IT PRODUKT 2017 | BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Zabezpečení dokumentů ve sdílených úložištích

AC NINA

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 zjednodušené 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.
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ako 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 konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost 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 vycházeli 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 webových stránek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.
Koncem roku můžete opět čekat finále. V každé kategorii bude zvolen 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 uživatelům. A tu nabízejí všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat
označení IT produkt 2017.
■

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 společnosti) 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 faktor v podobě šifrování 256bitovým klíčem. Dešifrovaný dokument je dostupný pouze
uživatelům, se kterými byl nasdílený (může tedy jít i o externí uživatele), po zadání jejich 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 zároveň 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

Firmy, jejichž produkty postoupily
ve druhém kole do finále soutěže
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Zaujal vás
tento
příspěvek?
Čtěte
související
články
s příbuznou
tematikou
on–line.
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BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ / HARDWARE | IT PRODUKT 2017
Řešení pro podnikové zálohování

Zakřivený monitor

Acronis Backup 12.5

Philips 349X7FJEW/00

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Acronis, www.acronis.cz/produkt/acronis-backup/

Kategorie:
Hardware
www.philips.cz/c-m-pc/monitory

Přihlašovatel:
Zebra systems, www.zebra.cz
výhradní distributor v České republice a na Slovensku

Přihlašovatel:
MMD – Monitors & Displays Czech Republic
www.mmd-p.com/
Zástupce na CZ/SK trhu

Použití produktu: Acronis Backup 12.5 umožňuje zálohování jakýchkoliv podnikových
dat umístěných na desktopech, laptopech, serverech i mobilních zařízeních, celé fyzické
či virtuální podnikové infrastruktury, a to lokálně i do cloudu. Poskytuje také ochranu
proti ransomwaru s automatizovanou obnovou poškozených dat a technologii dovolující
uživatelům verifikovat integritu zálohy před její obnovou a zároveň vyhovět regulatorním požadavkům na integritu dat s pomocí technologie blockchain. Produkt je dostupný
ve dvou edicích – Standard a Advanced, které se liší rozsahem funkcí i způsobem
správy.
Popis produktu: Acronis Backup 12.5 je rychlé, spolehlivé, ucelené zálohovací řešení
s funkcí aktivní ochrany proti ransomwaru. Produkt je snadno ovladatelný, nabízí vysokou spolehlivost a podporu pro hybridní cloudovou architekturu, přináší i řadu pokročilých funkcionalit (třeba Instant Restore pro obnovu během 15 sekund či vmFlashback
pro rychlou inkrementální obnovu virtuálních strojů) s podporou více než 20 aktuálních
platforem včetně Windows, Office 365, Azure, Linux, Mac OS X, Oracle, VMware,
Hyper-V, Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix XenServer, iOS a Android.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Acronis Active Protection k inteligentní detekci a blokování ransomwarových útoků
s okamžitou obnovou jakýchkoliv zasažených dat
■ Acronis Notary k zajištění autenticity a neměnnosti souboru od okamžiku zálohy
■ Centralizovaný dashboard pro kompletní podnikovou infrastrukturu
■ Instant Restore pro obnovu během 15 sekund
■ vmFlashback pro rychlou inkrementální obnovu virtuálních strojů

Použití produktu: Zakřivený 34palcový monitor 349X7FJEW kombinuje nejnovější
funkce s řadou inovací. Díky tenkému rámečku, čistému obrazu s UltraWide Quad HD
rozlišením (3 440 × 1 440 bodů) a technologií Ultra Wide Color vylepšuje zážitek ze sledování v panoramatickém formátu. Monitor je vhodný jak pro běžnou kancelářskou
práci, tak i multimediální zábavu.
Popis produktu: Zakřivený 34" monitor s formátem obrazu 21 : 9 a rozlišením
3 440 × 1 440. Doba odezvy je 4 ms, monitor lze připojit rozličnými způsoby – stále podporuje konektor VGA, dále pak moderní DVI, dva porty HDMI, DisplayPort a 4× USB 3.0.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Tenký rámeček
■ UltraWide Quad HD rozlišení (3 440 × 1 440 bodů) a technologie Ultra Wide Color
přináší zajímavý zážitek při sledování v panoramatickém formátu
■ Díky technologii AMD FreeSync a doby odezvy 4 ms vyhovuje i hráčům počítačových
her
■ Technologie MultiView umožňuje připojení dvou nezávislých zdrojů signálu
■ Mód LowBlue snižuje modré záření)
■ Výškově nastavitelný stojan pro lepší využití
Záruka: dva roky
Cena (bez DPH): 17 150 Kč
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IT PRODUKT 2017 | PODNIKOVÝ SOFTWARE
Systém pro řízení IT procesů

Kognitivní řešení pro analýzu dat

ObjectGears, verze 1.6

EMMA (Expert Multichannel
Multilingual Analyst)

Kategorie:
Podnikový software
Terannum, www.objectgears.cz

Kategorie:
Podnikový software
Datera, emma.datera.cz

Přihlašovatel:
Terannum, www.objectgears.cz
výrobce a implementátor

Přihlašovatel:
Datera, emma.datera.cz
výrobce

Použití produktu: Platforma ObjectGears umožňuje vytvářet aplikace představující
řešení zákazníkových potřeb. Spolu s platformou pro vývoj aplikací zákazník také dostává na ní vyvinutá řešení pro řízení IT procesů a projektů, servicedesk, znalostní bázi
a další. Prvotní rozhodnutí motivované potřebou pořízení daných řešení se zhodnotí při
implementaci kvůli snadnosti úprav a přizpůsobení potřebám zákazníka, které platforma dokáže řešit mnohem lépe než software vyvíjený pouze pro konkrétní účel. Veškerá logika systému je navíc zpřístupněna úpravám, takže zákazník není odkázaný na
výrobce systému.

Použití produktu: EMMA přesně řekne, proč zákazníci volají a píšou – dokáže totiž třídit nestrukturované informace z různých komunikačních kanálů, jako jsou hlasové hovory, web, e-mail nebo sociální sítě. Činí tak pomocí pokročilé obsahové analýzy
a schopnosti zpracování přirozeného jazyka, čímž odhalí nové vzory a trendy v zákaznických datech, které předtím mohly zůstat bez povšimnutí. To vede k lepšímu přehledu
o dotazech kontaktního centra, a výrazně se tak zlepšuje úroveň poskytovaných služeb.
EMMA pomáhá také při vyhodnocování marketingových a obchodních aktivit a umožňuje zákazníkům poskytnout to, co požadují.

Popis produktu: ObjectGears je platformou RAD (Rapid Application Development) určenou pro rychlý a efektivní vývoj aplikací. Po nainstalování lze snadno implementovat
i jiná řešení – např. procesy, které se dosud řešily formou excelovských tabulek nebo
aplikacemi na konci svého životního cyklu. Produkt tak zlevní a zrychlí nové projekty.
Uživatelé navíc nové aplikace dostávají v jednotném prostředí, které znají, místo mnoha
nových aplikací, jež všechny fungují trochu jinak. RAD platforma, řízení IT procesů
a projektů, servicedesk a znalostní báze jsou pro použití s až 25 uživateli zcela zdarma
v plné verzi – tedy bez žádných omezení.

Popis produktu: EMMA kromě interaktivních reportů poskytuje i analytické rozhraní,
které umožňuje provádět dotazování podle vlastního zadání. Díky tomu lze interakce se
zákazníky kategorizovat podle obsahu (ať už se týkají nároků zákazníků či nových produktů) a identifikovat společná nebo jinak významná témata, dále najít souvislosti a podobnosti v hovorech a tématech, měřit v nich aktivitu operátora i klienta, ticho v hovoru
či skákání do řeči nebo také najít zakázaná slova.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Konsolidovaný přehled všech informací o IT systémech
■ Responzivní design, intuitivní prostředí
■ Možnost prohlížet data formou seznamu záznamů, schémat, grafů, kalendářů, časové osy
■ Plnohodnotné workflow, joby, podpora skriptování
■ Audit trail
■ Reportingový nástroj
■ Široké možnosti integrace na několika úrovních
Cena (bez DPH): do 25 uživatelů zdarma, pro větší počet uživatelů se cena odvíjí
od jejich množství
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Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Detekce anomálií a neznámých témat v hovorech
■ Proaktivní sledování souladu obsahu hovoru s legislativou (např. GDPR, MiFID II)
skrze anotátory
■ Analýza interní a externí komunikace
■ Podpora více komunikačních kanálů
■ Snadná integrace do firemní infrastruktury
■ Tvorba textových analyzátorů přirozeného jazyka pro identifikaci komplexních scénářů v hovoru pro cílové obchodní domény
Záruka: 12 měsíců
Cena (bez DPH): projektová, podle parametrů dodávky
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PODNIKOVÝ SOFTWARE / HOME | IT PRODUKT 2017
Komplexní projektový i podnikový software

Bezdrátový třípásmový gigabitový router

Easy Project 2017

TP-Link Archer C5400

Kategorie:
Podnikový software
Easy Software, www.easyproject.cz

Kategorie:
IT Produkt Home
TP-Link, www.tp-link.com/en/

Přihlašovatel:
Easy Software, www.easyproject.cz
výrobce

Přihlašovatel:
TP-Link Czech, cz.tp-link.com
výrobce

Použití produktu:
Produkt slouží pro efektivní řízení projektů v malých, středních i velkých týmech. Díky
dostupným rozšířením lze pomocí něj řídit také zdroje, finance a zákazníky, takže může
pro řadu týmů/společností sloužit jako komplexní informační systém pro celou firmu.
Firmám přináší vyšší kvalitu projektů, časovou úsporu při realizaci projektů, efektivnější
komunikaci, vyšší ziskovost projektů i spokojenost pracovníků a také prostor pro další
růst. Funguje v cloudu nebo na serveru zákazníka.

Použití produktu: Gamingový router slouží jako výkonný zábavní hub pro digitální domácnost. Podporuje několik HD videostreamů, hraní on-line her, brouzdání po internetu
na laptopech, tabletech a chytrých telefonech a ostatních aktivit současně a bez zpomalení. Široký rozsah pokrytí udržuje zařízení připojená nehledě na vzdálenost. Na jednom
celém pásmu můžete hrát hry a sledovat 4K videa na konzolích, výkonných počítačích
a chytrých televizích bez přerušení. Díky osmi anténám detekujícím pozice připojených
zařízení je připojení stabilnější a výkon sítě je lepší dokonce i ve velkých prostorech.

Popis produktu: Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními
pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Poskytuje komplexní řešení – od nápadu přes realizaci projektu až po jeho kontrolu a evaluaci. Jeho součástí je metoda vizuálního plánování, které je oproti tomu tradičnímu výrazně snadnější. Produkt umožňuje nejen spravovat projekty, ale díky rozšířením (zdroje, finance a zákazníci) lze použít jako komplexní informační systém pro řízení celé firmy. Řešení je kompatibilní s certifikovanými
přístupy projektového řízení (IPMA/PMI/PRINCE2).

Popis produktu:
Archer C5400 představuje bezdrátový třípásmový MU – MIMO gigabitový router s podporou standardu 802.11ac, což je nejnovější generace Wi-Fi sítí. Srdcem routeru je dvoujádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz a tři koprocesory. Produkt nabízí jedno 2,4GHz
pásmo (1 000 Mb/s) a dvě 5GHz pásma (2 167 Mb/s), celkem čtyři gigabitové ethernet
porty, dva USB konektory, z toho jeden verze 3.0. Výhodou je osm externích antén pro
maximalizovaný rozsah Wi-Fi sítě. Router poskytuje možnost řízení připojení k internetu – třeba síť pro hosty či rodičovská kontrola. Aplikace pro správu je v češtině pro
Android i iOS.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Jednoduché ovládání
■ Český software s globální dostupností
■ Rozšiřitelnost a komplexnost
■ Podpora vizuálního plánování
■ Globální cloud nebo možnost zprovoznění na vlastním serveru
■ Lokalizace do 14 jazyků (mj. CZ, ENG, DE, FR, JP, RU)
■ Kompatibilní s certifikovanými přístupy projektového řízení
Cena (bez DPH): pro jednoho uživatele zdarma, pro více uživatelů od 199 Kč/uživatele
a měsíc

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Technologie Tri-Band – provoz tří oddělených pásem najednou, s rychlostí až
5 334 Mbit/s
■ Technologie MU-MIMO – až čtyřnásobná rychlost oproti tradičním routerům díky
posílání dat několika zařízením současně
■ Tether – aplikace pro správu v češtině
■ Technologie Smart Connect – automaticky přiděluje každé zařízení nejlépe dostupnému pásmu
■ Technologie Beamforming – maximální rozsah a účinnost zlepšující výkon sítě
Záruka: tři roky
Cena (bez DPH): 7 767 Kč

CO M P U T E RWO R L D.C Z

CW7-14-17.indd 17

17
22.06.17 15:44

