
IT PRODUKT 2017 |  BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

O SOUTĚŽI: Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými 
vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. 
Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení, 
výrazně zjedno dušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.

Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distributoři, poskytovatelé, 
případně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, software, 
řešení nebo služba z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze  
využít v podnikovém prostředí.

V době hodnocení produktu musela být – ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho 
finální verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, nebudou zveřejněna. Důvod  
je prostý: Naším cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle našeho názoru zaslouží 
zvýšenou pozornost, a nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které se mezi 
finalisty nedostaly.

Firmy, jejichž produkty  postoupily  
ve druhém kole do finále soutěže

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AutoCont • Zebra systems

HARDWARE MMD monitors

PODNIKOVÝ SOFTWARE Terannum • Datera • Easy Software

IT PRODUKT HOME TP-Link

RADAN DOLEJŠ

Jako ve všech předchozích deseti ročnících soutěže IT produkt roku 
platila i ve druhém kole roku 2017 tatáž kritéria výběru. Do finále 
totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují od kon‑

kurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou po‑
zornost případných uživatelů.

Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen 
jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením 
pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí 
u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro 
výběr u levnějšího zařízení.

Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu června 2017. 
V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vychá‑
zeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků 
mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testérů 
z našich  zahraničních poboček.

Výsledky druhého kola soutěže vznikly po pečlivém zvažování i čilé 
e ‑mailové a telefonické komunikaci, po přečtení řady we bových strá‑
nek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.

Koncem roku můžete opět čekat finále. V každé kategorii bude zvo‑
len jeden vítěz. I když ke každé soutěži finále patří, určitě není tím 
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítězství v soutěži je totiž 
skutečnost, že produkt nabízí zajímavou funkcionalitu svým uživate‑
lům. A tu nabízejí všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat 
označení IT produkt 2017. ■

Zaujal vás 
tento 
příspěvek?
Čtěte 
související 
články 
s příbuznou 
tematikou 
on–line.
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Zabezpečení dokumentů ve sdílených úložištích

AC NINA

 
Kategorie:
Bezpečnostní řešení
AutoCont CZ, www.autocont.cz

Přihlašovatel:
AutoCont CZ, www.autocont.cz
výrobce

 
Použití produktu:
AC NINA je bezpečnostní doplněk k platformám SharePoint nebo Office 365, umožňující 
šifrovat dokumenty, takže není nutné se bát neoprávněného přístupu k firemním či 
osobním datům ve sdíleném úložišti nebo cloudu. Konkrétně může jít například o citlivé 
obchodní smlouvy, které mohou dešifrovat pouze ředitel firmy a obchodní ředitel, dále 
o zabezpečení ochrany výrobních patentů (ty může dešifrovat pouze majitel společ‑
nosti) či o zakódování mzdových výměrů. Ty pak mohou dešifrovat jen personalista 
a příslušný zaměstnanec. Dešifrování se vždy autorizuje pomocí zadání osobního PIN 
uživatele.

Popis produktu:
Šifrovací doplněk AC NINA slouží k zašifrování dokumentů ve sdílených (i cloudových) 
úložištích. Produkt přidává ke standardnímu zabezpečení pomocí oprávnění druhý fak‑
tor v podobě šifrování 256bitovým klíčem. Dešifrovaný dokument je dostupný pouze 
uživatelům, se kterými byl nasdílený (může tedy jít i o externí uživatele), po zadání je‑
jich osobních PIN pro dešifrování. Řešení lze nasadit jak v infrastruktuře firmy, tak 
v cloudu (např. MS Azure).

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Šifrování libovolných formátů souborů
■■ On ‑premise nebo jako služba v MS Azure
■■ Hesla k certifikátům se nikde neukládají
■■ Každý dokument lze dešifrovat pomocí zadání tzv. korunovačních klenotů (zadání 

doménového hesla a osobního PIN minimálně od dvou definovaných uživatelů záro‑
veň v rámci jednoho dialogového okna – např. dva majitelé firmy)

■■ Logování, auditní report
■■ Politiky pro PIN

Cena (bez DPH): závisí na počtu uživatelů, například u plánu Easy (10–49 uživatelů) je 
to 340 Kč/měsíc a uživatele


