřeností vůči databázím a systémům GIS poskytují široké 
spektrum uplatnění ve státní správě a samosprávě, v oblasti utilit a prů-
myslu. Jeho komponenty mohou být integrovány do korporátních portálo-
vých řešení. Mapy, technické výkresy, schémata a fotomapy výrazně při-
spívají ke srozumitelnosti a snadné ovladatelnosti systému.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  SOA architektura
■  flexibilní a rychlé vizuální modelování procesů pomocí BPEL (Business 

Process Execution Language)
■  podpora standardů OGC (Open Geospatial Consortium) pro integraci GIS 

dat
■  možnost využití volně dostupných mapových zdrojů (Google, Bing, Yahoo)
■  podpora více databází (Oracle, MS SQL, PostgreSQL, DB2, MySQL)
■  přizpůsobení vzhledu podle korporátního designu zákazníka
■  podpora vizualizace v PDA

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH): individuální pro každého zákazníka v závislosti na jeho po-
žadavcích na implementaci a přizpůsobení produktu; obecně od 3 300 eur
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Provozování 
a správa serverů 
a jejich aplikací
Managed servery

Kategorie: On-line nebo související služby

Casablanca INT

www.casablanca.cz

Přihlašovatel: 
Casablanca INT

www.casablanca.cz

poskytovatel služby

Systém pro správu 
dokumentů 
a komplexně 
řízené workflow 
ve firmě
ADISTO – 
Abonus Digi Store v2.6

Kategorie: Podnikový software

Abonus CZ 

www.abonus.com

Přihlašovatel: Abonus CZ 
www.abonus.com

výrobce

Použití produktu: Výběr a následný provoz serverů může přinášet celou řadu rizik. Jedním ze způsobů, 
jak tato rizika řešit, je jejich přenesení na externího poskytovatele. Klient spolu se službou Managed ser-
ver získává tým specialistů zajišťující bezproblémový provoz a promptně reagující na individuální poža-
davky. Zákazník si může pohodlně zvolit jednu ze tří připravených výkonnostních variant, případně je 
požado vaná konfigurace řešena individuálně, a to včetně požadavků na servery jiných výrobců či spe-
cifického softwaru včetně produktů Microsoft.

Popis produktu: Managed server představuje řešení s výkonným značkovým hardwarem firmy Sun/
/Oracle, se zajištěnými podmínkami provozu a nepřetržitou správou a monitoringem. Klient může volit 
mezi prostředím postaveným na bázi open source či na produktech společnosti Microsoft (licence 
SPLA). Podporován je rovněž budoucí vývoj požadavků klienta, a to jak směrem k růstu výkonnosti ser-
veru, tak i směrem k virtualizovaným řešením či tzv. dedikovaným serverovým službám. Služba je poskyto-
vána ve vlastním housingovém centru s tuzemskou i zahraniční konektivitou a certifikovaným prostředím 
IPv6.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  značkové servery Sun/Oracle
■  outsourcing investice a provozu serveru
■  jasně definovaná provozní spolehlivost formou 

propracované smlouvy SLA
■  individuální režimy zálohy dat
■  procesy obnovy, automatická záloha dat
■  infrastruktura s certifikovanou podporou IPv6
■  licenční čistota SPLA s ochranou investic
■  podpora ITIL procesů
■  nonstop podpora
■  vlastní housingové centrum a konektivita

Záruka: formou Service Level Agreement (SLA)
Cena (bez DPH): 8 450–12 900 Kč měsíčně (podle 
konfigurace) 

Použití produktu: Adisto je systém pro práci s dokumenty, poskytující pokročilé nástroje pro správu a vy-
sokou flexibilitu. Má za cíl usnadnit spolupráci mezi lidmi a pracovními týmy, umožnit uživatelům přístup 
k informacím, které potřebují pro svou práci, nastavení automatizovaných procesů a poskytuje nástroje 
pro reportování. Adisto využívá aplikace  Office s možností editovat ten samý dokument ve stejném čase 
více uživateli, zadávání metadat k dokumentům přímo v aplikaci Word. Využívá také další aplikace, např. 
PowerPoint, Excel, Access, Outlook atd.

Popis produktu: Adisto je řešení v oblasti digitalizace dokumentů a násled-
ného zpracování elektronických dokumentů. Využívá pro převod papíro-
vých dokumentů specializované dokumentové skenery s vysokou kapa-
citou. Vlastní zpracování obrazového záznamu je realizováno v prostředí 
výkonného softwaru určeného pro zpracování grafických informací. 
Adisto umožňuje připojení dalších „nepapírových“ dokumentů, např. PDF, 
XML, do zpracování. Dále provádí distribuci elektronických dokumentů 
k uživatelům prostřednictvím definovaných workflow procesů. 

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  kontrola nad tokem informací a nad aktuálním stavem jednotlivých zpra-
covávaných dokumentů

■  zjednodušení přístupu k dokumentům
■  odstranění nutnosti kopírování dokumentů (data vždy k dispozici)
■  vyšší úroveň komunikace mezi jednotlivými odbornými útvary a zinten-

zivnění spolupráce
■  zabezpečení dokumentů a dat
■  odstranění problémů se vzdálenými lokalitami
■  úspora nákladů

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): u základního řešení začíná na úrovni 200 000 Kč

CW18-18-35-ITP_BK.indd   29CW18-18-35-ITP_BK.indd   29 15.10.10   13:1315.10.10   13:13



30 COMPUTERWORLD 18, 2010 IT PRODUKT ROKU 2010 PODNIKOVÝ SOFTWARE

Reporting pro koncové uživatele
ARIS MashZone 2.0 

Kategorie: Podnikový software

IDS Scheer, člen skupiny Software AG 

www.ids-scheer.com, www.mashzone.com

Přihlašovatel: 
IDS Scheer ČR

www.ids-scheer.cz 

distribuce a podpora 

v rámci ČR

Software 
pro datovou 
transformaci, 
integraci či 
migraci
CloverETL Community 3.0

Kategorie: Podnikový software

Javlin

www.cloveretl.com

Přihlašovatel: 
Javlin

www.cloveretl.com

výrobce

Použití produktu: Typické scénáře využití mohou představovat vyhodnocování nejrůznějších marketingo-
vých kampaní, analýzy konkurence, spokojenosti zákazníků či finanční reportování. Častá je též tvorba 
mashupů pro potřeby vrcholového vedení společnosti. ARIS MashZone lze však prostřednictvím své 
 freewarové Personal verze (jež je zdarma ke stažení z webu výrobce) využít též pro osobní potřeby, 
např. pro analýzu zdravé výživy nebo přehled kulturních a společenských akcí v regionu.

Popis produktu: ARIS MashZone umožňuje komukoli bez znalosti programování uživatelsky přívětivým 
způsobem kombinovat různé zdroje dat podle konkrétní potřeby či úkolu a výsledky vizualizovat pomocí 
tzv. mashupů. Je založen na technologii Web 2.0 a uživatelům umožňuje vzájemně si vyměňovat a sdílet 
své mashupy. Společně tak mohou uživatelé mashupů z celého světa spoluutvářet uživatelskou komunitu 
prostřednictvím oficiálních stránek www.mashzone.com a v rámci ní si vzájemně vyměňovat své zkuše-
nosti a inspirovat se k tvorbě vlastních výstupů, využitelných během každodenní práce.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  určeno pro koncové uživatele bez znalosti programování (odlehčení IT 
útvaru)

■  tvorba metodou „drag and drop“
■  kombinace dat z různých zdrojů dat (interní aplikace, veřejné zdroje; 

formáty dat XML, CSV, JDBC, SAP, ARIS platforma, Excel a další)
■  bez nutnosti konsolidace dat (jen tvorba pohledů na data, žádné re-

dundance)
■  integrace „mashupu“ (případně jen jednoho vybraného grafického 

ukazatele) do současných podnikových portálů
■  od verze 2.0 správa přístupových oprávnění (ve verzi Enterprise i LDAP 

a Active Directory) a integrace s Google Maps
■  základní verze zdarma

Záruka: podle platných licenčních podmínek na software možno dokou-
pit tzv. službu roční technické podpory, která zahrnuje zdarma dodávku 
nových verzí v průběhu daného roku a dále řešení případných problémů

Cena (bez DPH): základní Personal verze zdarma, ve vyšších verzích se 
pohybuje cca od 2 500 do 7 500 Kč na uživatele

Použití produktu: Bezplatný software CloverETL Community nachází uplatnění v oblastech datové transformace, 
integrace či migrace. Jako plnohodnotný ETL nástroj jej lze použít pro menší projekty při zpracování dat z růz-
ných zdrojů a formátů. Konkrétním příkladem může být slučování dat ze vzájemně nekomunikujících systémů 
(např. systém pro správu klientů a fakturační systém). Jiným příkladem je přechod ze starého systému na nový, 
kdy CloverETL napomáhá při procesu přenosu dat. Díky speciálnímu transformačnímu jazyku lze CloverETL také 
využít k čištění dat a datové kvalitě.

Popis produktu: Datové transformace jsou v produktu CloverETL Community navrhovány pomocí intuitivního 
grafického rozhraní. Se zmíněným řešením lze číst i zapisovat do řady souborů (CSV, Excel, XML) a databází 
(MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL apod.). Produkt obsahuje rozšiřitelnou knihovnu komponent pro transfor-
maci dat (reformátování, třídění, filtrování, agregaci, slučování atd.). K dispozici je také speciální transformační 
jazyk CTL2 pro defi nování komplexních validačních a transformačních pravidel.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  k dispozici zdarma
■  intuitivní grafické uživatelské rozhraní
■  snadná možnost přechodu na placenou verzi 

s vyšší funkcionalitou
■  založen na jazyce Java
■  nezávislost na OS (Windows, Mac OS X, Linux)
■  jednoduchá instalace

Cena (bez DPH): zdarma
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Řešení pro 
ukládání, správu 
a zpřístupnění 
podnikových 
informací
Enterprise Vault 9.0

Kategorie: Podnikový software

Symantec

www.symantec.com

Přihlašovatel: 
Symantec Czech Republic and Slovakia

www.symantec.cz

lokální pobočka výrobce

Content 
management 
system 
CMS MEDIA FACTORY 2010 

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

MEDIA FACTORY Czech Republic 

www.mediafactory.cz/cms

Přihlašovatel: 
MEDIA FACTORY Czech Republic 
www.mediafactory.cz

výrobce

Použití produktu: Enterprise Vault 9.0 slouží k archivaci informací, které pocházejí ze zasílání zpráv, sou-
borových serverů a systémů pro spolupráci, a využívá výkonné technologie optimalizace úložiště dat, 
 klasifikace a uchování. Enterprise Vault 9.0 automaticky zachytí nestrukturované informace, zařadí je do 
kategorie, indexuje, vynutí zásady uchování, zabezpečí je (bez ohledu na jejich místo) a současně sníží 
náklady na úložiště dat a zjednoduší jejich správu. Pomocí řešení partnerských firem je možné Enterprise 
Vault rozšířit o archivaci strukturovaných dat nebo napojit na jiné content management nástroje.

Popis produktu: Produkt umožňuje snadné vyhledávání informací pro potřeby prověřování souladu 
a elektronického zpřístupnění tím, že do centrálního úložiště slučuje e-maily ze služby Microsoft Ex-
change Online a místní archivované zdroje obsahu, takže organizace mohou snížit náklady, centrálně 
spravovat elektronické zpřístupnění a podporovat interní šetření. Doplněk Enterprise Vault Discovery Col-
lector pomáhá organizacím snadno zjistit nespravované informace a také dosud nearchivovaná data 
v prostředí a rychle je dát k dispozici pro požadavky na elektronické zpřístupnění.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■  podpora sady Microsoft Business Productivity 

Online Suite (BPOS)
■  podpora více platforem
■  podpora zařízení Symantec FileStore
■  integrace se softwarem NetBackup
■  doplněk Enterprise Vault Discovery Collector 

rozšiřuje funkce hledání i na nespravované 
zdroje dat

■  Enterprise Vault Discovery Accelerator sesku-
puje podobné výsledky vyhledávání (nedochází 
ke zdvojení), a tím je vyhodnocení snazší a rych-
lejší

Cena (bez DPH): podle funkcionality a počtu uživa-
telů: například správa e-mailů 54–78 eur za uživa-
tele, správa souborů 39–56 eur za uživatele

Použití produktu: Systém je primárně určen ke tvorbě a správě webů od microsites po rozsáhlé korporátní weby. Prostřednictvím 
CMS lze obsluhovat několik jazykových mutací stejného webu a s multilicencí také neomezený počet naprosto nezávislých webů 
z jednoho místa. Klíčové je zde sdílení jediného obsahu (ať už jde o dokument, fotogalerii, video či jiný obsah) v libovolných jazykových 
verzích jednoho webu, ale i na webech ostatních včetně komunitních sítí. Systém nabízí plnohodnotný OnSite editor, díky němuž lze 
přímo na chystané stránce upravovat a přeskupovat jakýkoli obsah určený k publikaci.

Popis produktu: Od počátku byl CMS MEDIA FACTORY 2010 vytvářen podle potřeb koncových klientů při správě jejich webů. Vyzna-
čuje se přívětivým uživatelským rozhraním spolu s ovládáním Drag&Drop pro snadnější tvorbu a správu stránek i nezkušenými uživa-
teli. Flexibilita a technologická podstata umožňují rychlý vývoj nových modulů a funkcí. Je zde využita unikátní logika třídění obsahu 
nezávisle na struktuře webu. Jedna stránka se skládá z nezávislých obsahů, s nimiž může uživatel manipulovat podle svých potřeb. 
Součástí jsou marketingové nástroje jako click-heat mapa, napojení na sociální sítě, správa SEO či propojení s nástroji Googlu.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  plně vizuální editace, uživatel vidí, co dělá 
a jak bude výsledek vypadat

■  flexibilní organizace obsahu, možnost jej 
opakovaně publikovat na různých strán-
kách, webech a sociálních sítích

■  unikátní UI (RIA, Drag&Drop)
■  verzování
■  workflow
■  vícejazyčnost
■  integrace populárních služeb (Google Trans  la -

te, Google Maps, Facebook, YouTube, Twitter)
■  technologie Zend Framework, AJAX, DoJo 

Toolkit, PHP 5

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): v závislosti na zahrnutých 
modulech od 15 000 Kč (Microsite) 
po 150 000 Kč (Enterprise)
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Workflow, řízení procesů
Datapolis Workbox 1.7

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

Datapolis

www.datapolis.com

Přihlašovatel: SystematIQ

www.workbox.cz 

Gold partner pro ČR

Tiskové řešení 
pro školy
Samoobslužné KYOcentrum 
TASKalfa 250ci Embedded

Kategorie: Tisková řešení

Janus + Kyocera Mita

www.kyocera.cz

Přihlašovatel: Janus

www.kyocera.cz

výrobce, oficiální autorizovaný dovozce 

a distributor Kyocera pro ČR

Použití produktu: Workbox je výkonný nástroj pro definici oběhu jednoduchých firemních dokumentů, 
jako jsou faktury, potvrzení o pracovní neschopnosti, žádost o schválení dovolené apod. Stejně tak umož-
ňuje pokročilé modelování firemních procesů. Workbox je navržen pro manažery nebo konzultanty se-
známené s firemními procesy. Uživatelé mohou snadněji definovat a implementovat procesy a jejich 
workflow, přičemž nejsou potřeba žádné technické ani programátorské znalosti. Procesy jsou reprezen-
továny pomocí schémat a grafů, které jsou navrhovány v grafickém designeru.

Popis produktu: Workbox se používá jako aplikace plně integrovaná s Microsoft SharePointem. Uživatelé 
snadno prostřednictvím grafického designeru navrhnou firemní procesy a jejich workflow. Stavové 
workflow zjednodušuje a zpřehledňuje průběh firemních procesů a respektuje způsob, jakým lidé dělají 
rozhodnutí, takže jeho používání je přirozené. Workbox využijí menší, střední i větší společnosti bez ohledu 
na obor podnikání. Využitelný je také pro firmy, které již používají další podnikové systémy, jako jsou např. 
ERP nebo CRM, na které lze Workbox napojit. Produkt je dostupný v češtině.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  stavové workflow proti standardnímu sekvenčnímu
■  snadný návrh firemních procesů
■  není potřeba žádné programování
■  procesy se navrhují v grafickém designeru
■  podpora češtiny
■  rychlé nasazení procesů
■  pohodlné používání navržených procesů v praxi
■  plná integrace s Microsoft SharePointem
■  otevřená architektura a rozšiřitelnost
■  zlepšuje komunikaci mezi uživateli a rozhodovateli

Záruka: neomezená po dobu používání
Cena (bez DPH): cena za server 1 950 dolarů, uživatelská licence zdarma

Způsob využití produktu: KYOcentrum je určeno především pro školy a umožňuje studentům, jejich rodi-
čům, ale i učitelům samoobslužný tisk, kopírování či skenování – černobíle nebo barevně. Studenti si 
pouze dobijí kredit, který postupně spotřebovávají na tiskové operace. Přihlašují se svým osobním PINem 
nebo přiložením již zavedené ID karty (ISIC, Opencard či jiné technologie např. pro registraci obědů, jízde-
nek apod.). Učitelům může být umožněn tisk bez kreditu. Škola za službu nemusí nic platit, pouze propůjčí 
vhodné místo na provoz stroje a část volné kapacity na svém serveru. Následně si jen řídí výši své pro-
vize, kterou získává z prodeje tiskových operací svým uživatelům.

Popis produktu: KYOcentrum v sobě spojuje hned tři produkty. Prvním je multifunkční zařízení Kyocera 
TASKalfa 250ci formátu A3, které oboustranně černobíle či barevně tiskne, kopíruje a skenuje. Stroj je vy-
baven bezpečnostními zámky na papír a toner. Navíc díky technologii Ecosys šetří životní prostředí a mini-
malizuje generování škodlivého odpadu. Druhou součástí je účtovací systém MyQ Business Pro 2.3, který 
je ovládán velkým dotykovým LCD panelem tiskového stroje. Odpadá tím montáž externích komponent, 
a tím i riziko případného poškození. Třetí komponentou je řešení financování, kdy škola nemusí nic platit 
a navíc může vydělávat.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  samoobslužný provoz bez nároku na počáteční investice či měsíční paušály
■  studenti mohou tisknout či kopírovat levněji než v běžném copyshopu
■  barevný a černobílý tisk rychlostí až 25/13 stran za minutu A4/A3
■  rychlé skenování až 60 originálů za minutu
■  autorizační terminál MyQ Embedded včetně čtečky současných ID karet
■  škola může využít dodaný systém MyQ i na ostatní stroje v budově
■  vytištění první kopie za méně než 10 sekund černobíle i barevně
■  provoz bez jakýchkoliv závazků a s neomezeným pokrytím
■  možnost přímého tisku/skenování z/do USB flash paměti
■  emulace PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF, XPS

Záruka: standardně 4 roky na místě u zákazníka s možným prodloužením
Cena (bez DPH): instalace, dovoz a zprovoznění zařízení zdarma, měsíční nájem 
zdarma, cena za vytištěnou stranu 0,90 Kč/A4 černobíle, 5 Kč/A4 barevně
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Integrovaný 
terminál 
pro identifikaci 
uživatele 
a správu tisku
MyQ Embedded Terminal 1.6

Kategorie: Tisková řešení

Janus

www.myq.cz

Přihlašovatel: Janus

www.myq.cz

výrobce

Barevná 
multifunkce A4
Kyocera FS-C2026MFP

Kategorie: Tisková řešení

Kyocera Mita

www.kyoceramita.com

Přihlašovatel: Janus

www.kyocera.cz

oficiální autorizovaný dovozce a distributor 

pro ČR

Použití produktu: Vestavěný terminál MyQ umožňuje uživateli ovládat funkce systému MyQ přímo z ovlá-
dacího panelu multifunkčních zařízení Kyocera. Po přihlášení PINem nebo přiložením ID karty ke čtečce 
se zobrazí jméno uživatele, jeho aktuální stav kreditu nebo procento vyčerpaného tiskového limitu. V zá-
vislosti na nastavených právech se otevřou volby pro černobílé nebo barevné kopírování, skenování 
a tisk úloh. Nemalé úspory tiskových nákladů přináší zejména možnost smazat konkrétní úlohu ještě před 
jejím vytištěním. Po provedení všech operací se lze jednoduše odhlásit tlačítkem nebo opětovným přilože-
ním karty.

Popis produktu: MyQ Embedded terminál je určen pro multifunkce Kyocera, Utax a Triumph-Adler. 
Jedná se o software nainstalovaný přímo do tiskového stroje a následně ovládaný přes jeho velký doty-
kový LCD panel. Terminál slouží primárně pro autorizaci uživatelů, kterým dále nabízí možnost pohodlné 
správy jejich tiskové fronty, tj. zejména výběr nebo smazání úloh k tisku, zopakování tisku a správu oblíbe-
ných úloh. Terminál využívá ke komunikaci se serverem síťové rozhraní stroje, tudíž odpadá nárok pro 
další připojení k síti či druhou IP adresu. Uživatel se identifikuje zadáním PINu na panelu stroje nebo přilo-
žením své ID karty k volitelné čtečce. Její montáž spočívá pouze v připojení do USB slotu stroje.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  odstranění složité či nevzhledné montáže externího terminálu
■  lze provozovat s bezplatným serverem MyQ Free
■  snížení rizika mechanického poškození
■  rozšířené funkce a pohodlnější ovládání stroje pomocí vel-

kého LCD panelu
■  lokalizováno do 12 jazyků včetně češtiny
■  přizpůsobení autorizace/čtečky již nasazené technologii 

ID karet
■  možnost blokování barevného kopírování
■  aktuální zobrazení stavu kreditu nebo procenta tiskové kvóty
■  nevyžaduje druhé připojení k síti nebo IP adresu

Záruka: 2 roky s možností prodloužení až na 5 let se servisem 
na místě u zákazníka
Cena (bez DPH): 7 880 Kč

Použití produktu: Kyocera FS-C2026MFP je multifunkční zařízení, které 
barevně a oboustranně tiskne, kopíruje a skenuje při velmi nízkých nákla-
dech na tisk díky technologii Ecosys. Využití najde i ve větších společnos-
tech, kde se skenují a tisknou větší objemy tisku nebo je třeba zabezpečit 
správu dokumentů na jednotlivých pracovištích. Běžní uživatelé ocení 
 zejména vysokou kvalitu tisku a automatický podavač šetřící čas. Firmy 
pak uvítají duplexní jednotku snižující náklady na papír.

Popis produktu: Multifunkce je vybavena technologií Ecosys, která 
minimalizuje náklady na provoz, správu a údržbu. To zajišťují kom-
ponenty vyrobené ze speciálních směsí s dlouhou životností, 
v tomto případě 200 000 stran. Válec, vývojnice, zažehlovací jed-
notka a další součásti se proto nevyměňují společně s tonery, jak 
tomu běžně bývá u alternativních produktů, ale doplňuje se pouze 
tonerový prášek. Tím jsou zaručeny velmi nízké náklady na provoz a mi-
nimalizace produkování nebezpečného odpadu. Dodávané softwarové 
nástroje navíc usnadňují správu a dohled.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  vysoká životnost komponent tiskového zařízení díky technologii 
 Ecosys

■  celkové provozní náklady 0,42 Kč/A4 černobíle a 2,52 Kč/A4 ba-
revně při 5% pokrytí

■  barevný a černobílý tisk rychlostí až 26 stran A4/min.
■  skenování rychlostí až 35 stran A4/min. do e-mailu/složky/na USB 

flash paměť
■  standardně duplexní jednotka, síťová karta a automatický obou-

stranný podavač originálů
■  vytištění první kopie za méně než 10 sekund
■  možnost přímého tisku z USB flash paměti
■  emulace PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), PDF, XPS

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 22 200 Kč
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Komplexní řízení tiskových služeb
MyQ Business Pro

Kategorie: Tisková řešení

Janus

www.myq.cz

Přihlašovatel: Janus

www.myq.cz

výrobce, poskytovatel, distributor

Barevná A4 LED 
tiskárna 
Oki C530dn 

Kategorie: Tisková řešení

Oki 

www.oki.cz

Přihlašovatel: Oki Systems 

(Czech and Slovak)

www.oki.cz

zastoupení výrobce pro ČR a SR

Použití produktu: MyQ je univerzální nástroj pro správu tiskového prostředí. Finančním manažerům po-
skytuje odpovědi na základní otázky, co, kdo, kde a proč vytiskl a kolik to firmu stálo. Cílem je pochopit 
strukturu tiskových nákladů a umožnit jejich soustavnou kontrolu a snižování. IT manažerům pak systém 
nabízí centrální pohled na všechna tisková zařízení, jejich vytížení, stav a nově i jejich problémy. Uživate-
lům zabezpečuje citlivé dokumenty, usnadňuje práci a funkcí přivolání tisku řeší problém s náhlou nedo-
stupností nebo poruchou tiskárny bez nutnosti volat pracovníka podpory.

Popis produktu: Základní funkcí produktu je sledování objemu a tiskových nákladů, jejich přesné vyčíslení 
a rozúčtování na uživatele a skupiny. Funkce byla rozšířena o kreditní účtování a nastavování limitů tisku. 
Doplněním speciálního hardwaru lze zajistit autorizaci uživatelů pomocí zadání PINu nebo přiložením ID 
karty a zabezpečit nebo přesměrovávat tisk. Dostupná je i kompletní správa síťového skenování a dále 
on-line monitoring aktuálního stavu tiskových zařízení a spotřebního materiálu včetně podrobné historie 
všech problémů. V jediném produktu jsou tak sloučeny veškeré funkce týkající se tiskových služeb. Re-
portovací nástroj MyQ Easy Reports umožňuje pohodlně zobrazit data prostřednictvím čtyřiceti grafic-
kých reportů.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  jednoduché licencování pouze podle síťových zařízení, časově neomezená licence
■  monitoring lokálních tiskáren a centrální sběr dat v ceně
■  funkce 3 v 1 – zabezpečení tisku, snižování objemu, usnadnění servisu
■  zjednodušení skenování a oběhu dokumentů
■  funkce pro snížení spotřeby papíru
■  instalace a zprovoznění systému do 10 minut
■  přes 800 podporovaných modelů od 21 výrobců tiskových zařízení
■  podpora velkého množství identifikačních technologií, možnost kustomizace
■  přehledné webové rozhraní lokalizováno do 12 jazyků
■  Pro malé a střední podniky je určena bezplatná, časově neomezená verze MyQ Free

Záruka: opravy a aktualizace zdarma ke stažení, možnost sjednání placené podpory/SLA
na místě u zákazníka a prodloužené záruky na autorizační terminály až na 5 let
Cena (bez DPH): od 1 875 Kč za jedno síťové zařízení

Použití produktu: Tiskárna je určena pro barevný a černobílý tisk formátu A4 ve vysoké kvalitě pro menší 
pracovní skupiny. Tiskne na celou řadu médií až po 132 cm dlouhé bannery. K dispozici je i více úrovňová 
technologie ProQ2400 a mikrojemný High Definition toner pro lepší kontrast a ostřejší detaily. Vysokoka-
pacitní tonery a zásobník papíru umožňují delší nepřerušovaný tisk.

Popis produktu: Oki C530dn využívá digitální LED technologii a přímý průchod papíru. Oboustranný tisk 
a síťová karta jsou již ve standardu. Tiskárna se dále vyznačuje nízkoprofilovým designem, jednoduchým 
ovládáním a údržbou. Rychlost tisku je 26 barevných a 30 čb. str. A4/min. K dispozici jsou rozlišení 
ProQ2400, 1200 × 600, 600 × 600 dpi, rozhraní USB 2.0 a 10/100-TX Ethernet, emulace PCL 
a podpora PostScriptu. Kapacita zásobníků až na 880 listů, max. gramáž 220 g/m2. 
Doba tisku první stránky 8 sekund (7,5 černobíle). Mezi další vlastnosti patří au-
tomatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance, Template Manager (šab-
lony pro tvorbu nejrůznějších firemních materiálů), Print SuperVision 
(sledování a správa tiskáren v reálném čase přes webový prohlí-
žeč) a PrintControl (sledování a řízení nákladů na tisk).

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  kvalita tisku
■  spolehlivá LED technologie
■  oboustranný tisk a síťová karta standardně
■  nízké tiskové náklady
■  3 roky záruky
■  Eco Mode pro rychlejší a levnější tisk úloh 

do 2 stránek
■  příkon v režimu spánku méně než 1,1 wattu
■  dodávaná sada softwaru pro správu zařízení, 

sledování a kontrolu nákladů na tisk a tvorbu 
 šablon

Záruka: 3 roky po registraci produktu 
na www.oki.cz/zaruka
Cena (bez DPH): 8 790 Kč
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Použití produktu: IdeaCentre A700 představuje multimediální all-in-one počítač, určený pro jednotlivce 
i rodiny, které využijí vysoký výkon tradičních stolních počítačů a zároveň vyžadují zábavné a užitečné 
vlastnosti. Uživatelé mohou využít volitelnou myš 3 v 1, která funguje jako standardní myš, ukazovátko 
a herní ovladač se snímačem pohybu. Dálkový ovladač 4 v 1 pak lze využívat jako herní nebo jako klasický 
ovladač, dále nabízí VoIP funkce a funkci air mouse. Multimediální využití rozšiřují integrovaný TV tuner 
a integrovaná webová kamera.

Popis produktu: Stylový all-in-one počítač IdeaCentre 
A700 je vybaven nejvyšší řadou procesorů Intel, pevným 
diskem s kapacitou 1 000 GB, designovými reproduktory 
JBL a funkcí Dolby Home Theatre. Širokoúhlý 23" Full HD 
displej využívá technologii dotykové obrazovky s povrcho-
vou akustickou vlnou, vysoký výkon zajišťují procesory 
 Intel Core i7 a grafická karta s podporou DirectX 11. 
Ve standardní výbavě je i TV tuner a dálkové ovládání.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  Lenovo NaturalTouch Panel – multidotyková aplikace 
s technologií povrchové akustické vlny (Surface Acous-
tic Wave), která narozdíl od konvenčních dotykových 
vrstev nezhoršuje kvalitu obrazu

■  OneKey Rescue System pro rychlou zálohu a obnovu 
dat

■  Lenovo Eye Distance System – senzor, který upozorní 
na přílišnou blízkost obrazovky

■  Lenovo Dynamic Brightness Systém – senzor okolního 
osvětlení automaticky přizpůsobuje jas displeje, a chrání 
tak oči

Záruka: 2 roky
Cena (bez DPH): 29 990 Kč

Použití produktu: Zoner Photo Studio provede uživatele všemi částmi 
zpracování digitálních fotografií. Ten pak neztrácí čas kombinováním růz-
ného softwaru a neefektivními postupy úprav nebo organizace fotografií. 
Objeví zde nástroje ke zvládnutí velkého množství fotografií, k vedení roz-
sáhlého digitálního archivu i nástroje pro sdílení fotografií s přáteli v jediné 
aplikaci. Nezáleží na formátu, zda používá JPEG nebo RAW.

Popis produktu: Zoner Photo Studio je ucelený soubor nástrojů určený 
pro správu, editaci a publikaci digitálních fotografií. Prostřednictvím to-
hoto softwaru uživatel své fotky stáhne z digitálního fotoaparátu, upraví 
a poté je přímo z programu může sdílet na sociálních sítích Facebook či 
Flickr. Zoner Photo Studio je postavené na propracovaném a robustním 
jádře. Využívá optimalizace pro vícejádrové procesory a minimalizuje 
ztrátu kvality fotografií při zpracování v barevné hloubce 48 bitů s použitím 
algoritmů postavených na technologiích jako SSE, MMX atd.

Zajímavé vlastnosti produktu:

■  jádro programu plně kompatibilní se 64bitovou architekturou
■  optimalizace programu pro vícejádrové procesory
■  implementace 10bitového zobrazování barevného kanálu
■  RAW konvertor
■  spasování fotografií focených z ruky při vytváření HDR snímků
■  přímé skenování do PDF
■  upload fotogalerií z programu přímo na Facebook a Flickr

Cena (bez DPH): 1 249 Kč (1 499 Kč s DPH)

All-in-one počítač 
Kategorie: IT produkt Home

Lenovo 

www.lenovo.cz

Přihlašovatel: 
Lenovo Technology

www.lenovo.cz

výrobce

Software pro 
správu, editaci 
a sdílení 
digitálních 
fotografií
Zoner Photo Studio 13 PRO

Kategorie: IT produkt Home

ZONER software 

www.zoner.cz

Přihlašovatel: 
ZONER software

www.zoner.cz

výrobce a vlastník
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První, s čím tento vznikající standard počítá, je VEPA (Virtual Ethernet 
Port Aggregator). To představuje možnou alternativu k VEB. Jde vlastně 
o úpravu chování přeposílání rámců standardního VEB tak, že je veškerý 
provoz transportován fyzickým rozhraním směrem k externímu přepínači. 

Nelze tedy rámce přeposlat interně přímo mezi jednotli-
vými VM, jak je to charakteristické pro řešení VEB.

Externí switche ovšem musí toto chování podporovat. 
802.1 bridge totiž nedovoluje poslat rámec zpět na stejné 
fyzické rozhraní ve stejné VLAN. Implementace přes tak-
zvaný hairpinning mód je v řadě současných přepínačů 
proveditelná pouhým upgradem firmwaru. Jednoduchost 
implementace se bohužel odráží v řadě nevýhod. Zásadní 
je mimo jiné to, že přestože externí switch nyní vidí veš-

kerý provoz mezi jednotlivými VM, stále nemá informaci o jejich samotné 
identitě.

Jádro standardu 802.1Qbg tedy spočívá jinde, a to ve specifikaci proto-
kolů, procedur a objektů, které zajistí přenos informace o identitě VM ne-
bo jejich skupiny na externí přepínač. Základní komponenty a princip 
EVB jsou znázorněny na obrázku 1.

V praxi vytvoří administrátor jednotlivé typy VSI (Virtual Switch Inter-
face) pro VM. Standard 802.1Qbg definuje mimo jiné protokol, který 
umožní externímu přepínači zjistit typy VSI z připojených koncových sta-
nic. Jiný protokol mezi S_VLAN komponentami sestaví takzvaný S-chan-
nel. S-VLAN komponenta koncové stanice pak označí rámce tagem nesou-
cím informaci i o příslušném typu VSI. Zmíněná komponenta v přepínači 
na opačném konci S-channelu tag zase odstraní a přepínač podle informa-
cí v tagu aplikuje na provoz z daného VSI profil s příslušnou politikou.

V současné době existují implementace, které jsou ideově standardu 
802.1Qbd blízké. K dispozici je například softwarová implementace distri-
buovaného virtuálního přepínače pro vSphere. vNIC virtuálního stroje je 
v této implementaci propojen s virtuálním ethernetovým rozhraním 
 (vEth) distribuovaného switche přes takzvaný VN-Link. Data z vNIC jsou 

V
irtualizaci serverů řeší takzvaný hypervizor, softwarová vrstva 
zajišťující nezávislou funkčnost jednotlivých virtuálních stro-
jů (VM) nad fyzickým hostitelským zařízením – serverem. 
Hypervizor poskytuje jednotlivým VM virtualizované ovlada-
če komponent serveru – například síťových 

adaptérů (vNIC). Pro operační systém příslušného VM 
pak tyto drivery reprezentují fyzická rozhraní.

Na úrovni serverů je tedy problém virtualizace v zása-
dě vyřešen. Jiná situace je ovšem v oblasti přístupové 
vrstvy sítě. Síťový prvek není schopen dostatečně rozlišit 
jednotlivé VM, jelikož nemá informaci o jejich identitě. 
VM se navíc může dynamicky přesouvat mezi jednotli-
vými fyzickými zařízeními jak v rámci jednoho datové-
ho centra, tak i mezi primárním a záložním DC. To má zásadní vliv na 
(ne)možnost rozumné kontroly nad daty a jejich bezpečností. Jako příklad 
je možné uvést velice obtížné, ne-li nemožné nasazení přístupových pra-
videl (ACL) nebo úrovně kvality služeb (QoS) na přístupových síťových 
prvcích pro určitý VM.

Další výzvou je obecně správa síťového prostředí. V rámci hypervizoru 
běží virtuální přepínač (vSwitch či VEB, Virtual Ethernet Bridge) zajišťující 
bridging (přemostění) mezi jednotlivými VM (respektive vNIC) a připoje-
ným externím přepínačem. Každý z těchto virtuálních přepínačů potřebu-
je příslušnou správu, takže celkový počet spravovaných switchů v DC vý-
razně narůstá. A především, VEB spadá svou podstatou do jiné administra-
tivní domény než přepínače v přilehlé síti – a servery přece administrují 
 jiní správci, než je tomu v případě komunikační sítě.

Edge Virtual Bridging
Svět sítí tento stav samozřejmě nenechává chladným. Organizace IEEE 
pracuje na standardech, které problematiku virtualizace přístupové vrstvy 
intenzivně řeší. Jedním z výstupů je specifikace 802.1Qbg Edge Virtual 
Bridging (EVB).

Síťové

Zatímco virtualizace da-
tového centra na úrovni 

serverů je už poměrně uspo-
kojivě vyřešena, změna týkají-
cí se podpory síťové infra-
struktury pro takové prostředí 
je teprve na začátku své cesty.
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Nejhloupější chyby správců sítí
Když se podíváte na nejvýznamnější prolo-
mení zabezpečení korporátních sítí, je jas-
né, že správci sítí stále dokola opakují stej-
né chyby. Mnoha z nich by se přitom 
mohli celkem snadno vyvarovat. Strana 40

 Sponzorem této rubriky je společnostRizikové nezamčené obrazovky
Většina uživatelů má vypnuto zamknutí ob-
razovky po uplynutí určitého času. Nové 
bezpečnostní pravidlo jim v tom zabrání. 
U těch zodpovědných to však jejich úroveň 
zabezpečení sníží. Strana 39

PAVEL KROUPA

virtuální svět
pro

přepínání

V současných datových centrech (DC) se objevují nové techno-
logie a řešení, které reflektují vliv masivní virtualizace serverů 
na síťovou infrastrukturu těchto středisek. Zajímavé jsou pře-
devším dvě oblasti – virtualizace přístupové vrstvy ethernetové 
síťové infrastruktury a efektivnější využití její kapacity v sou-
vislosti s přechodem na nový výpočetní model.
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označena VNTagem přidaným do ethernetové 
hlavičky (jde tedy o obdobu S-tagu). Podle VN-
Tagu pak vEth následuje vNIC při přesunu VM 
z jednoho fyzického serveru na druhý. Pravidla, 
jako je nastavení ACL nebo QoS, jsou zde svázá-
na s vEth a při přesunu VM tak zůstávají plně 
zachována.

Bridge Port Extension
Druhou specifikací reflektující virtualizaci pří-
stupové vrstvy je draft 802.1Qbh Bridge Port Ex-
tension. Konečný standard bude specifikovat 
protokoly, procedury a objekty pro podporu tak-
zvaných port extenderů (PE). Ty zde představují 
samostatné zařízení, jehož fyzická ethernetová 
rozhraní se po připojení na interface nadřízené-
ho přepínače (CB, Controlling Bridge) stanou je-
ho logickou součástí. Port extender pouze přidá-
vá MAC porty – nezajišťuje nic jiného než jed-
noduché přeposílání datových rámců na svůj 
CB, a nejde tedy o most ve smyslu standardu 
802.1Q.

Z hlediska managementu se pak přepínač se 
svými extendery, rozmístěnými po datovém 
centru, jeví jako jediné logické zařízení s velkým 
množstvím fyzických portů. Kompletní přístu-
povou vrstvu v rámci datového centra lze pak 
realizovat jedním nebo jen několika takovými 
logickými přepínači.

Standard 802.1Qbh definuje protokoly pro 
detekci PE a počtu jejich rozhraní. Na základě 
této informace je CB schopen vytvořit logický 
interfejs pro každé fyzické rozhraní připoje-
ných PE.

Pokud na fyzický interfejs CB přijde od PE da-
tový rámec, musí CB umět rozeznat, které jeho 
logické rozhraní má rámec zpracovat (to zname-
ná, na které rozhraní PortExtenderu tento rá-
mec původně přišel). Pro tento účel standard 
802.1Qbh v současném draftu sestavuje mezi CB 

a PE nám již známý S-channel a pro identifikaci 
rozhraní využívá S-tagů.

Standard předpokládá, že k rozhraní PE bude 
možné připojit libovolné ethernetové zařízení, 
což znamená, že bude možné řetězit jednotlivá 
PE připojením jednoho PE k jinému PE. Bude ta-
ké možné k interface PE připojit přepínač a do-
konce také koncovou stanici s podporou S-tagů.

V současné době existují implementace, 
z nichž tento standard ideově vychází. Jde o tak-
zvané fabric extendery, jež jsou oproti cílům 
standardu 802.1Qbh značně limitovány. Ne-
umožňují například automatickou detekci či 
 řetězení, naopak dovolují připojení jen konco-
vých stanic bez podpory S-tagů. Přesto z pohle-

du flexibility při rozšiřování přístupové vrstvy 
DC a souvisejícího zjednodušení správy sítě se 
zdá jejich využitelnost již dnes poměrně smyslu-
plná.

Efektivní využití kapacity linek
Druhá oblast, o které se v současnosti hodně 
mluví v souvislosti s virtualizací datových cen-
ter, se týká efektivnějšího využití kapacit do-
stupných linek v DC a potažmo zvyšování stabi-
lity síťové infrastruktury DC.

V současných sítích pracujících na druhé 
úrovni (L2) se používají různé formy protokolu 
Spanning Tree, který zajišťuje ochranu proti pří-
padným komunikačním smyčkám v síti a jedi-
nou cestu infrastrukturou. DC se budují redun-
dantně kvůli ochraně proti selhání zařízení nebo 
spoje DC. Spanning Tree tyto redundantní linky 
blokuje, takže je jich mnoho nevytížených. Jed-
noduchý příklad je uveden na obrázku 2. Při 
 komunikaci ze stanice H1 na stanici H2 lze vy-
užít pouze trasu přes přepínače S1-S2-S3. Trasa 
S1-S4-S3 je nevyužitelná, protože Spanning Tree 
blokuje linku mezi S1 a S4. Pro úplnost dodej-
me, že v současných sítích se běžně používá per 
VLAN RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ne-
bo MST (Multiple Spanning Tree). Tam lze Span-
ning Tree konfigurovat zvlášť pro jednotlivou 
VLAN nebo skupinu VLAN, a lze tak dosáhnout 
lepšího (v praxi ale ne optimálního)vytížení li-
nek než v uvedeném příkladu. Pro stanici H1 ve 
VLAN X může být aktivní cesta S1-S2-S3, pro 
stanici H10 a její komunikaci na H20 ve VLAN Y 
pak cesta S1-S4-S3.

Multichassis link agregace
Základem pro možnost maximálního vytížení 
dostupných linek v DC je tedy eliminace techni-
ky Spanning Tree. Jedna z metod, která je u ně-
kterých výrobců již implementována, pracuje 
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Obrázek 1 – Základní komponenty řešení Edge Virtual Bridging

Obrázek 2 – Využití linek při Spanning Tree
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s klasickým standardem 802.3ad pro agregaci 
 linek mezi dvěma ethernetovými zařízeními. 
Z hlediska Spanning Tree se takové agregované 
linky jeví jako jedna logická linka, a žádná 
z nich tedy není blokována, jak je znázorněno 
na obrázku.

Typické koncové za-
řízení nebo přístupový 
přepínač jsou připojo-
vány v DC duálně. Zá-
měrem je v tomto pří-
padě umožnit, aby jed-
notlivé spojnice agrego-
vané linky mohly kon-
čit na různých 
přepínačích. Řeší se to 
firemním protokolem, 
který běží mezi uplinko-
vými switchi, a syn-
chronizuje stav z hledis-
ka agregace linek, jak je 
znázorněno na obrázku 3. Implementovaný me-
chanizmus musí řešit i případy, kdy linka mezi 
uplinkovými přepínači přestane být funkční.

Jiné implementované metody umožňují sto-
hovat zařízení nebo dokonce virtualizovat dvě 
celá šasi, takže z hlediska síťových protokolů 
a správy vystupuje několik fyzických zařízení ja-
ko jediný systém.

V kterémkoliv z těchto případů se pak z po-
hledu LACP (802.3ad Link Access Control Proto-
col pro sestavování agregovaných linek) tato fy-
zická zařízení jeví jako jedno logické. Pro zaříze-
ní připojované na takový „virtualizovaný“ box 
přes 802.3ad, ať už jde o přepínač nebo konco-
vou stanici, je připojení zcela transparentní 
a všechny agregované spojnice jsou aktivní.

End-host módy
Jiným, u některých výrobců již implementova-
ným způsobem, jak v přístupové vrstvě elimino-
vat Spanning Tree a mít oba (nebo více) uplinky 
aktivní, je konfigurace takzvaného end-host mó-
du. Zde se nastavuje pevná vazba mezi serverem 
(respektive MAC adresou) a jeho primárním 
a záložním uplinkem. Komunikace z jednotli-
vých serverů tak může být rozložena mezi různé 
spoje.

Přepínač se v tomto módu nikdy neučí MAC 
adresy z uplink portů. Jestliže cílová MAC neod-
povídá některému z přímo připojených serverů, 
rámec se automaticky posílá spojem „svázaným“ 
se zdrojovou MAC. Ochrana proti smyčkám je 
zajištěna pravidly, kde rámec přicházející 
z uplinkového rozhraní nikdy nesmí být přepo-
sílán na jiný interface a rámce ze serverového 
rozhraní jsou přeposílány pouze tehdy, je-li je-
jich zdrojová MAC adresa obsažena ve forwardo-
vací tabulce.

Layer 2 Multipath
To, co by mělo vytlačit Spanning Tree z DC, nás 
ovšem teprve čeká. Měly by jí být standardizova-
né protokoly určené jako jeho přímá náhrada. 
Jde jednak o 802.1aq Shortest Path Bridging vy-

víjený v rámci organizace IEEE, jednak TRILL 
(Transparent Interconnection of Lots of Links) 
realizovaný v rámci IETF. Oba tyto standardy ře-
ší problémy, které je možné vidět na obrázku 2, 
tedy umožní využívání optimální cesty – komu-

nikace ze stanice H1 na H3 tak může běžet přes 
S1 a S4 a komunikace mezi H1 a H4 zase přes S1 
a S2. Hlavní průlom pak bude představovat 
možnost využívat více cest k cíli. Stanice H1 
tak bude moci komunikovat s H2 přes S1-S2-S3, 
ale s H20 ve stejné VLAN přes S1-S4-S3.

Obě zmiňované normy, 802.1aq a TRILL, vy-
cházejí ze směrovacího protokolu IS-IS, často 
používaného ve sféře poskytovatelů služeb. Těž-
ko ale říci, proč vznikají v cílech dva velice po-
dobné standardy založené na stejném protoko-
lu. Každopádně začátek prací na obou specifika-
cích se datuje někdy na přelom roku 2005/2006, 
a je tedy vidět, že je už 
překonávána řada překá-
žek. Vzhledem ke stejné-
mu výchozímu protokolu 
se zaměříme pouze na 
TRILL.

TRILL
Řešení TRILL pracuje 
s konceptem takzvaného 
Routing Bridge (RBridge), 
na kterém běží IS-IS, což 
je link state routing proto-
kol, a na základě jím po-
skytovaných informací 
o stavu linek se na 
RBridge vytváří topologic-
ký obraz sítě (tzv. link sta-
te databáze). IS-IS nepou-
žívá pro sestavení vazeb se 
sousedy IP protokol, ale 
OSI protokol CLNP (Connectionless Network 
Protocol).  Zatímco Integrated IS-IS přenáší infor-
mace o IPv4/v6 adresách, TRILL využívá IS-IS 
k přenosu informací o MAC adresách v jednotli-
vých VLAN a nad link-state databází buduje SPT 
(Shortest Path Tree) pro cílový RBridge, za kte-
rým je dostupná cílová MAC adresa v dané 
VLAN. Pro výpočet SPT se používá Dijkstra algo-
ritmus známý i ze směrovacího protokolu OSPF. 
Příklad sítě s RBridge je na obrázku 4.

Co se týká manipulace s datovými rámci, 
TRILL datové rámce mezi RBridge zapouzdřuje 
do hlaviček local-link a TRILL. Prvně jmenovaná 
obsahuje zdrojovou a cílovou adresu, přičemž 
zdrojovou je MAC adresa příslušného RBridge 
na dané lince, konečnou pak MAC adresa cílo-
vého RBridge (v případě známého unicastu), pří-
padně All-RBridge.

Hlavička TRILL pak mimo jiné obsahuje para-
metr hop count pro předcházení případných 
problémů při zasmyčkování. Do rámce ji přidá-
vá první vstupní RBridge (na obrázku 4 je to R1) 
a odebírá až poslední výstupní RBridge (R2). Me-
zi důvody, které vedly k volbě zapouzdření pro-
vozu mezi RBridge, lze uvést právě možnost sle-
dování hopů, přes které rámec prošel. Dalším je 
například to, že je možné stanovit velikost for-
wardovací tabulky v tranzitních RBridge pouze 
na počet RBridge v síti, a nikoliv na množství 
koncových stanic v síti.

Cílem TRILL RFC je i kompatibilita se součas-
ným Spanning Tree protokolem a klasickými 
přepínači, tak aby byla možná postupná imple-
mentace do původních sítí a minimální nebo 
nulová nezbytná konfigurace.

Závěrem
Vedle práce na zmiňovaných standardech po-
kračují relativně rychlým tempem i práce na 
skupině standardů Data Center Bridging (DCB), 
popsaných podrobněji již v dřívějších vydáních 
Computerworldu. Zároveň byl minulý rok 
v červnu standardizován protokol FiberChannel 
over Ethernet (FCoE), umožňující zapouzdření 

a transparentní přenos FC rámců po etherneto-
vém spoji. Společně se zde popisovanými stan-
dardy budou mít tyto aktivity velký vliv na ná-
vrh síťové infrastruktury DC, přičemž lze před-
pokládat, že design síťové infrastruktury DC se 
do několika let změní doslova k nepoznání.

(pal)  10 0447

Autor pracuje jako Manager – Communications Infrastructure 
ve společnosti Anect.
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Obrázek 3 – Multichassis link agregace

Obrázek 4 – Schéma sítě s implementovanými prvky RBridge
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MATHIAS THURMAN

Je děsivé si uvědomit, kolik citli-
vých a cenných informací lze 
ukrást z nehlídaného počítače, 
když si jeho uživatel 
jen na chvíli někam 
odběhl. Patří to do ka-
tegorie oblastí, ze kte-
rých mají manažeři 
bezpečnosti obavy, ale 
zbytek světa je téměř neregistruje.

Je to jeden z důvodů, proč začí-
nám zavádět skupinovou zásadu 
k vynucení uzamykání obrazovky 
heslem na každém zařízení, které se 
přihlašuje do domény naší firmy. 
Velmi silným podnětem pro zave-
dení této zásady byla krádež note-
booků, o které jsem před nedáv-
nem psal, ale nejpřesvědčivější pro 
mne byl přechod na uspořádání na-
šich pracovišť do otevřeného pra-
covního prostoru (open space).

CSO možná vidí zranitelnosti 
všude, kam se ohlédnou, ale otevře-
ný pracovní prostor je pro mne ja-
ko noční můra. Již jsem viděl příliš 
mnoho zaměstnanců jen tak odejít 
od svých počítačů na takovém pra-
covišti s tím, že nechali na své ob-
razovce otevřené e-maily, pracovní 
dokumenty i osobní informace.

V souvislosti s tímto zásahem 
nebudou uživatelé už schopni změ-
nit žádná nastavení spojená se 
zámkem monitoru chráněným hes-
lem – budou si jen smět vybrat spo-
řič obrazovky. Rozhodli jsme se na-
stavit časovač zámku na 15 minut, 
což podle mého názoru zvýší celko-

vé zabezpečení v naší firmě, proto-
že dosud mohli uživatelé zámek vy-
pnout úplně – a někteří to také 
udělali.

Vím to, protože 
jsme nedávno proved-
li průzkum počítačů 
připojených do naší 
domény, abychom 
zjistili, jak je nakonfi-

gurován popisovaný zámek. Obje-
vili jsme, že více než 70 procent 
z našich cca 6 tisíc uživatelů vy-
pnulo nejen požadavek na heslo, 
ale dokonce i samotný spořič obra-
zovky.

Tento průzkum 
však přinesl dile-
ma. Zjistili jsme 
totiž zároveň, že 
přibližně 1 500 
uživatelů zásadu 
uzamykání posíli-
lo snížením časo-
vého limitu na 
méně než deset 
minut, které jsme 
použili v původní 
základní konfigu-
raci. Naše nové 
zásady tedy bu-
dou pro těchto 
1 500 uživatelů 
představovat na-
stavení slabšího 
zabezpečení, protože už nebudou 
moci stanovit čas, který by byl krat-
ší než 15 minut.

Dělá mi však také starosti, co 
máme těmto zaměstnancům sdělit. 

Prokázali pochopení problémů za-
bezpečení, které se pokouším všem 
pracovníkům vysvětlovat, a my ny-
ní zavádíme pravidlo, které jako by 
říkalo, že jejich svědomité plnění 
bylo zbytečné. Budeme muset ně-
jak zajistit, že je toto sdělení neod-
vrátí od správného směru.

Zvyklosti a výjimky
Když jsem navrhl změnu zásad uza-
mykání našemu řediteli informač-
ních technologií, chtěl po mně zjis-
tit, jak to dělají ostatní firmy v na-
šem oboru. Mám celkem slušnou 
řadu kolegů, které znám, takže jsem 

se jich zeptal, zda 
vynucují uzamy-
kání obrazovky, 
jaký u toho pou-
žívají časový li-
mit, a pokud tak 
nečiní, jaké v této 
oblasti používají 
zásady.

Výsledkem 
jsem byl překva-
pen: Jen jedna 
z 20 firem v mém 
průzkumu zámek 
obrazovky poža-
duje. To nebyl 
výsledek, který 
jsem očekával, 
a zcela jistě jsem 

nebyl nadšen z jeho prezentace na-
šemu řediteli IT. Nakonec se mnou 
však souhlasil, že je to jedna z ob-
lastí, kde se vyplatí vybočovat 
z oborových zvyklostí.

Postupujeme tedy kupředu, 
i když jsem souhlasil s povolením 
určitých výjimek. Zaměstnanci 
oprávnění k nezávaznému nasazení 
pravidla zahrnují vývojáře a uživa-
tele, kteří často prezentují nebo se 
účastní on-line konferencí. Výjim-
ky budou realizovány umístěním 
těchto uživatelů do separátní sku-
piny Active Directory, která nemá 
použitou zásadu uzamykání obra-
zovky.

Mezitím budu pokračovat ve 
svém úsilí vzdělávání personálu. 
Navážu na zavedení pravidel roz-
místěním poutačů upozorňujících 
uživatele, že i když se jejich obra-
zovky nyní automaticky zamknou 
po 15 minutách nečinnosti, měli 
by stále používat ruční zamykání 
obrazovek při opouštění svých po-
čítačů. (pal)  10 0443

Řešíte podobné problémy jako Mathias Thurman? 
Podělte se o svoje zkušenosti s námi i se čtenáři 
Computerworldu. Můžete psát na adresu bezpec-
nost@idg.cz.

 10 0000

Nová zásada bránící uživatelům vypnout uzamykání obrazovky heslem 
ve skutečnosti sníží u některých z nich úroveň zabezpečení.
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CAROLYN DUFFY MARSANOVÁ

Nedávno analyzovala společnost Verizon Busi-
ness zhruba devadesát prolomení zabezpečení, 
což představovalo celkem 285 milionů kompro-
mitovaných záznamů. Většina z těchto inciden-
tů plnících titulní stránky novin měla svůj pů-
vod ve světě organizovaného zločinu, hledající-
ho nechráněné vstupy do sítí s následným zneu-
žitím ke krádeži dat platebních karet, rodných 
čísel a dalších citlivých osobních informací.

Překvapující ovšem je, jak 
často byla tato narušení dů-
sledkem opomenutí správců sí-
tí, kteří nedodrželi jednoduché 
zásady zabezpečení systémů, 
zejména u serverů, které nemě-
ly stěžejní využití.

„Prostě se nedodržují zákla-
dy,“ tvrdí Peter Tippett, vice-
prezident inovací a technologií ve společnosti 
Verizon Business, který provádí audity narušení 
bezpečnosti už po dobu 18 let.

Tippett pomohl našemu vydavatelství sesta-
vit seznam nejtriviálnějších kroků, kterými mů-
že síťový správce eliminovat většinu zmíněných 
rizik. Opomíjení problémů a řešení uvedených 
v tomto seznamu by tedy bylo opravdu velmi 
hloupé.

➊ Nezměněná výchozí hesla v síťových 
zařízeních
Tippett uvádí, že je neuvěřitelné, jak často kor-
porace vlastní nějaký server, přepínač, směrovač 
nebo síťovou applianci s nezměněným výcho-
zím heslem – například „password“ nebo „ad-
min“. Většina ředitelů IT si myslí, že jim se to 
nikdy nemůže stát, ale Tippett to vidí každý 
den.

„Aby se problém odstranil, je nutné spouštět 
skener zranitelnosti pro všechna zařízení v síti 
pomocí IP adres, a ne pouze pro důležité systé-
my připojené k internetu,“ radí Tippett. U nale-
zených zařízení je nutné okamžitě změnit vý-
chozí hesla. Podle studie společnosti Verizon Bu-
siness se více než polovina všech záznamů, které 
byly v příslušném roce kompromitovány, týkala 
případů použitého výchozího hesla v síťovém 
zařízení.

➋ Stejné heslo pro více zařízení
Oddělení IT často používají stejné heslo pro více 
serverů, přičemž tento řetězec zná více lidí. Mů-
že být silné, například složitá posloupnost čísel 
a písmen, ale jakmile je nasazeno pro více systé-
mů, jsou všechny tyto prvky ohroženy.

Například může někdo z osob, které heslo 
znají, změnit zaměstnání a použít jej i u svého 
nového zaměstnavatele. Nebo externista, který 
obsluhuje nepříliš důležitý systém, jako napří-
klad chlazení datového centra, může použít stej-

né heslo pro všechna řešení, která udržuje pro 
více svých zákazníků. V takovém případě se při 
zjištění hesla hackerem může dotyčný zločinec 
dostat do mnoha serverů a napáchat velké 
množství škody.

Tippett uvádí, že IT oddělení potřebují proces 
(automatizovaný nebo ruční), který zajistí, že 
hesla serverů nebudou použita pro více systémů, 
budou pravidelně měněna a také uchovávána 
v bezpečí. Prohlašuje, že je to stejně jednoduché 

jako uchovávání aktuálních 
přístupových kódů serverů za-
psaných na kartičkách ulože-
ných v trezoru, kam má pří-
stup jen jedna osoba.

➌ Neošetřené chyby v kódu 
SQL
Nejběžnější útok hackerů, kte-

rý stojí za 79 % všech kompromitovaných zá-
znamů, je prováděn vůči databázi SQL připojené 
k webovému serveru. Útočníci se do těchto sy-
stémů dostávají zadáváním SQL příkazů do in-
ternetového formuláře – pokud je ale správně 
naprogramován, neměl by příkazy typu SQL ak-
ceptovat. Někdy však vývojáři nechtěně udělají 
chyby umožňující útok typu SQL injection.

Tippett uvádí, že nejjednodušším způsobem, 
jak tomuto riziku předcházet, je spouštět apli-
kační firewall v učícím se režimu, 
takže může sledovat, jak uživatelé 
zadávají data do polí formuláře, 
a potom firewall přepnout do pro-
vozního režimu, takže příkazy SQL 
nemohou být do pole už injekto-
vány. Problém s kódováním SQL 
je všeobecný. „Pokud firma otestu-
je sto serverů, pravděpodobně na-
jde tuto zranitelnost na devadesáti 
z nich,“ prohlašuje Tippett.

Společnosti často opravují chy-
by SQL injection na svých kritic-
kých serverech a zapomínají, že 
většina hackerů se do sítí dostane 
přes méně důležité systémy. Tip-
pett doporučuje, aby správci sítě 
segmentovali své sítě pomocí ACL 
(Access Control Lists, seznamy pro 
řízení přístupu), aby bylo zameze-
no komunikaci serverů s méně dů-
ležitými zařízeními. To by mohlo 
zabránit hackerovi získat všeobec-
ný přístup k datům prostřednictvím chyb v kó-
du SQL, ke kterým nevyhnutelně dochází.

➍ Nesprávná konfigurace seznamů ACL
Segmentace sítě pomocí seznamů ACL je nejjed-
nodušším způsobem, jak zajistit, aby spolu vzá-
jemně komunikovaly pouze systémy, u kterých 
je to žádoucí. Pokud například povolíte obchod-

ním partnerům přistupovat ke dvěma serverům 
ve své síti přes síť VPN, měli byste použít se-
znam ACL k zajištění toho, že budou mít tyto 
firmy skutečně přístup pouze k těmto dvěma 
systémům. Pokud se útočník dostane do vaší sítě 
přes vstup pro obchodní partnery, bude moci 
přistoupit pouze k datům na těchto dvou zaříze-
ních.

„Útočníci se často dostávají do sítě přes při-
pojení VPN, které umožňuje neomezený přístup 
ke všemu,“ varuje Tippett. Správně nakonfiguro-
vaný seznam pro řízení přístupu by ochránil 
66 % záznamů, které byly kompromitovány, 
uvádí report firmy Verizon. Důvodem, proč ředi-
telé IT neprovádějí tento jednoduchý krok, je, že 
to zahrnuje použití směrovačů ve funkci firewal-
lů, a to mnoho správců sítí dělat nechce.

➎ Povolení provozu nezabezpečeného 
softwaru pro vzdálený přístup a správu
Jedním z nepopulárnějších způsobů, jak se útoč-
níci dostávají do sítě, je použití softwarového 
balíku pro vzdálený přístup a správu, jako jsou 
například PCAnywhere, Virtual Network Com-
puting (VNC) nebo Secure Shell (SSH). Tyto apli-
kace často postrádají nejzákladnější bezpečnost-
ní opatření, jako jsou silná hesla.

Nejsnadnějším způsobem odhalení tohoto 
problému je spuštění externího skenu vůči celé-

mu prostoru vašich IP adres a hledání přenosů 
PCAnywhere, VNC a SSH. Jakmile tyto aplikace 
zjistíte, použijte pro ně kromě silných hesel také 
zvýšená bezpečnostní opatření, jako jsou tokeny 
a certifikáty. Další možností je skenovat data sí-
ťových přenosů z vnější strany směrovačů a zjiš-
ťovat, zda s vaší sítí probíhá jakákoli komunika-
ce správy, realizovaná přes vzdálený přístup.

Nejhloupější chyby správců sítí

Když se podíváte na nej-
významnější prolomení 

zabezpečení korporátních sítí, 
je jasné, že správci sítí stále 
opakují stejné chyby. Mnoha 
z nich by se přitom mohli cel-
kem snadno vyvarovat.
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proč to nedělá zbývajících 98 %,“ diví se Tip-
pett. „Implementace této funkcionality je oprav-
du triviální.“

➒ Neinformovanost o místě, kde jsou uloženy 
informace o kreditních kartách a dalších 
důležitých datech zákazníků

Většina firem si myslí, že ví, kde jsou uchová-
na důležitá data jako ta o platebních kartách, 
rodná čísla a další citlivé osobní informace, 
a pro tyto servery používají nejvyšší úroveň za-

bezpečení. Tyto údaje jsou však velmi často ulo-
ženy v síti i jinde, jako třeba na zálohovacím 
serveru nebo v oddělení vývoje softwaru.

Tyto sekundární nekritické servery bývají čas-
to napadnuty, přičemž výsledkem jsou význam-
né úniky dat. Jedním ze způsobů, jak zjistit, kde 
jsou kritická data uchována, je provést průzkum 
sítě. „Obvykle do sítě nasadíme sniffer, a zjistí-
me tak, kde je předpokládané místo citlivých in-
formací a kam všude ještě jsou přenášeny,“ po-
pisuje Tippett.
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Tento problém je tak častý, že v reportu spo-
lečnosti Verizon Business do jeho kategorie pat-
řilo 27 % kompromitovaných záznamů.

➏ Netestování méně důležitých aplikací 
ohledně zranitelností
Téměř 80 % všech hackerských útoků je umož-
něno bezpečnostními dírami ve webových apli-
kacích, udává report firmy Verizon Business. 
Správci sítí vědí, že jejich největší zranitelností 
jsou webové aplikace, takže veškeré své úsilí vě-
nují testování kritických systémů připojených 
do internetu.

Problémem ale je, že většina hackerských 
útoků využívá chyby v zabezpečení u méně dů-
ležitých řešení uvnitř sítí. „Hlavní potíž je, že ja-
ko blázniví testujeme kritické webové aplikace 
a naopak neanalyzujeme software, který nemá 
webovou povahu,“ vysvětluje Tippett. Jeho do-
poručení síťovým správcům zahrnuje testování 
všech aplikací na základní zranitelnosti.

„Lidé byli neustále učeni zaměřovat svou po-
zornost podle důležitosti, ale zločinci nevědí, 
co je považováno za důležité, a co ne. Využívají 
cestu nejmenšího odporu,“ varuje Tippett. „Jak-
mile se dostanou do sítě, mohou si tam zřídit 
pracoviště a začít sledovat vaše přenosy.“

➐ Neadekvátní ochrana serverů před 
malwarem

Verizon Business tvrdí, že malware na serve-
rech má na svědomí 38 % všech průlomů zabez-
pečení. Většina škodlivého kódu je nainstalová-
na vzdáleným útočníkem a je použita k zachytá-
vání dat. Malware je obvykle přizpůsoben, takže 
ho nelze zjistit antivirovým softwarem. Jedním 
ze způsobů, jak jej mohou správci sítí na svých 
serverech zjistit (jde třeba o snímač stisků klá-
vesnice nebo spyware), je spustit software IPS 
(Intrusion-Detection System) pro detekci vnik-
nutí, a to na každém serveru, tedy nejen na těch 
důležitých.

Tippett doporučuje jednoduchý způsob pre-
vence mnoha těchto útoků: Zamkněte servery, 
aby na nich nebylo možné spustit žádnou no-
vou aplikaci. „Správci sítí to ale nemají rádi, 
protože v budoucnu mohou potřebovat přidat 
nějaký nový software,“ popisuje Tippett. „Radím 
jim v takovém případě server odemknout, pro-
vést instalaci a zase ho zamknout.“

➑ Opomenutí nakonfigurovat směrovače tak, 
aby zakazovaly nežádoucí odchozí přenosy
Jednou z oblíbených činností malwaru je přidá-
ní zadních vrátek nebo příkazového prostředí na 
server. Jedním ze způsobů, jak hackerům zabrá-
nit ve využívání těchto funkcionalit, je segmen-
tace sítě pomocí seznamů ACL. Tímto způsobem 
lze zabránit serverům, aby odesílaly přenosy, 
které by posílat neměly. E-mailový server by na-
příklad měl přenášet pouze poštu, ale nikoliv 
SSH přenosy. Další možností je použít směrova-
če s výchozím nastavením filtrování zakazujícím 
odchozí přenosy kromě těch, které si přejete.

„To dělá jen každá padesátá firma. Nechápu, 
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Centrála IDC pro východní a střední Ev-
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Čtvrtek 11. listopadu
■ Tento den pořádá společnost IDS Scheer/
/Software AG v pražském konferenčním a kon-
gresovém centru Tower konferenci ProcessFo-
rum 2010. Jedná se o globální akci, která do Pra-
hy dorazí po zastaveních v Berlíně a Washingto-
nu a jež pokrývá problematiku řešení pro pro-
cesní strategii, navrhování, integraci a kontrolu 
procesů, na SOA založené integraci, procesně ří-
zenou implementaci SAP a konzultační služby 
a servis v oblasti strategických procesů. Bližší in-
formace najdete na www.processforum.cz.

Úterý 16. listopadu
■ V konferenčním sále společnosti OKsystem 
v Praze se uskuteční druhý ročník odborné kon-
ference BI Forum 2010. Potvrzenými partnery 
jsou OKsystem, Oracle, MicroStrategy a Sybase. 
Moderátorem akce bude i v tomto roce Petr 
Koubský. Více o programu, řečnících i registraci 
najdete na adrese www.biforum.cz.

ZE SPOLEČNOSTI
■ 21. září proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní 
konference ICT ve zdravotnictví, který uspořá-
dalo vydavatelství IDG Czech. Jednalo se o me-
zinárodní odbornou konferenci a výstavu o elek-
tronickém zdravotnictví, informačních a komu-

KALENDÁŘ AKCÍ

www.cw.cz

nikačních technologiích jako nástrojích pro 
efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, dia-
gnostiku a léčbu, monitorování zdravotního sta-
vu a minimalizaci zdravotních hendikepů paci-
enta. Letošní ročník proběhl v historických pro-
storách Malostranského paláce v Praze (foto ▲) 
pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, České lékařské komory, Českého národního 
fóra pro e-Health, Svazu pacientů ČR a obchod-
ního oddělení švédského velvyslanectví.

■ Dne 22. září proběhla v hotelu Step v Praze 
konference Communication Security Praha 
2010, jejíž motto znělo: Jediná ochrana před 

únikem informací – aktivní monitoring. Organi-
zátorem akce byla společnost Comguard a mezi 
diskutovaná témata patřily efektivní investování 
do bezpečnosti IT, uplatnění nových technologií 
v aplikační bezpečnosti, webová a e-mailová 
bezpečnost, bezpečnost dodaná formou služby, 
řízení identity a přístupu uživatelů, filtrování 
šifrovaného provozu, moderní proxy, přínosy 
UTM firewallů, log a event management, mana-
gement IP adres či bezpečnost DNS a bezpečná 
virtualizace. Na konferenci vystoupili tuzemští 
i zahraniční experti a sborník jejich příspěvků 
naleznete na adrese www.comguard.cz/distribuce/
/sbornik-communication-security-praha-2010/.
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