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Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny v tomto čísle bez DPH 
a mohou se měnit s pohybem kurzu zahraničních měn.

A  dál už nevím… Dál už klopýtám. Nekamenujte mě, pokud si ten text 
najdete v knížce nebo si jej prostě pamatujete přesněji. Já jej lovím 
ze vzpomínek starých něco přes třicet let. 

Byl uvozen staroruským příslovím: Člověk lépe – ryba hlouběji. To samo 
o sobě zní dost poeticky. Chápu to spojení tak, že rybě se daří tím lépe, čím 
je hlouběji – a člověku „je tím lépe, čím je lépe“. My lidé v Čechách a na Mo-
ravě se teď máme docela dobře. Jasně, že nás trápí spousta věcí (v politice, 
v práci, doma či na zahrádce), ale já se držím myšlenky, že řešení každého 
problému nám zabere právě tolik času, kolik si můžeme dovolit mu věnovat. 
Když je vcelku dobře, máme tendence se zaobírat maličkostmi a věnovat se 
jim, skoro jako kdyby byly velké. Když bojujeme o  přežití, neřešíme, jestli 
nám za oknem uhynula kytka, protože špatně odtékal truhlík. A tak je to při-
rozené. Tak to učí všelijaké pyramidy potřeb.

I ty nejsušší teorie však připouštějí určitou nevyzpytatelnost lidských bytostí, 
které navzdory přísnému a  efektivnímu ráciu občas hasí i  to, co je nepálí. 
Nebo konají skutky i přesto, že žádný dobrý nezůstane nepotrestán. Podá-
vají prsty, riskujíce, že přijdou o celou ruku, nastavují druhou tvář a podávají 
chleba i tomu, kdo po nich kamenem nebo zlým skutkem nebo zlým slovem. 

Radosti nemají křídla cherubínská. 

Radosti jsou často malinké. Usmát se na prodavače ranní kávy. Pustit stařen-
ku se dvěma taškami na sedačku v autobuse a odnést si za to její úsměv. Ne-
nechat se vytočit protivnou babou na poště. Přenést se přes louži, do které 
jste právě šlápli, a ptačí pozdrav na rukávu drahé bundy interpretovat jako 
příslib štěstí pro celý zbytek dne nebo aspoň následující důležitou schůzku.

Radost je uvědomit si, že se mi něco povedlo. Že jsem urovnal konflikt. Že 
jsem vypočítal příklad. Že jsem… třeba jen vyluštil křížovku. Větší radost je 
uvědomit si, že tím, co jsem udělal, jsem někomu pomohl. Že jsem jej potě-
šil, něco naučil, někam ho posunul, něčím mu ulehčil. Taková radost vydrží 
ještě o  kus déle a  když se k  ní v  myšlenkách vracíte, zjistíte, že se jen tak, 
z ničeho nic, usmíváte. A pokud se vám to podaří na ulici a proti vám zrovna 
kráčí podobný sběratel radostí, usměje se taky. Je to nakažlivé, ne že ne! 
A jestli proti vám kráčí škarohlíd, nebo jen někdo, komu se ranní káva rozlila 
po stole na důležité dokumenty, a vy se nenakazíte, pište si bod. Na konci 
dne dostanete medaili. Za dobrou náladu. 

Moc bych vám přála, aby vás dobrá a sváteční a radostná nálada neopouště-
la po celý příští rok. Myslete na sebe, mějte se rádi, dejte si pomoct, přijímej-
te úsměvy a péči ostatních, nenechte se rozházet nezdary, nepoddávejte se 
špatnostem, užívejte si každou radost, kterou cestou potkáte, a dvojnásob 
tu, kterou uděláte. 

Kainar říká:  
Neusmál jsem se šílenství 
Nebudu spočítán smutkem 
Nebudu potřísněn hanbou 
Jež není moje 
Život je dobrý

Taky si myslím. . d a r i n a  v o d r á ž k o v á

nové verze serverů 
rodiny office
s příchodem listopadu 2018 Microsoft zveřejnil 
nové verze serverů, které zajišťují produktivní spo-
lupráci:

 � exchange server 2019
 � Project server 2019
 � sharePoint server 2019
 � skype for Business server 2019

Exchange Server lze instalovat pouze na Win-
dows server 2019. ostatní tři servery mohou být 
nainstalovány na Windows server 2016 i 2019. 
exchange server 2019 přináší vyšší bezpečnost, 
výkon a zlepšené možnosti správy. Je ho možné in-
stalovat i do Windows server 2019 core, což ocení 
především velké společnosti.
nová verze Project Serveru přináší kromě vylep-
šení výkonu a uživatelské dostupnosti také změny 
v přístupu prostřednictvím webového prohlížeče. 
Zahrnují například nový způsob práce s úkoly, ča-
sově rozlišená data o podávání zpráv, e-mailová 
upozornění (správci projektu mají další možnosti, 
jak přijímat e-maily) a přidělení jedinečného id 
projektům při jejich vytváření.
SharePoint Server 2019 zdokonaluje možnosti 
týmové spolupráce, vylepšuje uživatelské rozhraní 
v různých zařízeních a zlepšuje využití hybridních 
scénářů. Mezi další novinky patří Microsoft flow 
jako primární workflow engine, integrace Po-
werapps a Graph aPi a podpora sPfx.
nové funkce ve Skype for Business Server 2019 za-
hrnují cloud voicemail, který umožňuje všem uživa-
telům přístup ke službě hlasové schránky v Micro-
soft cloud. call data connector výrazně zjednodu-
šuje sledování kvality volání v hybridním prostředí. 
v této verzi (2019) je odebrána funkcionalita Persi-
stent chat, která přechází do služby teams.
s příchodem nových verzí však došlo také ke zvý-
šení cen těchto serverových prostředků v rámci 
multilicenčních smluv o cca 10 %.

zálohování exchange 
online od acronis
Pokud využíváte služby exchange online v rámci 
služeb Microsoft office 365, máte k dispozici vy-
soce dostupné řešení pro interní a externí komu-

nikaci a spolupráci. v rámci těchto služeb však 
nedochází primárně k dlouhodobému zálohování 
e-mailových schránek, takže může případně do-
jít ke ztrátě cenných informací. Pomocí nástroje 
acronis Backup 12.5 pro office 365 lze zálohovat 
a obnovovat jednotlivé schránky exchange online. 
obnovu lze provést na úrovni celých schránek 
nebo jednotlivých e-mailů a kontaktů. Pomocí to-
hoto nástroje lze také vyřešit migraci z on-premise 
prostředí do office 365 nebo obráceně. ve vyšší 
edici acronis Backup advanced office 365 pak na-
leznete například i možnost ukládání záloh na pás-
ky a deduplikaci záloh.
Do konce roku 2018 lze žádat o slevu až 55 % 
na zálohování e-mailových schránek office 365 
pomocí acronis Backup standard office 365 nebo 
acronis Backup advanced office 365.

JoSef KAinAr: 
O radosti a vzteku

A je v nás tolik radostí

A vzteků

Aby nám bylo hlouběji

Zjitra

Když rozum procitne

Nežli se v zrcadle obhlédne

Nežli se přiškrtí jemnou a šedivou

vázankou

Nežli si odkašlá

O chvilku dřív se pootevře ráno

Jak růžový šat

Na bílé ženě

Radosti nemají křídla cherubínská

Oni si dýchají do dlaní

Hledají cvrčka

Hledí do čpavého ohníčku

A někdy také

Pozvednou ze země život

Jak spadlé jablko

Dobré vzteky

Prokousnou milencům rty

A pranostikám 

Dávno zašlý smysl

A někdy také uhodí andělem o zemi

Vší silou Jakubovou 

…
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informační servisinformační servis

WindoWs 10 mění 
jména a edice
od 1.10.2018 došlo u desktopového operačního 
systému společnosti Microsoft k přejmenování li-
cencí na uživatele a na zařízení. Zároveň byla zru-
šena edice Windows 10 enterprise e5 per device. 
funkčnost na úrovni e5 je nyní dostupná pouze 
prostřednictvím licence na uživatele Windows 10 
enterprise e5. 
Přejmenování nemá vliv na nabídku funkcí jednot-
livých edic, pouze na oprávnění k jejich využití, kte-
ré je svázáno buď s konkrétním uživatelem, nebo 
s konkrétním zařízením. licence Windows 10 En-
terprise E3/E5, která je licencí na uživatele, je do-
stupná prostřednictvím obchodního modelu csP 
a multilicenčních smluv pro velké zákazníky MPsa 
a ea(s). Windows 10 Enterprise bez označení „e“ 
je licencí na zařízení a je dostupná prostřednictvím 
multilicenčních smluv open i enterprise. 

ve všech případech je však licence enterprise pou-
ze upgrade. Proto je nutné mít na koncové stanici 
přiřazenu opravňující podkladovou licenci deskto-
pového os (oeM nebo fPP).

nová verze aplikací 
office 2019
od října 2018 je veřejně dostupná nová verze 
aplikací pro koncové stanice office 2019. Přináší 
některé změny, které uživatelům s předplatným 
office 365 Business nebo Pro Plus postupně 
přibývaly společně s pravidelnými funkčními up-
grady. v rámci multilicenčních programů je office 
2019 i nadále dostupný v edicích standard a Pro-
fessional Plus. edice standard neobsahuje aplika-
ci access a skype for Business. dále neobsahuje 
rozšířenou (enterprise) funkcionalitu ostatních 
aplikací, jako například Bi doplňky pro excel, a ne-
umožňuje správu pomocí GPo. 

v nové verzi byla změněna také technologie 
instalace z .Msi na click-to-run, kde je pro 
nasazení využíván nástroj office deployment 
tool. Média nejsou tudíž dostupná na strán-
kách vlsc ani MBc. Zde naleznete pouze 
aktivační klíče, protože aktivační technologie 
zůstaly zachovány beze změn. Pro aktivaci lze 
využít klíč MaK nebo službu KMs. 
office 2019 je možné nasadit pouze na desk-
topový operační systém Windows 10 nebo 
Mac os a serverový os Windows server ver-
ze 2019. office 2019 na zařízení v porovnání 
s office 365 Business nebo office 365 Pro 
Plus neobsahuje a nebude obsahovat určité 
funkce určené pouze pro služby online. Mezi 
tyto funkce patří rozšířené možnosti spolu-
práce nad dokumenty a daty, vyhodnocování 
a analýza dat, služby využívající v aplikacích 
umělou inteligenci například při návrzích gra-
fiky v PowerPointu nebo vyšší možnosti za-
bezpečení ve spolupráci s advanced threat 
Protection atd.
součástí nového balíku již nebude aplikace 
onenote, která sloužila především k vy-
tváření (a sdílení) poznámek. Microsoft se 
tento nástroj rozhodl implementovat přímo 
do operačního systému Windows. Pokud 
však i nadále chcete využívat klasický oneno-
te, bude možné si v rámci licence office 2019 
instalovat verzi onenote 2016.
s příchodem nové verze došlo také ke zvýše-
ní ceny office standard a Professional Plus 
v rámci multilicenčních smluv o cca 10 %. toto 
zdražení se netýká office dostupných v rámci 
služeb office 365. Pro více informací kontak-
tujte naše certifikované specialisty prostřed-
nictvím e-mailové adresy obchod@daquas.cz. 

aktuality  
společnosti 
citrix
nové verze 
nejen v xen rodině 7 1808
Počínaje verzí citrix virtual apps a desktops 
7 1808 používá společnost citrix nové schéma po-
jmenování verzí, které usnadňuje určení doby, kdy 
byla verze vydána. označení „7“ ukazuje na verzi 
platformy. „1808“ představuje aktuální verzi. tato 
nová strategie číslování je velmi podobná strategii 
verzí společnosti Microsoft – poslední čtyři číslice 
slouží pro rychlé určení, kdy byla verze vydána, 
protože reprezentují rok a měsíc (YYMM). 
Mezi další netechnické novinky této verze patří 
přejmenování jednotlivých produktů a edic z dů-
vodu rozšiřujícího se portfolia a cloudové strate-
gie. v dokumentaci jsou postupně nahrazovány 
staré názvy novými.

produkty

Nyní Dříve

Citrix Virtual Apps 
and Desktops

XenApp and XenDesktop

Citrix Workspace app Incorporates Citrix Receiver and 
extensive enhancements

Citrix SD-WAN NetScaler SD-WAN

Citrix Secure Web 
Gateway

NetScaler Secure Web Gateway

Citrix Gateway NetScaler Unified Gateway

Citrix Content 
Collaboration

ShareFile

Citrix Files for 
Windows

ShareFile Desktop App, ShareFile 
Sync, ShareFile Drive Mapper

Citrix Hypervisor XenServer

Citrix Provisioning Citrix Provisioning Services

edice

Nyní Dříve

Citrix Virtual Apps Standard XenApp Advanced 

Citrix Virtual Apps Advanced XenApp Enterprise 

Citrix Virtual Apps Premium XenApp Platinum 

Citrix Virtual Desktops 
Standard

XenDesktop VDI

Citrix Virtual Apps and 
Desktops Advanced

XenDesktop Enterprise

Citrix Virtual Apps and 
Desktops Premium

XenDesktop Platinum

s novou verzí přichází podpora pro Windows 
server 2019. v tomto operačním systému lze po-
užít funkci server vdi, která umožňuje doručovat 
serverový os v podobě desktopu. nyní můžete 
také definovat maximální počet souběžných in-
stancí plochy v rámci citrix site. tato funkce po-
máhá poskytovatelům služeb efektivněji řídit vytí-
žení v rámci citrix site. Je však k dispozici pouze 
prostřednictvím Powershell, nikoliv v aplikaci stu-
dio. stejně tak je možné nově definovat maximální 
počet instancí aplikací na stanici. lépe lze sledovat 
a reportovat dobu přihlašování. nová verze přiná-
ší lepší výkon na sítích s větší latencí. také podpo-
ruje automatické přesměrování šifrovaných úlož-
ných zařízení UsB do vda vytvořených na základě 
serverového os, stejně jako to bylo dříve pro vda 
s desktop os. citrix také nabízí řešení pro optima-
lizaci služby Microsoft teams ve webovém prohlí-
žeči ve virtuálním prostředí. 

produkty citrix pro 
poskytovatele služeb
Produkty společnosti citrix výrazně vylepšují sa-
moobslužné doručování desktopů a aplikací na li-
bovolnou platformu operačního prostředí. nabíze-
jí zjednodušení a flexibilní správu celého prostředí, 
vyšší míru škálovatelnosti a v neposlední řadě také 
pokročilé nástroje pro podnikovou mobilitu.

    

DAQUAS  
doporučuje a dodává

platformní řešení 
společnosti Microsoft

skladba typů licencí dříve…

…a nyní
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informační servis
POZOR! standardně pořízená licence neumož-
ňuje použití produktů citrix v rámci služby posky-
tované třetí straně. Pro tyto účely je zde program 
Citrix Service Provider (CxSP). nepřivolejte si 
zbytečný konflikt s autorským zákonem nepovole-
ným použitím udělené licence. 
dodavatelem toho správného druhu licenčního 
oprávnění pro poskytovatele služeb je v české re-
publice společnost daQUas. naši partneři mohou 
tedy rozšířit své nabídky služeb s řešením postave-
ným na produktech Microsoft (sPla) o oblast desk-
top-as-a-service (daas), aplikační hosting a MdM 
z portfolia produktů společnosti citrix (cxsP). 
Máte-li zájem o informace k libovolnému z pro-
gramů pro poskytovatele služeb, kontaktujte nás 
na adrese provider@daquas.cz.

aktuality  
společnosti gfi
nový portál 
technické podpory 
pro zákazníky
na základě požadavků zákazníků 
společnost Gfi zveřejnila, že dne 
3. prosince 2018 zpřístupní vylepšený portál pod-
pory zákazníků se zdokonaleným komunikačním 
procesem. díky němu bude snazší a intuitivnější 
zakládání ticketů podpory, eskalace a komunikace 
k jednotlivým případům. Ke zrychlení by mělo dojít 
ve všech úrovních podpory. Bude možné sledovat 
průběh případu v reálném čase, včetně zobrazení 
aktuálního stavu a následných kroků.

gfi unlimited 3 roky za 2
licenční balíček téměř všech produktů Gfi Unli-
mited zahrnuje v plné verzi 12 řešení pro zajištění 
ochrany podnikových sítí, podnikové komunikace 
a dosažení rychlé shody s požadavky na GdPr. 
Gfi Unlimited obsahuje nástroje včetně technické 
podpory zahrnující antivirus, patch management, 
resource management a nástroje pro reporting, 
e-mailovou archivaci, antivirovou a antispamo-
vou ochranu, auditování a skenování zabezpeče-
ní interní sítě, monitoring a zabezpečení přístupu 
do internetu, síťový fax server pro exchange/
sMtP/lotus, zabezpečení přístupu na koncové 
stanice a zabezpečení přenosných zařízení, dato-
vou analýzu logů. dále nástroje zajišťující e-mai-
lovou komunikaci, síťový firewall s integrovaným 
antivirem a možností filtrování obsahu určený 
k ochraně firemní sítě a telefonní systém založený 
na protokolu voiP.
Do 21. prosince 2018 je možné pořídit tříleté 
předplatné za cenu dvouletého. Zákazníci, kterým 

vyprší sMa do 31. prosince 2018, mohou přejít 
do 21. prosince 2018 na Gfi Unlimited na 3 roky 
za cenu dvouletého předplatného. Máte-li dotazy 
či zájem o toto řešení, kontaktujte prosím naše 
odborníky na e-mailové adrese obchod@daquas.cz.

nová verze gfi archiver 14
v průběhu září 2018 společnost Gfi uvedla na trh 
novou verzi nástroje pro archivaci souborů a e-
-mailů pro malé a středně velké podniky. Gfi ar-
chiver 14 umožňuje it archivovat, ukládat a vy-
hledávat elektronickou poštu, souborové přílohy 
a data z kalendářů v jednom centrálním, zabezpe-
čeném úložišti. oproti předchozí verzi 12 je rovněž 
až dvakrát rychlejší při vyhledávání jak e-mailů tak 
souborových příloh. 
Gfi archiver dokáže spolupracovat s on-premise 
exchange, office 365, Kerio connect i Google 
apps for Business. Ke změně došlo v oblasti li-
cenčního modelu, který je nově na bázi předplat-
ného. to znamená, že po vypršení předplatného 
není možné nadále archivovat ani vyhledávat v ar-
chivech.

nová verze gfi 
mailessentials 21.4
na konci září společnost Gfi představila novou 
verzi nástroje pro zabezpečení e-mailové komuni-
kace Gfi Mailessentials 21.4, která zlepšuje funkci-
onalitu především v oblasti nasazení s více servery 
a zdokonaluje správu. Mezi vylepšení patří napří-
klad možnost úpravy notifikačních šablon a syn-
chronizace konfigurace mezi více servery. došlo 
také samozřejmě k opravě známých chyb.

aktuality 
společnosti eset

vzdálená správa stanic 
s eset cloud administrator
společnost eset na konci září 2018 vydala nový 
produkt pro vzdálenou správu stanic eset cloud 
administrator. nástroj přináší vzdálenou správu 
v cloudu, pomocí které může administrátor spra-
vovat až 250 stanic. Produkt je tedy primárně 
určen pro firemní zákazníky v segmentu malých 
a středních firem. eset cloud administrator je na-
bízen jako služba, která běží na serverech společ-
nosti eset, takže hlavní výhodou pro zákazníka je 
to, že nemusí kupovat hardware, nemusí nic insta-
lovat ani nastavovat. eset cloud administrator se 

informační servis

však funkčně nerovná eset security Management 
center. Jde o odlehčenou variantu, např. nelze vy-
tvořit vlastní dynamickou skupinu.
Pro aktivaci eset cloud administratoru je nutné 
vytvořit eset Business account, což je zdarma 
poskytovaná služba pro firemní zákazníky, kde 
správce najde podrobné informace o zakoupe-
ných licencích, může je spravovat atd. tato služba 
je v zásadě dost podobná eset license administ-
ratoru, který časem postupně nahradí.
s uvedením eset cloud administratoru byly 
představeny i tři nové sady – eset secure office 
cloud, eset secure office cloud+ a eset secure 
Business cloud. oproti dříve nabízeným sadám 
nabízejí navíc právě nový produkt vzdálené správy 
eset cloud administrator. 
Zákazník si při nákupu může vybrat, zda použije 
vzdálenou správu v cloudu (s omezením do 250 
stanic), nebo využije vzdálené správy pomocí 
eset security Management center. v cloudu běží 
jenom vzdálená správa, ostatní produkty lokálně 
jako doposud.

nové verze produktů 
pro domácnosti
nejnovější verze bezpečnostního softwaru pro 
domácí uživatele představila společnost eset 
na konci října 2018. Mezi hlavní novinky patří po-
sílená vícevrstvá ochrana, vylepšené monitorování 
domácí sítě, nový bezpečnostní přehled a řada dal-
ších funkcí. standardem je optimální kombinace 
rychlosti, detekčních schopností a použitelnosti. 
Produkty pro domácnosti jsou eset nod32 anti-
virus, eset internet security, eset family security 
Pack a eset smart security Premium.

gandcrab je možné dešifrovat
Pokud jste se stali obětí škodlivého kódu Gand-
crab, nemusíte si zoufat. společnosti eset se po-
dařilo získat klíče, pomocí kterých je možné dešif-
rovat data pozměněná škodlivým kódem Win32/
filecoder.Gandcrab. data zašifrovaná tímto škod-
livým kódem poznáte podle toho, že mají příponu 
.crab, .krab nebo .gdbc.

eset secure 
office cloud

eset secure 
office cloud+

eset secure 
Business cloud

vzdálená správy v cloudu (max. 250 lic.) • • •
antimalwarová ochrana • • •
ochrana mobilních zařízení • • •
firewall, antispam, Kontrola webu • •
ochrana poštovních serverů •

13.–16. května 2019

Těšíme se na setkání s vámi!
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Jak se připravit 
na ukončení podpory 
serverů verze 2008
> Blíží se ukončení podpory dvou často nasazovaných serverových produktů. Bude proto potřeba je 

upgradovat, modernizovat a transformovat prostřednictvím aktuálních verzí systémů. Na rozhodo-
vání a řešení máme méně než půl roku.

období prodloužené podpory (extended sup port) 
pro sQl server 2008 a 2008 r2 skončí příští rok, 
konkrétně 9. července. Po tomto datu už nebude 
Microsoft běžně poskytovat záplaty bezpečnostních 
zranitelností či opravy jiných problémů. Zákazníci si 
však budou moci předplatit tzv. Extended Support 
Updates (ESU), kterými snad prodlouží životnost 
svých řešení až do července 2022. to ale dává smysl 
jen pro případ, kdy v nich organizace provozuje mi-
ssion-critical aplikace, jež by bylo složité migrovat.
Podobně bude Microsoft nabízet předplacené 
esU pro Windows server 2008 a 2008 r2, kterým 
končí prodloužená podpora 14. ledna 2020.

co poskytne služba esu?
Zatím není jisté, zda esU budou omezeny výhrad-
ně na bezpečnostní záplaty, či případně vylepší 
i užitnou kvalitu opravami chyb. co v nich rozhod-
ně čekat nelze, jsou funkční updaty. a samozřej-
mě, čím delší čas uplyne, tím menší je šance na to, 
že bezpečnostní opravy nebudou mít negativní 
dopad na funkčnost zastaralého řešení.
Krom toho, esU nebude laciná záležitost (roční po-
platek bude stát cca 75 % ceny licence) a navíc vyža-
duje aktivní pokrytí licence předplatným Software 
Assurance. Pokud zákazníci software assurance 
k těmto serverům neudržovali, otevírá se jim ještě 
jedna cesta. Přenést daný workload do azure (buď 
do azure vM nebo využít azure sQl database Ma-
naged instances). sice tak dostanou esU zdarma, 
ovšem zase budou platit licenční poplatky v azure. 
a bez určitých úprav a modifikací využití takové ap-
likace se tato cesta stejně nejspíš neobejde.
Proto bude nejlépe zvažovat, jak moc je aplikace 
doopravdy „nemigrovatelná“ na novější verzi… sQl 
server je totiž proslulý svou poctivě udržovanou 
zpětnou kompatibilitou. typické aplikace, které vyu-
žívají funkcionalitu verzí 2008 a 2008 r2, mohou bez 
jakýchkoli úprav běžet i v sQl serveru 2012 až 2017.
důležité je také vědět, že esU nepůjde dokupovat 
donekonečna, ale jen do léta 2022. Prodloužíte tedy 
agónii za značně vysokou cenu maximálně o tři roky.

což takhle spíše upgrade?
tak předně – už od roku 2001 neexistuje upgrade 
serverů ve smyslu pořízení nové verze za sníže-
nou cenu. Buď má licence pokrytí i předplacenou 
službou software assurance, a tak zákazník získá 
nárok na novou verzi v ceně sa, nebo je potřeba 
zakoupit celou licenci za plnou cenu. toto řešení 
však může trochu zaskočit svými finančními náro-
ky. Jaké jsou možnosti pořízení nové licence? Mož-
ná budete překvapeni, jak pestrý máte výběr.

raději se softWare assurance
v odstavcích výše jste si všimli, že ani placená pro-
dloužená podpora se bez aktivního pokrytí soft-
ware assurance neobejde. stejně tak bez software 
assurance nemůžete pořízenou licenci provozovat 
ve sdíleném prostředí, na sdíleném hardwaru – ať 
už jde o platformu azure, nebo o pronajatý virtu-
ální server v tuzemském datacentru. tušili jste to?  
co ještě skrývá taková software assurance ve vzta-
hu k sQl serveru? další tři důležité vlastnosti se 
týkají zajištění vysoké dostupnosti, což je parame-
tr, na kterém si jistě u klíčových databází dáváte 
záležet. Jde o právo license Mobility across server 
farms, právo na fail over cluster a cold Backup 
for disaster recovery. vystačíte si s „počítačovou 
angličtinou“, abyste přibližně pochopili, oč jde. 
License Mobility dává právo měnit přiřazení licence 
na stroje v rámci jedné serverové farmy tak často, 
jak potřebujete. Jinými slovy, virtuální stroje, na kte-
rých běží sQl server na základě licence s aktivní 
software assurance, mohou víceméně volně puto-
vat po serverové farmě podle potřeb provozu. 
Fail Over Cluster je cesta ke zvýšení dostupnosti 
sQl serveru, na kterou jsme už dlouhá léta zvyklí. 
dává právo na to, aby na základě licenčního pokry-
tí pro jeden server běžela další (pasivní) instance 
sQl serveru v jiném operačním prostředí. obsa-
huje všechna data v aktuálním stavu, ale nepřistu-
pují k ní uživatelé, do doby, kdy dojde k výpadku 
aktivního uzlu. Po návratu k normálu se pasivní 
a aktivní instance zase vymění. 

do třetice, Cold Backup for Disaster Recovery – 
právo na instalaci a příležitostné spouštění instance 
sQl serveru připravené pro případ výpadku, který 
bude potřeba řešit spuštěním záložního „studené-
ho“ serveru. dalším posílením využitelnosti licence 
je právo nazvané license Mobility through software 
assurance, což je povolení k přiřazení licence do sdí-
leného prostředí poskytovatelů platformních služeb, 
kterým jsme povídání o sa pro sQl server začali.
tohle všechno jsou výhody srozumitelné přede-
vším profesionálům v it. software assurance ov-
šem dokáže potěšit i ekonomy, a to nejen v přípa-
dě, kdy díky ní nedojde ke ztrátám při výpadku. 
software assurance totiž umí rozložit náklady 
na licenci do tří let, do tří plateb. Je k tomu potře-
ba využít smlouvu Open Value, v níž platíte vždy 
1/3 ceny licence + poplatek za sa na 1 rok (což je 
25 % ceny licence). Po celou dobu takové smlou-
vy získává zákazník právo na užívání licence, tedy 
„službu“, provozní náklad, oPeX. Po třech letech 
je takto získaná licence trvalá a pro další období 
stačí pouze platit sa (25 % ceny) ročně.

má ovšem smysl kupovat 
trvalou licenci?
Pokud více tíhnete k modelu software-as-a-service, 
máme pro vás další dvě zajímavé cesty. tou úplně 
nejnovější, dostupnou teprve od letošního léta, 
je platba Software Subscription v rámci modelu 
cloud solution Provider (csP). Při něm si zákaz-
ník založí předplatné služby azure a skrze ně si 
může předplatit také sQl server (nebo i Windows 
server) na rok či na tři. Při nákupu na tři roky je 
samozřejmě cena výhodnější. oba produkty (sQl 

i Ws) mohou být na základě software subscripti-
on provozovány buď na virtuálních strojích v azu-
re, nebo v tradičním prostředí u zákazníka (on-
-premise). toto použití lze kdykoli změnit – přejít 
z prostředí do prostředí. 
využití produktů má svá licenční pravidla, která leh-
ce zvýhodňují provoz v azure, ale nakonec, proč 
ne? až vám hardware zastará, místo nového žele-
za prostě navolíte správnou konfiguraci virtuálního 
stroje a licenci jen přenesete sem. Jestli vás tento 
způsob licenčního pokrytí zaujal, ptejte se na detaily 
– u nás nebo u více než stovky našich partnerů, kteří 
poskytují služby v modelu cloud solution Provider.

potřebujete rozložit platbu 
na ještě menší částky?
Pak využijte službu poskytovatele, který disponuje 
smlouvou sPla (service Provider license agre-
ement) – i těch máme u nás stovky. Mohou vám 
zajistit hladký běh a správu sQl serveru a/či Win-
dows serveru i přímo u vás, i na vašem či pronaja-
tém hardwaru. vy to budete mít bez starostí a pla-
tit budete pouze měsíční poplatky za jejich službu 
obsahující i licenční pokrytí. tohle řešení vás zbaví 
starostí, a navíc je ultraflexibilní. licenční skladbu 
totiž můžete po dohodě se svým partnerem snad-
no změnit z měsíce na měsíc.
Jak vidno, platit si za esU je vážně krajní řešení. ra-
ději buďte za eso a pomozte své organizaci nebo 
svým zákazníkům opustit nepodporovanou verzi 
a posunout se dál. My jsme tu od toho, abychom 
vám v tom pomohli. neváhejte toho využít.

n  D a r i n a  V o d r á ž k o v á  n

Kupujte licence jinak Kupujte licence jinak
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Extended Support 
Update Open Value Software 

Subscription SPLA ISV Royalty  
( jen SQL)

PREREkVIzIty
aktivní Software Assurance 
nebo přenesení do placené 

služby s licencí v Azure

smlouva 
na 3 roky

založený tenant 
služby Azure 

v modelu CSP

licence jako součást 
služby poskytované 

partnerem

licence je součást 
uceleného řešení 
(např. účetnictví)

PLAtbA roční
roční (3 x L/SA, 
v dalším cyklu 

už jen SA)

roční nebo  
na 3 roky 
předem

měsíční s nákupem 
licence řešení

škáLOVání  
(fLExIbILItA/záVAzky) n/a pouze růst pouze růst růst i snížení n/a

PROStřEdí  
On-PREmISE ano ano

ano (licenční 
podmínky podle 
Product Terms)

ano ano

PROStřEdí AzURE
ano (díky aktivní SA nebo 
při platbě za službu Azure 

vč. licence) 

ano (díky 
aktivní SA)

ano (výhodnější 
licenční 

podmínky)
ne ne

SdíLEné PROStřEdí 
LOkáLníhO 
dAtAcEntRA

ano (díky aktivní SA) ano (díky 
aktivní SA) ne ano ne

POhyb VIRtUáLníhO 
SERVERU V RámcI 
fARmy

ano ano ano ano ne
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Historie (?) cloudu office 365 poprvé

zpátky na začátek
> Když jsme před lety začali psát o cloudových službách, museli jsme začínat od toho, co že to vlastně 

je Cloud. Jak si představit IT v mracích. IT, na které si nemůžete sáhnout, protože běží v datacent-
rech, kde infrastrukturu pro stovky tisíc uživatelů obsluhuje jen pár vybraných a prověřených jedinců 
a ani ti se obvykle nenacházejí v uličkách mezi racky (nemyslím to mořské uchechtané ptactvo), ale jen 
u konzolí – nejlépe ve svém vlastním obývacím pokoji. 

schválně si tipněte, kdy se v našem softwarovém 
QUasu objevil první článek o cloudové službě 
společnosti Microsoft, která tehdy nesla název 
BPos (Business Productivity online suite). ná-
pověda: bylo to dva roky po tom, co se služba za-
jišťující online komunikaci (sharePoint, exchange, 
lync – dnes skype for Business) začala provozovat 
v americe. Psali jsme o ní, když se začala nabízet 
v evropě, což se stalo po dobudování třetího data-
centra Microsoft, které doplnilo pokrytí na 24 ho-
din (follow the sun – Us, singapore, dublin). dnes 
je datacenter, odkud se poskytuje o365, M365, 
d365, azure, už 55 a stačilo na to… ano, deset let!

novoty? i kdepak…
Už deset let je v evropě a dvanáct let v Usa k dis-
pozici nabídka Microsoft online services. to už 
nezní zrovna jako horká novinka, jako řešení pro 
ranaře, pro zbrklíky a „frikulíny“. to dokonce už 
nevypadá na bublinu, protože tucet let je v it 
několik generací vývoje. Proto také dnes už nevy-
světlujeme, co je to cloud a jestli dává smysl touhle 
cestou jít, ale vedeme debaty o tom, kterou část 
it služeb do cloudu přesunout dříve, kterou poz-
ději a kterou třeba vůbec, protože ani cloud není 
univerzální všelék, perpetuum mobile, kámen mu-
drců či svatý grál, ať se vám zamračení (nebo po-
dezřele vysmátí) marketéři snaží namlouvat cokoli.
Z cloudu se pomalu, ale jistě stává střední proud. 
hlavní – to asi ještě ne. setrvačnost je oblíbenou 
(protože velmi úspornou) hnací silou, kterou je ně-
kdy těžké překonat. ale je to nezbytné, pokud chcete 
změnit směr, aniž byste zůstali někde úplně trčet. ně-
kde, kam dojedete na poslední zbytky setrvačnosti.

mládí vpřed nebo 
každému podle potřeb?
Pozorujeme kolem sebe, že setrvačná síla tra-
dičního it začíná zaostávat – zčásti proto, že se 

nejen do svých prvních zaměstnání, ale postup-
ně i do čela firem a podniků dostávají lidé, kteří 
se narodili do éry internetu, od malička si hráli 
s mobilními telefony a brzy s nimi uměli zacházet 
lépe než rodiče, jimž ty „hračky“ patřily, ale ještě 
stále znali nejméně čtyři další podobně efektivní 
způsoby, jak komunikovat se svým okolím. Mezi-
tím se ty nové cesty staly spolehlivějšími, a tedy 
i efektivnějšími než ty staré. a tihle lidé se už ne-
chtějí učit staré způsoby, protože si zvykli na to, že 
elektřina, připojení, kapesní zařízení jsou po ruce 
prakticky nepřetržitě, stejně jako si zvykli na to, 
že po ulicích jezdí auta a ne kočáry a že pěší pouť 
do santiaga koná jen ten, komu se chce jít pěšky, 
ne každý, kdo se tam chce nebo potřebuje dostat. 
Pravděpodobně by zmateně koukali na pevný te-
lefon se dvěma šňůrami a vytáčecím číselníkem, 
protože ten se pomalu vytratil i z regálů v hrač-
kářstvích. ale s kolegou se dokážou spojit během 
sekund, ať sedí u sebe v kanceláři, nebo leží u vody 
na opačné polokouli. a tahle schopnost se pro ně 
stává klíčovou, protože specializace, která je nutná 
ke zvládnutí komplexních úloh současného světa, 
dále postupuje. a vyvolává o to silnější potřebu ko-
munikovat, sdílet.
co je však možná ještě významnějším hybatelem 
cloudových technologií, je právě idea sdílení. 
sdílení nákladů, sdílení přínosů. drahé techno-
logie, které si mohly dopřát jen největší firmy, se 
pomocí konceptu software-as-a-service dostávají 
do rukou mnohem menším, a o to akčnějším sub-
jektům, které se s jejich pomocí dokážou rychleji 
rozvíjet, protože jejich setrvačnost není tak veliká 
jako u korporací. tyto menší firmy jsou zároveň 
velmi citlivým barometrem kvality služeb, protože 
ke změně dodavatele, s nímž nejsou spokojeni, 
nepotřebují dlouhé formální řízení, ale rozhodnutí 
jednoho dvou lidí, které se začne uskutečňovat jen 
několik hodin poté, co je rozpoznán nedostatek či 
nekvalita, a tedy potřeba změny. velké firmy do-

Už naši předkové věděli, že cloud je zajímavé a rozumné řešení. Proto také používali 
přídavné jméno kloudný ve významu pořádný, rozumný, vhodný, … 

Vojtěch Krejčíř, Nauta

dávají trhu stabilitu, malé dynamiku. velká clou-
dová řešení dodávají it kvalitu, řízení, dodržení 
norem, koncepci, stabilitu, zabezpečení, neustá-
lou dostupnost, jejich sdílení poskytuje dynamiku 
uživatelům. 

je na čase si zvyknout, 
že to jde
stejně jako peníze nosíme do banky (a necpeme 
do matrací), stejně jako má většina z nás řidičský 
průkaz, i když rodiče našich rodičů považovali auto 
za přepych vyšší třídy, stejně jako na dovolenou 
k moři létáme letadly, protože je to mnohem rych-
lejší a pohodlnější než cesta vlakem, stejně jako si 
v obchodě kupujeme hotové polévkové nudle jako 
od babičky a nepatláme se hodiny s těstem, kráje-
ním a pozvolným sušením, stejně tak přišla chvíle 
připustit, že mnoho úkonů sice stále ještě umíme 
udělat postaru (a někdy jsme na to i pyšní), ale 
mnohem rychlejší, spolehlivější, snazší a efektiv-
nější je udělat je s pomocí současných nástrojů. ať 
je to třeba Business intelligence zabudovaná v jed-
noduchých aplikacích dostupných všem, nebo „kli-
kací“ nástroje pro podporu předem definovaných 
pracovních postupů (workflow) a tvorbu formulá-
řů na sbírání a vyhodnocování dat, nebo každému 
laikovi srozumitelné, a přesto mocné nástroje pro 
prezentaci a sdílení myšlenek, které vám umožní 
soustředit se na to, co chcete sdělit, místo starostí 
o to, JaK to sdělovat. 

eMris: office 365 Je 
krok k pokroku
> Náš tým ve společnosti EMRIS si je vědom, že rozhodnutí přejít do O365 je strategickým rozhodnu-

tím, které jednak nabízí získání nových technologií, ale také přináší pozitivní změny v zastaralém 
pracovním stereotypu, a to s pozitivními dopady na celou společnost.

jaké aplikace a služby 
naleznu v o365?
co vše obsahuje balík služeb o365? Kromě kla-
sického aplikačního balíku office (Word, excel, 
PowerPoint atd.), který dobře znáte, se v nabídce 
různých plánů (typů předplatného) objevuje napří-
klad exchange online, sharePoint, teams, skype 
for Business, onedrive (1tB pro každého uživate-

le), Planner, intune (Mobile device Management), 
office delve, forms,  office sway, to do, staffhub, 
Bookings, Yammer, flow, Powerapps a další. 
o které z těchto služeb můžete s jistotou říct, že 
vám nic dobrého nepřinese? Že nestojí za sezná-
mení? Že nepomůže řešit dodržování termínů, sní-
žit pracnost a chybovost, zajistit lepší bezpečnost 
pro informace, na kterých vám záleží, že nepřispě-
je k řešení problému, který vás trápí? 

cloud po deseti letech
Možná jste až dosud úspěšně odolávali a téma 
cloudu vytěsnili právě někam mezi novoty a bub-
liny a módní výstřelky. Pravda je, že výstřelek trva-
jící dvanáct patnáct let si už nezaslouží ani název 
vlna. to už je jasně daný směr. samozřejmě, že 
jasně dané směry mají tu výhodu, že se dá jít také 
proti nim. chcete-li. ovšem postavit se proti prou-
du, to už chce také jasné vědomí, proč. Jestli je to 
čistě proto, že je to směr nový a neznámý (což se 
o cloudu už asi úplně říct nedá), nebo proto, že 
je to cesta neprošlapaná (což už taky není docela 
pravda), nebo proto, že se chceme odlišit od těch, 
kteří plavou v hlavním proudu (což je jistě důvod 
legitimní, ale nese s sebou stejné množství nepo-
hodlí, jaké zažili ti, co se rozhodli ostatní nechat 
za sebou a být vývoji v čele).
Podle nás je na čase znova si zrekapitulovat zákla-
dy, o kterých mnozí už nemluví, protože je nechali 
za sebou před pár lety. a i když se rádi držíme úslo-
ví „neopravuj nic, co není rozbité“, na nedostatek 
času a lidí v porovnání s tím, kolik potřebujeme od-
vést práce, si stěžujeme hromadně. tak není právě 
tohle „rozbité“? to, že děláme věci pomalu, prac-
ně, komplikovaně, s chybami, tam, kde můžeme 
dávno přenechat „dřinu strojům“ a věnovat se vyš-
ší mozkové činnosti? to, že odmítáme takové „vy-
moženosti“, protože jsme s nimi nejen nevyrostli, 
ale dokonce jsme si je ani neuměli představit?
Pojďme se zamyslet spolu nad několika příběhy 
našich partnerů a jejich zákazníků.

n  D a r i n a  V o d r á ž k o v á  n
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podporu byznysu. s ním odpadne systémovým 
administrátorům kus práce, protože například již 
není třeba udržovat exchange a další komunikační 
servery a stačí jen nakonfigurovat pravidla přímo 
na office 365, pokud jsou nějaká vůbec potřeba. 
stejně se odlehčí i nutné práci s další infrastruk-
turou. a zaměstnanci oddělení it budou mít díky 
tomu čas na jiné věci, jako jsou projekty, vzdělává-
ní anebo lepší podpora uživatelů, včetně hledání 
vhodných cest a nástrojů pro jejich vyšší efektivitu 
a snazší práci.

lépe a strategicky
integrace o365 představuje strategické rozhod-
nutí. v prvé řadě na úrovni obchodní, podniko-
vých úseků a samotného vedení společnosti. Pro 
takováto rozhodnutí je potřeba získat nejen do-
davatele, ale především Partnera, který pomů-
že s technologickou integrací o365, a především 
s procesní adaptací společnosti a s adopcí mo-
derní technologie ze strany uživatelů, kteří na ten-
to druh spolupráce dosud nejsou zvyklí. Partner 
vám ušetří další čas a zbytečné pokusy, ať se jedná 
o optimalizaci, pořízení nových technologií, stan-
dardizaci prostředí, vytváření šablon, nebo třeba 
zavedení e-office pro vaše pobočky.
Jednou ze silných stránek office 365 je i možnost 
zavést služby do míst v organizaci, která byla 
z mnoha důvodů na okraji zájmu nebo možností 
modernizace. o365 nabízí efektivní a plnohodnot-
né připojení těchto úseků do digitální společnosti. 

office 365 poprvéoffice 365 poprvé
i ty aplikace ze sady office, které léta znáte, se 
v cloudu chovají jinak. Podporují totiž sdílení. 
společnou tvorbu, společné hledání řešení, doku-
mentovanou komunikaci nad projekty a projektí-
ky. sdílení pohodlné a přitom bezpečné – a to je 
právě to, co si přejeme.  další nástroje zase usnad-
ní propojení B2B, plánování, koordinaci projektů 
a úkolů, vytvoření a sdílení vlastních aplikací 
do mobilních zařízení, která už dávno neslouží jen 
k telefonování, nové formy prezentace myšlenek 
a mnohé další.

lépe i bezpečněji
docílit vyšší kvality poskytovaných služeb a získat 
ekonomické výhody je trendem dnešní digitální 
doby. Ušetřit za údržbu nebo upgrade, mít špičko-
vé řešení, které bylo dříve dostupné pouze velkým 
firmám, není jen přáním oddělení it. dosažené 
úspory je pak ideální investovat do rozvoje a poří-
dit moderní technologie pro obchodní a podniko-
vé aktivity. Když mají pracovníci k dispozici kvalitní 
digitální nástroje, stoupá jejich efektivita, rychlost 
a účinnost jejich každodenních činností, což má 
za následek například vyšší ziskovost nebo vyšší 
finanční obrat. 
Zaleží na vás, jak moc chcete, aby firma byla efek-
tivní a produktivní, a jak moc chcete, aby se práce 
uživatelům zjednodušila a přinesla rychlejší výsle-
dek než tradiční řešení.
obavy z nedostatečné bezpečnosti nejsou na mís-
tě. cloudová řešení jsou výrazně bezpečnější než 
vlastní lokální infrastruktura (hlásí shodně fores-
ter, idc i Gartner). Microsoft zajišťuje u svých 
služeb vysoký stupeň zabezpečení a ochrany sou-
kromí vašich dat, což uznaly i orgány evropské 
unie, zabývající se jejich ochranou. Microsoft přijal 
novou mezinárodní normu iso 27018 týkající se 
ochrany soukromí v cloudu. lokální soulad s poža-
davky na řízení bezpečnosti, vyplývající ze Zákona 
o kybernetické bezpečnosti a ze Zákona o infor-
mačních systémech veřejné správy, řeší certifikací 
iso 27001 a poskytnutím požadovaného rozsahu 
dokumentace (dle vyjádření nBÚ). 

lépe a výhodněji
office 365 jsou služby fungující na principu před-
platného, což znamená ve výsledku to, že na roz-
díl od tradičních produktů it se tato služba platí 
na určité období (měsíčně/ročně), nikoliv doživot-
ně. výhodou tedy je flexibilita v počtu a životnos-
ti licencí, za které momentálně platíte, jelikož lze 
předplatné jednoduše přikoupit nebo zrušit a vše 
se děje okamžitě. 
licencí (tzv. plánů) je více druhů, tudíž nemusíte 
utrácet peníze za něco, co nevyužijete. v případě 
potřeby se dají snadno změnit, aniž byste ztráce-
li dříve vynaložené peníze a čas. vše jednoduše 
zvládne váš správce. 

Microsoft nabízí licenční modely vhodné pro malé 
firmy, korporace, vzdělávací instituce a státní sprá-
vu. služba office 365 vždy poskytuje nejnovější 
software a technologie. 
Předplatné, které zahrnuje i možnost lokální insta-
lace aplikací, dovolí uživatelům nainstalovat office 
až na pět zařízení, takže se vyhnou starostem, jak 
doma dodělat práci, kterou začali v kanceláři, když 
museli odběhnout dříve nebo si chtějí vzít home 
office. Bez problémů si tyto aplikace nainstalují 
doma nebo na rozličná mobilní zařízení. 
také je tu možnost otevřít služby office v pro-
hlížeči kdekoliv na světě – a stačí k tomu přístup 
na internet (pokud to firma uživatelům povolí). 
online verze office dostačuje pro běžné práce 
s Wordem, excelem, PowerPointem, outlookem 
a dalšími aplikacemi. není tedy nutné na dovole-
nou balit počítač, „kdyby náhodou bylo potřeba 
něco upravit či dodělat v projektu, který jste těsně 
před ní odevzdali“.

lépe a uceleněji
Můžeme si říci, že v office 365 nalezneme mnoho 
užitečných aplikací a díky prostředí azure, které 
je na jejich pozadí, najdeme v dalších službách ši-
rokou nabídku řešení pro kompletní správu orga-
nizace, uživatelů, až po správu pracovních stanic 
nebo mobilních zařízení. 
Platforma azure se využívá k vytváření, hostování 
a škálování webových aplikací skrze datová centra 
společnosti Microsoft. v jejím prostředí můžete 
také sami vytvářet, vyvíjet, přizpůsobovat aplika-
ce, které vám padnou na míru, podpoří procesy 
a jednoduše je zaintegrujete do řešení, které vaši 
uživatelé již využívají. azure je „velká věc“, která 
by si zasloužila kapitolu sama pro sebe. Můžeme 
například zmínit, že na ní mohou běhat databáze, 
saP, různí „boti“ vybavení schopností se učit, lze 
na ní také hostovat nebo připojit aplikace … zkrát-
ka všechno, co svět it požaduje a nabízí. 
Přitom přístup společnosti Microsoft stále respek-
tuje i vaše unikátní prostředí on-premise, případně 
i jiná cloudová prostředí, která již využíváte. silnou 
stránkou je tedy možnost postupného přechodu či 
realizace tzv. hybridních scénářů, které mají pod-
poru technickou i licenční. vezměme například 
sharePoint 2019, ten je připraven jich nabídnout 
hned několik: hybridní weby, hybridní B2B, hyb-
ridní vyhledávání… 
čistě cloudové řešení bychom doporučili menším 
organizacím do 100-150 uživatelů. ty mohou pro-
vozovat všechny aplikace a spravovat své prostředí 
včetně koncových bodů (zařízení) bez jakéhokoli 
serveru. 
větší organizace se nejspíš vydají cestou syn-
chronizace vlastního doménového řadiče s azure 
active directory (cloudový doménový řadič), aby 
mohly implementovat co nejefektivnější řešení pro 

To bych teda chtěl vidět!
Můžete. Společnost EMRIS pořádá workshopy na míru 
podle vašich potřeb, požadavků a představ. Věnujeme se 
například těmto tématům:

 � Týmová spolupráce & B2B
 � Organizace týmové práce
 � Plánování a evidence týmových úkolů
 � Komunikace a týmová spolupráce
 � Tvorba a automatizace firemních procesů
 � Integrace O365 do společnosti
 � Prezentace a sdílení interaktivních prezentací
 � Business intelligence

Napište nám, co vás zajímá, získejte voucher  
na naše služby za výhodnou cenu a budete dál  
než vaše konkurence.

www.emris.cz

Jedná se o uživatele v první linii a mnohdy i bez 
přímého přístupu k Pc (geograficky rozptýlené 
pracovníky nebo zaměstnance, kteří jsou prvním 
kontaktním bodem mezi organizacemi a jejich zá-
kazníky, nebo pracovníky, kteří tráví většinu svého 
času ve výrobě, řízením strojů či přímým poskyto-
váním služeb). 

představte si o365 u vás
třeba na tomto příkladu. Máte zákazníky a rádi 
byste pro ně uskutečnili firemní akci. 
s realizací si musíte položit otázky… Jak? Kdy? 
Kde? Kdo? Pozvánky, pozvaní, odeslání, místo, 
čas, partneři, dokumentace, úkoly…
nad tím vším se musíte zamýšlet, hledat nástroje, 
scházet se a při tradičním způsobu přípravy musíte 
takovou akci začít řešit minimálně 2-3 měsíce před 
samotnou realizací, abyste vše stihli plánovat, plnit 
úkoly i hlídat si plnění úkolů jiných. nedej bože, 
že byste měli také spolupracovat s externími zdroji 
(partnery, spolupořadateli), s nimiž nesdílíte spo-
lečnou infrastrukturu. Přitom budete intenzivně 
pracovat s osobními daty svých klientů a stojíte 
o jejich dobré zabezpečení. dále vám jde o co 
nejlepší dojem, který vyvoláte, o rychlost a nízké 
náklady na režii takové akce.
Ptáte se: a v čem mi pomůže o365? Jak se mi ta 
doba přípravy a realizace zkrátí? … Úplně jedno-
duše…
Při tradičním způsobu potřebuji spoustu zdrojů – 
interní, externí, potřebuji rezervovat a pak čerpat 
čas těchto zdrojů, potřebuji komunikovat a využí-
vat různé nástroje, které firma nemá, nebo pokud 
má, stojí dost peněz pro celý tým, který se na pří-
pravě a realizaci podílí. 
Pokud mám k dispozici o365 (plán, který to umož-
nuje) pro přípravu a realizaci, nepotřebuji čerpat 
tolik času interních i externích zdrojů, stačí k tomu 
využít uživatelsky přívětivé aplikace, které jsou pří-
mo k takovým činnostem určeny – jako například 
sway, Planner, teams, forms a další. doba strá-
vená přípravou se zkrátí sotva na polovinu – a to 
může mít i mnohonásobně větší dopad na efektivi-
tu a přínos takové akce.

n  M a r t i n  C i h l á ř ,  J a n a  S e i d l o v á 
a   d a l š í  č l e n o v é  t ý m u  E M R I S  n
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office 365 podruhé office 365 potřetí

nauta: kloudné 
řešení vašeho it
> Cloud dnes nabízí v mnoha případech opravdu kloudné řešení nejrůznějších potřeb z oblasti IT. 

Můžeme si to ukázat na reálném příkladu jednoho našeho zákazníka. Společnost má asi 50 zaměst-
nanců a fungovala na klasické interní IT infrastruktuře – mailový server, server s ERP systémem a sdílené 
síťové disky pro ukládání souborů. 

Před několika lety, po hardwarové havárii mailo-
vého serveru, zažili nepříjemnosti spojené s nedo-
stupností e-mailových služeb a také chvíle napětí 
při obnově e-mailů ze záloh. obnova se podařila, 
ale it oddělení začalo přemýšlet, jak se vyhnout 
nebezpečí opakování této situace. Protože záro-
veň řešili potřebu upgradu a rozšíření počtu licencí 
Microsoft office, rozhodli se vyzkoušet možnosti 
o365. a u tohoto řešení už zůstali.
v průběhu implementace a používání se postupně 
seznamovali s jednotlivými službami, které o365 
nabízí:

 � onedrive a sharePoint nahradil interní síťové 
disky pro ukládání a sdílení dokumentů.

 � skype for Business se stal videokonferenčním 
řešením pro komunikaci se zahraničními 
pobočkami, ale také standardní možností 
účasti na interních poradách. Zde využívají 
i doplněk audio conferencing, který umožňuje 
připojení do konference ze standardního 
telefonu voláním na lokální číslo v každé zemi 
(takže za lokální tarif).

 � Zápisy z porad jsou ukládány v onenote 
a jsou automaticky dostupné všem 
účastníkům.

 � od března letošního roku dostali uživatelé 
k dispozici teams pro týmovou komunikaci 
a sdílení informací. Po překonání dětských 
nemocí byl tento nový prostor pro spolupráci 
týmů velmi dobře přijat a začíná postupně 
nahrazovat skype for Business.

díky dobrým zkušenostem s o365 se na začátku 
letošního roku zákazník rozhodl vyzkoušet virtuál-
ní server v azure, který bude spojen s interní sítí 
prostřednictvím vPn. na tomto serveru je provo-
zován systém pro správu dokumentů. Po tři čtvrtě 
roce provozu můžeme konstatovat, že azure splnil 
očekávání. 
na začátku listopadu jsme spustili pilotní provoz 
systému Xeelo pro digitalizaci procesů. Xeelo pod-
poruje provoz na vlastní infrastruktuře nebo v azu-
re. od počátku bylo rozhodnuto, že bude nasazen 
do azure s využitím prostředků Paas – azure dB 
a Web server.

aktuální infrastruktura it tedy vypadá takto:
 � 1x interní server s erP systémem
 � o365, který zabezpečuje e-mailové služby 
a celou oblast komunikace, ukládání a sdílení 
informací

 � 1x virtuální server v azure připojený 
prostřednictvím vPn do interní sítě

 � azure Paas pro provoz Xeelo
 � azure active directory pro správu uživatelů

v současné době zákazník plánuje zálohování erP 
serveru do azure a po ukončení životnosti hard-
waru jeho nahrazení virtuálním serverem. v tom 
okamžiku v interní síti zůstanou pouze pracovní 
stanice uživatelů, tiskárny a síťové prvky.
samozřejmě, nestalo a nestane se to celé samo, 
a také se občas nějaký problém vyskytne. ale pří-
nosy a úspory času a peněz jednoznačně převažují.

n  V o j t ě c h  K r e j č í ř ,  N a u t a  n

Jaké přínosy vidí zákazník:
 � zjednodušení správy IT
 � spolehlivou a bezpečnou 
infrastrukturu, kterou lze snadno 
upravovat dle aktuálních potřeb

 � garantovanou dostupnost
 � dostupnost systémů ze zahraničních 
poboček a pro mobilní uživatele

 � pružné změny počtu uživatelů a tarifů v O365
 � nahrazení investičních nákladů pravidelnými 
měsíčními platbami

www.nauta.cz

dataclue: Jak JsMe 
poMohli psát nový příběh
> Moser a.s. je česká firma zabývající se produkcí bezolovnatého křišťálu, nápojové soubory vyrábí 

barevné i křišťálové. Její obchodníci cestují po celém světě, je pro ně tedy důležité, aby se dostali k do-
kumentům kdykoliv a odkudkoliv. Společnost také potřebovala získat nástroje pro řízení porad a z nich 
vyplývajících úkolů a sdílené kalendáře pro organizaci času. 

původní řešení
Zákazník provozoval mailový server postfix, kte-
rý ovšem neřešil požadavky na sdílení kalendářů. 
infrastruktura, na které byl provozován, negaran-
tovala vysokou dostupnost. v případě výpadku 
serveru nebo některé části infrastruktury by uživa-
telům přestala fungovat pošta. 
Jako poštovní klient pro přijímání a odesílání poš-
ty sloužila aplikace thunderbird, která však stan-
dardně neobsahuje nástroje na organizaci času 
a správu úkolů. týmové a osobní dokumenty byly 
umístěny na síťovém disku. Pro přístup k těmto da-
tům bylo třeba mít počítač ve firemní síti a nebyl 
možný přístup z mobilního zařízení. v původním 
řešení také nebylo možné jednoduše vizualizovat, 
kdo má přístup k jakým dokumentům v rámci or-
ganizace.
nakoupené kancelářské balíky office byly různých 
verzí a správa jednotlivých licencí byla nepřehledná.

jaký byl postup? 

1. Analýza stavu 
2. Příprava tenantu Office 365 
3. Konfigurace e-mailové struktury 
4. Založení uživatelských účtů, mailboxů a skupin 
5. Pilot na IT 
6. Nasazení balíku Office 365  
7. Zaškolení uživatelů 
8. Postupná aktivace mailboxů uživatelů 
9. Migrace obsahu mailboxů 
10. Závěrečný úklid

byla nějaká úskalí 
implementace? 
Jedním z nejpalčivějších témat bývá implementa-
ce procesů souvisejících se správou dokumentů 

a skupin. Pomoci zákazníkovi, aby si uvědomil, jak 
nakládá se svými dokumenty a jak by s nimi na-
kládat měl, je pro nás velmi důležité. snad každý 
z nás se již setkal s tím, že v úložišti našel doku-
ment nebo soubor, který nebyl nikoho, ale sma-
zat jej také nebylo možné. tyhle problémy jsou 
většinou spojeny se sdílenými úložišti a absencí 
jakýchkoliv pravidel. Zaměstnanci přicházejí a od-
cházejí, ale dokumenty zůstávají. Pomocí aplikace 
základních pravidel při zakládání týmových skupin 
se snažíme podobné problémy eliminovat. v rámci 
office 365 apelujeme zejména na určení vlastníka 
daného týmu nebo skupiny, neboť ve chvíli, kdy 
danou organizaci zbavíte „kolektivní viny“ a po-
jmenujete ty uživatele, kteří jsou odpovědní, zave-
dete tím také pořádek. spousta uživatelů s tímto 
postupem nesouhlasí, protože doposud byli zvyklí 
„vidět do všeho“ a neměli „odpovědnost“. s postu-
pem času si ale všichni uvědomí, že mít možnost 
jednoduše řídit, kdo má a kdo nemá možnost pra-
covat s konkrétními dokumenty, mít vůbec přehled 
o tom, kdo má k čemu přístup, je nejen důležité, 

ale také velmi pohodlné.

jak přijmout 
novou 
technologii

v každé společnosti se dříve či později setkáme 
s dotazem, jak uživatelé novou technologii při-
jmou. Přeci jen většina našich zákazníků nejsou 
firmy, kde by měli uživatelé nadstandardní zna-
losti z oblasti it. toto si uvědomujeme a víme, že 
proces adaptace uživatelů je velmi důležitým fak-
torem, a bohužel mnohdy velmi podceňovaným. 
U zákazníků proto vždy provádíme školení uživate-
lů. to dělají snad všechny implementační firmy. My 
ale víme, že to, co nás odlišuje, je nápad rozdělit 
školení do několika celků a věnovat se individuál-
ně skupinám uživatelů podle typu a způsobu jejich 
práce. Jsou uživatelé, kteří budou pracovat se sku-
pinami, budou organizovat čas, plánovat úkoly. 
tito lidé potřebují do začátku úplně jinou sadu 
znalostí než uživatel, který celý den vytváří doku-



.
:
;
?
3
4
{
7
8
2
1
@
9
5
0
*
)
6
2
3
5
<
!
3
2
#
:
9
2
4
(
4
8
?
1
3
1
$
6
0
}
5
3
\
7
4
|
7
0
5
6
%
]
:
,
.D

AQ
U

AS
. P

ří
je

m
né

 r
oz

hr
an

í m
ez

i č
lo

vě
ke

m
 a

 je
ho

 iT
.

So
ft

w
ar

o
vý

 Q
U

A
S 

10
5

#16  < ! # ( $ } \ | % ] : , . . : ; ? { @ * ) [ “ ^ & >   #17

.
:
;
?
3
4
{
8
2
1
@
0
*
)
2
3
<
!
2
#
9
4
(
4
8
3
1
$
6
}
5
3
\
4
|
7
0
6
%
]
:
,
.

office 365 potřetí Dynamics 365
menty a sdílí je s ostatními uživateli nebo dalšími 
subjekty mimo organizaci. vždy se nejprve zaměří-
me na to, jak uživatelé doposud pracovali, a potom 
se snažíme najít nejvhodnější postup, jak stejnou 
práci dělat lépe, jednodušeji či efektivněji právě 
s pomocí palety nástrojů, které office 365 nabízí.
Moser nás nicméně naučil ještě něco zcela nové-
ho. nebyl to náš nápad, požadavek vyšel přímo 
od zákazníka. ale my jsme se s ním hned ztotož-
nili a vnímáme jej jako skvělou myšlenku. Jedná se 
o ustanovení nové role ve firmě, tzv. „evangelizá-
tora“, který bude uvnitř společnosti šířit osvětu 
ohledně Office 365 a pozitivní náladu vůči no-
vinkám. evangelizátor by měl být člověk, který je 
z principu nadšenec do nových technologií, a zá-
roveň je empatický vůči uživatelům. ve společnosti 
jsme takové lidi objevili a zaškolili více do hloubky 
tak, aby byli schopni pochopit provázanost jed-
notlivých aplikací, poskytnout spoluuživatelům 
nové poznatky a motivovat je k používání i dalších 
nástrojů, které office 365 nabízí. Pokud zvažuje-
te přechod do office 365, můžeme i vám pomoci 
s adaptací. 

co nové řešení přineslo
Přínosy implementovaného řešení je třeba hodno-
tit minimálně ve dvou rovinách. ta první rovina je 
čistě technická a profituje z ní zejména oddělení it. 
díky jednotnému admin portálu, který je dostupný 
pomocí internetového prohlížeče, mají nyní správ-

Sjednocené prostředí a jeho jednoduchost byly významným 
argumentem pro přechod na Microsoft Office 365. Portfolio 
aplikací a služeb Microsoftu je nyní již tak rozsáhlé, že správný 
výběr licence pokryje potřeby každého zaměstnance. 

ci veškerou správu licencí, uživatelů, oprávnění či 
poštovních schránek na jednom místě. i když to 
z počátku byl pro čistokrevné správce linuxových 
prostředí nelehký krok, dnes již víme, že to byl krok 
správným směrem.
druhá rovina, na kterou je třeba pohlížet, je rovina 
manažerská. aby bylo možné řídit firmu, je potře-
ba mít k dispozici nástroje, které jsou adekvátní ve-
likosti a složitosti dané firmy. v tomto konkrétním 
případě se nebavíme o nástrojích na řízení výro-
by. Bavíme se o nástrojích pro řízení samotného 
chodu firmy. s pomocí aplikací, jako je Planner, 
outlook, Kalendář či magický onenote, jsme spo-
lečnosti Moser připravili procesy a naučili je lépe 
vést porady managementu. což mělo několik vel-
mi pozitivních dopadů. namísto psaných pozná-
mek, které si pracovníci z porad odnášeli, je nyní 
jeden transparentní zápis, k němuž mají všichni 
účastníci přístup. na poradách vznikají konkrétní 
úkoly s konkrétními vlastníky a termínem splnění, 
což dává managementu možnost nejen kontroly, 
jak kdo úkoly plní, ale také vizualizace, kolik má 
který pracovník přiřazených úkolů a jestli má ještě 
volnou kapacitu pro plnění dalších.
i když zmiňujeme dvě roviny, tak zapomenout 
na uživatele samotné by bylo přinejmenším nefér 
vůči čtenářům. Běžní uživatelé mají totiž na pod-
nikové mapě největší procentuální podíl. správců 
it ani manažerů není tolik, co ostatních, alespoň 
to tak ve větších firmách bývá dobrým zvykem. 
chápeme, že vizualizaci úkolů přidělených kon-

Společnost DataClue byla založena v únoru 2013 a tvo-
ří ji profesionálové v  oblasti ICT, kteří se dlouhodobě 
pohybují na trhu IT po celém světě. Naší vizí je „dělat IT 
jinak – lépe“. Řešení stavíme na moderních technologiích. 
Používáme Office 365 a Azure ke zjednodušování firemní-
ho ekosystému, ozdravujeme a inovujeme IT, implemen-
tujeme inovativní technologie ukládání dat a aplikujeme 
automatizovaná řešení. 
Naše společnosti se zaměřuje na  používání produktů 
nejvyšší kvality. Díky tomu jsme dosáhli vysokých úrovní 
partnerství v  jednotlivých oblastech svých služeb. Jsme 
DELL Gold Partner, v  oblasti Office365 a  Azure jsme 
Microsoft Silver Partner a v oblasti pro dodávky a imple-
mentaci produktu Freshdesk jsme se stali Preferovaným 
Partnerem společnosti Freshworks. Našim zákazníkům 
garantujeme dodávky služeb a  hardwaru na  maximální 
úrovni a tento přístup si držíme po celou dobu existence 
naší společnosti. A hodláme v něm pokračovat i nadále.

www.dataclue.cz

krétnímu pracovníkovi nebude daný uživatel vní-
mat s takovým nadšením jako jeho nadřízený. Je 
ale mnoho jiných oblastí, ve kterých se uživatelům 
zkvalitnil firemní život. 
Když může více lidí pracovat na jednom dokumen-
tu, odpadá nutnost vždy čekat na kolegu, než v ta-
bulce upraví svá data a soubor odemkne. skype 
pro firmy zase uživatelům přinesl nové možnosti, 
jak se svými kolegy komunikovat. Uživatelé vnímají 
velmi pozitivně i takovou maličkost, jako je zobra-

zení přítomnosti, kdy zelená ikona u jména napo-
vídá, jestli je daný kolega již zpět z oběda. Jsou ale 
také mnohem důležitější funkcionality, které do-
posud neměli uživatelé k dispozici. Je to zejména 
jednoduchá možnost sdílet dokumenty, aniž by se 
firmou toulalo několik verzí jednoho dokumentu 
v poštovních schránkách. Uživatelé také oceňují 
historii verzí nad dokumenty a možnost jejich ob-
novy v případě nechtěného odstranění. 

n  K a m i l a  H o r s k á ,  D a t a C l u e  n

dynaMica: víc a správně
> Růst objemový a personální, zahraniční akvizice a rozšiřování produktových skupin, to vše způsobilo 

určitou nesystematickou organizaci dokumentů. S tím si však poradila Dynamica při spolupráci se 
společností RADKA zabývající se nákupem chemicko-technických produktů od předních světových vý-
robních koncernů.

společnost radKa založená v roce 1991 se stala 
významným oficiálním distributorem rozsáhlého 
portfolia vysoce kvalitních chemických výrobků, 
a to nejen v české republice, ale i v celém středo-
-východním (cee) a jiho-východním (see) regio-
nu. Během 27 let se společnosti podařilo vybudo-
vat síť partnerských společností s majoritní účastí.
došlo také k významnému rozvoji logistické sítě 
distribučních skladů do několika evropských zemí, 
které ve většině případů umožňují Just in time do-
dávky. od září 2016 přejímá veškeré manažerské 
kompetence jednotlivých společností nově vzniklá 
radKa international s. r. o.
dynamica, jako odborný partner a konzultant 
společnosti radKa, dostala zadání vyřešit několik 
problémů, jako je nejednotná podpora obchod-
ních procesů, roztříštěná evidence obchodních 
a marketingových informací uložená v samostat-
ných souborech excel či ruční, málo efektivní dis-
tribuce změnových dokumentů bezpečnostních 
listů produktů. 

ve společnosti radKa vzniklo několik mezinárod-
ních poboček, což způsobilo nutnost mít dostupné 
informace přes celou strukturu organizačních jed-
notek. dynamica musela zároveň přijít s řešením 
hierarchického přístupu k informacím na základě 
rolí uživatelů systému.

zadání
Klient od nového it řešení očekával schopnost při-
pravovat se na schůzky a plánovat je, evidovat zápi-
sy z jednání i ostatní aktivity z těchto meetingů. dále 
sjednotit evidenci marketingových a obchodních in-
formací, připravovat a spravovat nabídky, evidovat 
vzorky produktů a tuto evidenci společně uspořá-
dat a distribuovat bezpečnostní produktové listy.
Zákazník si dal za cíl, aby byla práce všech jednot-
livých společností radKa, včetně mezinárodních, 
v jednom informačním systému. Řešení přístupo-
vých práv by mělo být dle organizačních jednotek 
včetně sdíleného přístupu k informacím a možnos-
ti práce se systémem offline, ne na všech místech 

je totiž přístup k internetu.
Požadavkem také byla integrace 
řešení na stávající erP Qad, kom-
plexní zabezpečení dat a dokumen-
tace od databáze až ke koncové-
mu uživateli, dále vytvoření dMs 
umožňující jednotnou správu všech 
typů dokumentů a jejich popis po-
mocí přesně definovaných meta-
dat. Podstatné také bylo, aby mělo 
dMs stanovenou jednotnou struk-
turu a způsob navigace, k tomu 
také podporu vícejazyčného uživa-
telského rozhraní.
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Dynamics 365 Digitální bezpečnost

řešení dynamica
Za pomoci systémů Micro-
soft dynamics 365 (on-
line), Microsoft sharePoint 
online a vlastní utility easy-
sync pro synchronizaci dat 
a odesílání e-mailů přišla 
dynamica s řešením. Prvot-
ní snahou při implementa-
ci bylo co největší využití 
standardní funkcionality 
Microsoft dynamics 365. 
Zprovoznění systému bylo 
vázáno na počáteční im-
porty dat z erP Qad. Základní práce s nabídkou 
byla přesunuta z erP Qad do Microsoft dynamics 
365, kde nabídka prvotně vzniká. následně se 
utilitou easysync synchronizuje do prostředí erP 
Qad.
evidence a distribuce bezpečnostních listů pro-
duktů byla realizována specifickou úpravou jak 
na straně Microsoft sharePoint, tak Microsoft dy-
namics 365. vzniklo řešení umožňující evidenci, 
správu verzí dokumentů a následnou automatic-
kou e-mailovou distribuci aktuálních verzí doku-
mentů bezpečnostních listů produktů zákazníkům 
na základě historie prodejů.
samostatnou kapitolou je řešení výměny dat mezi 
Microsoft dynamics 365 a erP Qad. tato funkč-
nost je realizována speciální dávkovou paramet-
rickou utilitou. vždy se však jedná o jednosměrný 
přenos dat, kdy je jasně definován primární zdroj 
a cílové umístění dat. K základním datovým enti-

je zkušeným implementačním partnerem několika vý-
znamných renomovaných zahraničních společností do-
dávajících své softwarové produkty na český a slovenský 
trh. Již více než 10 let dodává profesionální služby nejen 
výrobním podnikům. 
Dynamica je Silver Certified Partner společnosti Micro-
soft, dodavatel softwarových řešení, především informač-
ních a CRM systémů. Základním strategickým zaměřením 
společnosti je implementace a  podpora produktů a  slu-
žeb Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. 
Hlavní devizou společnosti jsou lidé, kteří tvoří kreativní 
týmy, složené jak ze zkušených a dlouholetých opor, tak 
z mladých absolventů vysokých škol. 

www.dynamica.cz

tám, které se takto synchronizují, patří evidence 
obchodních vztahů, produktů, vydaných a přija-
tých faktur a další entity číselníkového charakteru.
následným krokem je synchronizace potřebných 
číselníků mezi dynamics 365 a sharePoint online, 
které propojují vygenerovanou dokumentaci s dy-
namics 365 a tím i rozšiřují základní integraci mezi 
těmito systémy.
využitím všech multiplatformních komponent 
office 365 (excel, Word, outlook, skype for Busi-
ness, onedrive) je zajištěn komfort práce i konco-
vým uživatelům a zároveň dostatečné zabezpečení 
proti ztrátě či zneužití dat.

výsledky projektu
firmě dynamica se podařilo naplnit veškeré kli-
entovy požadavky, sjednotit evidenci obchodních 
vztahů a kontaktů, získat jasný celofiremní přehled 
o aktivitách obchodních zástupců a zautomatizo-
vat práci s dokumenty bezpečnostních listů pro-
duktů. součástí bylo také zjednodušení vyhodno-
cování aktivit obchodních zástupců a vytvoření 
dMs, které tak umožnilo jednotnou správu všech 
typů dokumentů v rámci společné struktury pro 
všechny pobočky.
„výhodou všech integrovaných součástí je flexibi-
lita systému na požadavky koncových uživatelů, 
kteří mohou jednoduše procházet od konceptů až 
po finální dokumentaci bez přemisťování podkla-
dů. tím je zajištěno zachování zabezpečení život-
ního cyklu dokumentace,“ popisuje Petr Matoška 
ze společnosti dynamica.

n  Z d e n ě k  O t á h a l ,  D y n a m i c a  n

kpcs cz: to se váM stát 
neMůže. nebo…?
> Neradi se necháme strašit historkami o těch zlých útočnících, kteří se dnem a nocí snaží narušit 

bezpečnost našich IT systémů, ukrást citlivá firemní data či vylákat platbu v digitální měně výměnou 
za nejistý návrat našich dat. Ovšem přesně taková může být skutečná realita.
Realita, která jen může být zatím skryta. Například proto, že jednoduše nemáte správný bezpečnostní 
nástroj, který by podobné útoky nejen blokoval, ale dal o nich vědět lidem, kteří na ně mohou adekvátně re-
agovat. Nebo i proto, že právě tito lidé nemají potřebné znalosti či čas se oblasti digitální bezpečnosti sku-
tečně věnovat. A v neposlední řadě také vzhledem k faktu, že jste možná tuto oblast dlouhodobě podcenili.

ale zkuste se na chvíli zamyslet. Představte si, že se 
zítra vzbudíte a že ve vaší firmě není ani jeden do-
kument. Žádná data, žádné zálohy, žádné servery, 
žádné počítače. vše je prázdné. Jak byste pokračovali 
dále? víte, komu máte doručit zboží a jaké? Umíte je 
vůbec nyní vyrobit? Jaké jsou platy vašich zaměstnan-
ců? a v mezičase volají zákazníci, že od vás dostávají 
desítky falešných faktur, vyžadujících platbu na účty 
v zahraničí. tento scénář je samozřejmě noční mů-
rou každého, kdo odpovídá za it. Bohužel to ale 
není sci-fi. Už se to skutečně děje v nemálo firmách 
a možná je jen štěstím, že ne právě vaší společnosti. 
namátkou vybíráme nejen z českých příběhů, které 
proběhly tiskem v tomto roce. a abyste se nemuseli 
spoléhat jen na štěstí (které nechť vám přeje radě-
ji v lásce), doplňujeme ke každému příběhu, jaké 
technologie a služby by dokázaly pomoci a útoku 
předejít, či jej zavčasu odhalit, nebo poskytnout 
záložní a funkční řešení. dnes už nejsou výhradou 
nasa nebo ministerstva obrany. Jsou dostupné 
za velmi přijatelný peníz (zejména v porovnání s re-
álným rizikem) i překvapivě snadno a brzy.

americké město atlanta
a jeho organizace po útoku vyděračského software 
přišly o přístup do více než 140 aplikací, z čehož 30 
procent bylo kritických pro zajištění chodu celého 
města. Jen obnova systémů stála v přepočtu přes 
44 milionů korun.

 � azure ad identity Protection
 � azure site recovery
 � Microsoft threat Protection
 � azure log analytics
 � Windows defender

ukrajinskou elektrickou 
rozvodnou síť 
ochromil virový útok, který zapříčinil výpadky dodá-
vek elektrické energie ve větší části státu po dobu 
několika hodin. Útočníci využili slabě zabezpečenou 

síť dodavatele účetního software, přes který se virus 
dostal do interních sítí jednotlivých společností.

 � Windows defender advanced threat Protection
 � azure iot

světový výrobce 
elektronických čipů tsmc
na celý den přerušil výrobu kvůli viru, který ochro-
mil většinu výrobních linek ve všech jejích továr-
nách po celém světě. výpadek dodávek zpozdil 
dodávky dalším výrobcům a společnosti musí nyní 
verifikovat všechny systémy, zda nedošlo k sekun-
dární nákaze či úniku dat.

 � azure iot
 � Windows 10
 � Windows defender
 � azure information Protection

plzeňské gymnázium 
františka křižíka
Útočníci pronikli do počítačového systému. Zde za-
šifrovali veškerý datový obsah a požadovali platbu 
výkupného okolo jednoho milionu korun. to vše 
v době zápisů a maturitních písemek. Škola ztratila 
přístup do účetnictví a dalších systémů nutných pro 
její chod. a nyní útočníci pomocí podvržených a fa-
lešných e-mailů cílí na uživatele českých vysokých 
škol a snaží se vylákat jejich přihlašovací údaje.

 � Windows defender
 � azure Backup
 � azure site recovery
 � office 365 advanced threat Protection
 � edge smartscreen filter

české e-shopy
Z několika českých elektronických obchodů unik-
la přihlašovací jména a hesla uživatelů chráněná 
slabším a starším algoritmem, který se podařilo 
útočníkům prolomit a zveřejnit tato hesla v čisté 
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Digitální bezpečnost GDPr v dokumentech
podobě na internetu. i dnes jsou však tato hesla 
uživateli využívána a proto i zneužívána k útokům 
i na další služby, které uživatelé používají.

 � azure ad conditional access
 � azure ad identity Protection
 � azure log analytics

léčebna, výrobní družstvo, 
mezinárodní společnost
Škodlivý virus, opět ransomware, zaútočil na sys-
témy léčebny v Janově na rokycansku, kde zablo-
koval chod celého zařízení. Podobný případ poz-
ději prožívá i výrobní družstvo sněžka, kdy opět 
útočníci zablokovali přístup k datům a vyžadovali 
výkupné. na začátku roku si stejným prošla i spo-
lečnost Maersk, které útočnici zašifrovali prostředí 
složené z více než 8000 serverů a stanic a několik 
dní chod firmy závisel na vypětí sil všech pracov-
níků, zvláště it oddělení, kterému se nakonec po-
dařilo obnovit chod infrastruktury díky jednomu 
zapomenutému vypnutému serveru.

 � azure Backup
 � azure site recovery
 � Windows defender
 � Windows 10
 � Microsoft 365 advanced threat Protection

british airWays 
a „obyčejní lidé“
Útočníci ukradli osobní data o více než 380 tisících 
zákazníků a jejich platebních kartách. Jen o něco 
menší počet uživatelů v součtu si nainstaloval fa-
lešné aplikace na své mobilní telefony, které na-
bízely desítky GB paměti zdarma nebo nahrávání 
hovorů. ve skutečnosti ale aplikace kradly přihla-

šovací údaje do bankovnictví, kde si útočníci přišli 
na více než 2 miliony korun, či využívali zařízení 
k rozesílání nevyžádané pošty.

 � Microsoft intune
 � azure ad identity Protection
 � exchange online Protection

závěr
všechny tyto případy jsou jen malou ukázkou toho, 
že bezpečnost není radno opomíjet. Protože nepři-
pravené zastihne podobný útok s plnou silou. Připra-
vení se buď podobných scénářů mohou zcela vyva-
rovat, nebo se v nich dokážou pohybovat a zabránit 
škodám. správným nastavením prostředí, imple-
mentací bezpečnostních mechanismů, které nebrá-
ní uživatelům v práci, a přípravou a cvičením reakcí 
v podobných situacích i školením svým uživatelů.

n  P e t r  V l k ,  M V P ,  K P C S  C Z  n

softWarový Quas  www.daquas.cz/quas
Komunikační rozhraní mezi našimi klienty, našimi službami a naším partnerstvím  

(distribuce na adresy obchodních partnerů a při akcích, kterých je daQUas účasten)
adresa daQUas, spol. s r.o., anny letenské 7, 120 00 Praha 2, webové stránky www.daquas.cz, e-mail daquas@daquas.cz 

telefony +420 222 51 22 01, +420 603 44 24 34
IČ 14616947, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle c, vložce 24258

obchodní a licenční informace (obchod@daquas.cz), Infocentrum MSDN (msdn@daquas.cz) 
bezpečnostní produkty (security@daquas.cz), pro poskytovatele služeb (provider@daquas.cz) 

změna kontaktních údajů (quas@daquas.cz)
vychází 3–4× ročně � uzávěrka tohoto čísla 27. listopadu 2018 � náklad 2600 výtisků 

příští číslo vyjde na jaře 2019 � issn 1210-440X
není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny v tomto čísle bez dPh a mohou se měnit s pohybem kurzu zahraničních měn.

Dostal se k vám softwarový QUAS náhodou a chcete číst i příští číslo? Pro to, abyste se zařadili mezi 
jeho pravidelné adresáty, stačí málo: pořizujte software nebo konzultační služby u společnosti DAQUAS.

Všechny texty jsou autorské a byly napsány k užitku a potěšení společnosti DAQUAS, spol. s r.o. a jejích klientů.  
Chcete-li odtud přebírat články, či jejich pasáže, nezapomeňte uvádět zdroj, jinak porušujete nejen ustanovení  

autorského zákona, ale co horšího – též mravy ustálené mezi slušnými lidmi.

Chcete provést  
analýzu své  
připravenosti  
na podobné incidenty? 
Potřebujete ověřit konfiguraci systémů vůči doporuče-
ným a bezpečným standardům společně s  jejich záloho-
vacími procedurami? 
Zavést konfigurační standardy lokálních či online systémů? 
Získat nástroj, který pomůže s bezpečností od A do Z? 
Obraťte se na  poskytovatele prověřených řešení, který 
dokáže všechny komponenty integrovat do jedné.

www.atom.ms/atom 

prvních 200 dní Gdpr
> Regulace známá jako GDPR nabyla účinnosti 25. května 2018. Ten „den, na který všichni čekali,“ 

svět neskončil v plamenech a kola evropského byznysu se nepřestala otáčet. Nemálo firem připravilo 
kromě veřejných prohlášení a kampaní pro získávání souhlasů i své interní systémy. Ale protože GDPR 
není jednorázovou akcí, jednorázovými nejsou ani novinky, kterými nás Microsoft v této oblasti zásobuje.

postupy na  
docs.microsoft.com
v novém centru dokumentace Microsoft docs se 
objevily technické i procesní postupy pro jednot-
livé online služby i technologie obsahující návody, 
jak reagovat při požadavku subjektů údajů o vý-
maz, export dat či změny údajů. dokumentace 
také popisuje hlášení a předcházení bezpečnost-
ních incidentů i odkazy na ochranné technologie 
a jejich doporučené nastavení společně s doporu-
čeným obsahem pro správné vyhodnocení a vy-
pracování dPia zprávy.
seznam nyní pokrývá tyto hlavní služby a techno-
logie:

 � office 365
 � Windows
 � azure
 � intune
 � dynamics 365
 � visual studio team services
 � Microsoft services

právní dokumenty
na tomtéž místě i s odkazem na online services 
terms, které jsou důležitou součástí, je též zveřej-
něn kontakt na evropského dPo (data Protection 
officer, Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 
společnosti Microsoft, což je kontakt a obsah, 
který určitě chcete mít uložen ve své dokumentaci 
pro GdPr.

technická podpora 
zajištění souladu
Microsoft dále rozvíjí prostředky, které mají orga-
nizacím umožnit či usnadnit správu a zpracování 
osobních údajů v souladu s požadavky GdPr, 
takže jejich naplnění je dnes za velmi rozumných 
podmínek dostupné i malým podnikům, firmám.

 � dostupnost vybraných bezpečnostních 
technologiích nyní i v předplatných Business 
chrání data i menších organizací

 � vybrané klasifikace osobních dat zemí EU 
jsou nyní aktualizovány přímo v Protection 
Center pro jednodušší vyhledání dat

Microsoft, GDPR a Česká republika
Microsoft aktualizoval některé z  dokumentů pro soulad 
cloudových služeb s  nejvýznamnějšími regulatorními 
požadavky v ČR na globálním portálu Microsoft Service 
Trust Portal (STP).

www.aka.ms/CZCR (Czech Compliance Resources)

Volba Regional compliance – czech Republic nyní nově 
obsahuje 4 záložky: 

 � GdPR dPIA: Modelové posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů (DPIA, Data Protection Impact 
Analyses) pro Office 365 a pro zpracování 
zdravotnických dat v Microsoft Azure, nyní včetně 
verze v angličtině

 � compliance Guides: nová verze přehledu Základní 
vyjádření společnosti Microsoft s.r.o. ke způsobům 
zajištění souladu s GDPR, s požadavky Zákona 
o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB), 
a dále s vyhl. č. 163/2014 Sb. pro banky a další 
finanční instituce 

 � GRc Assessment Reports: modelová analýza rizik 
spisové služby v cloudu Azure a znalecký posudek 
zdravotnické DPIA

 � Legal Opinions: Právní posouzení souladu smluvních 
podmínek cloudových služeb společnosti Microsoft 
s požadavky §4 novely Zákona o kybernetické 
bezpečnosti (ZKB), účinné od 1.8.2017.

Výše uvedené dokumenty pro ČR jsou veřejné a nevyža-
dují autentizaci uživatele ani proklik souhlasu NDA.

Upozornění: pro jiné dokumenty (např. auditní zprávy 
ISO a SOC) je nutné autentizovat se uživatelským účtem 
Microsoft Online služeb (Azure, Office 365), nebo ale-
spoň spotřebitelským účtem Microsoft (tzv. Microsoft 
Account). Současně je nutné odsouhlasit podmínky Non-
-Disclosure Agreement (NDA). To je jednoduchá a krát-
ká procedura, která umožňuje dle smluvních podmínek 
monitorovat použití určitých dokumentů vystavených 
na Portálu STP a která také umožňuje ochranu duševního 
vlastnictví společnosti Microsoft. 

www.aka.ms/CZCR
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GDPr v dokumentech
 � Sjednocené klasifikační politiky pro 
azure information Protection, office 365 
classification a cloud app security

 � Azure Policy jsou dostupné zdarma pro řízení 
přístupu k datům podléhajícím GdPr

 � office 365 i azure nabízejí integrovaný portál 
přímo pro zpracování DSR požadavků

 � Compliance Manager byl vydán 
v aktualizované verzi obsahující lepší řízení 
přístupu a více kontrolních rámců

nejlepší přehled, jak s GdPr na platformě Micro-
soft začít, najdete v portále Trust Center. Pro ob-
last služeb online pak slouží speciální service trust 
Portal (stP, www.aka.ms/STP, hlavní úložiště pod-
kladů pro zajištění souladu). Pro architekty řešení 
byly také vydány nové šablony pro návrh služeb 
s ohledem na tuto regulaci.

n  Z d r o j :  M i c r o s o f t  C Z / S K 
a   T e c h N e t  B l o g  C Z / S K  n



Profesionalita   Partnerství   PochoPení   PodPora   Péče


