
obvykle se zákazníkem pracujeme dlou-
hodobě. Pomocí školení můžeme posu-
nout všechny zaměstnance o jednu či dvě 
úrovně výše, během relativně krátké 
doby:“ doplňuje Dalibor Tomáš s tím, 
že ani tady nabídka vzdělávání nemusí 
končit.
Pro určitou skupinu zákazníků může 
být totiž výhodnější spolupráce formou 
konzultace nebo podpory implementa-
ce. V tomto případě mohou specialisté 
Alef Nula provést zákazníka vlastně 
celám procesem, od nasazení, až po 
první dny či týdny užívání. „Chceme, 
aby naši lektoři byli především odbor-
níci na danou problematiku,“ říká 
Dalibor Tomáš a dodává: „Mohou totiž 
doplnit školení přímo poznatky z praxe, 
a zároveň zasadit školení do reality 
České republiky, kde může být situace 
mírně odlišná od toho, nač jsme zvyklí 
ze světových trhů.“ 

Trendem je kybernetická 
bezpečnost i datová centra
Nabídka kurzů se mění stejně, jak se 
mění požadavky trhu. „V souvislosti 
s přijetím zákona o kybernetické bez-

pečnosti se zdá, že této problematice se 
konečně začínají vážně věnovat i menší 
firmy,“ vysvětluje Dalibor Tomáš v roz-
hovoru. Proto se v nabídce školení ob-
jevilo několik bezpečnostních kurzů, 
které mohou firmám pomoci naplnit 
požadavky zákona.
Do portfolia školení ale postupem času 
přibily i kurzy zaměřené na produkty 
společností F5, IronPoint a dalších. 
Druhým viditelným trendem součas-

nosti je růst zájmu o datová centra. 
V nabídce Alef Nula tak nyní najdou 
zákazníci kurzy zaměřené na aplikace, 
oblast storage, ale také na virtualizaci.
Zajímavým krokem od dosud čistě 
technických školení je sada kurzů za-
měřených tzv. Soft Skills. 
Tyto kurzy...

se mnohdy navzájem ruší, jsou náchyl-
né na změny počasí a podmínek – na-
příklad když na stromě v trase spoje 
naroste listí. Uživatel má tak právo si 
vybrat. Připojení přes wi-fi je poměrně 
levné právě proto, že se zde neplatí 
žádné licenční poplatky. Je ale dobré 
mít na paměti, že tato levná cena je vy-
vážena mimo jiné tím, že je v tomto 
pásmu nulová regulace. Nadneseně 
řečeno, každý si v něm může dělat, co 
chce. Takže pokud si váš soused na-
staví wi-fi například na stejný kanál, 
jaký používá váš poskytovatel, máte 
zaděláno na pořádný problém. 
Z tohoto důvodu je wi-fi možné akcep-
tovat jako připojení v případech, kde 
případné výpadky nezpůsobí velké 
škody, pro připojení firem a organiza-
cí, kterým internet slouží jako pracov-
ní nástroj, není příliš vhodný. Nese 
s sebou mnoho rizik. V Česku jsme si 
bohužel zvykli, že spousta služeb je 
zadarmo nebo téměř zadarmo. Pro sou-
kromé použití, proč ne. Ale v profesi-
onálním životě bychom měli mít tro-
chu jiná kritéria. Pokud nám nějaký 
prostředek slouží k vydělávání peněz, 
je asi v pořádku za něj platit.
V případě připojení k internetu ovšem 
do hry vstupuje ještě je-
den faktor. A ten se ne-
týká zdaleka jen...

zace implementuje systém administra-
tivních, fyzických, technických a per-
sonálních bezpečnostních regulačních 
opatření. Každé z uvedených bezpeč-
nostních regulačních opatření má defi-
nované rozdílné funkce, které fakticky 
zajišťují výkon implementovaného bez-
pečnostního standardu. Bezpečnostní 
opatření mají obvykle svou primární 
funkci, kterou může být ochrana, de-
tekce, obrana, obnova nebo manage-
ment. Způsob zabezpečení dat, který 
disponuje větším množstvím funkcí, 
zvyšuje obranyschopnost vůči možné-
mu útoku.

Aspekty informační 
bezpečnosti
Aby byla bezpečnost informací říze-
ná, je nezbytné pro tyto účely do orga-
nizace metodicky implementovat čtyři 
klíčové procesy:
• Nastavení a správa organizačních 

postupů – především 
bezpečnostní politi-
ky;...

ISMS: naplňte požadavky zákona 
kované systémy managementu. Hlavní 
důraz je kladen na identifikaci rizik, 
která jsou následně řízena adekvátními 
opatřeními. Významnou roli hrají také 
přílohy normy, které poskytují návo-
dy na realizaci konkrétních účinných 
opatření relevantních k celé řadě rizik.

Při implementaci tohoto systému ma-
nagementu je velice důležité rozhod-
nutí vedení organizace, neboť aplikace 
může (ne vždy a ne nutně) představovat 
dílčí investice do realizace opatření 
a stejně tak může vyžadovat změny 
v pojetí správy IT v organizaci. Stejně 
tak je důležitý výběr poradce (či pora-
denské organizace), který by nejen 
měl být erudován v oblasti IT, rovněž 
však musí zvládnout projekt implemen-
tace systému managementu z manažer-
ského a systematického hlediska tak, 
aby tento vhodně doplnil stávající stav 
a nezpůsobil ztíženou kompatibilitu 
mezi IT sférou a „zbytkem společnosti“.

Nebojte se certifikace
Norma je kompatibilní s ostatními běž-
ně aplikovatelnými standardy a tedy 
může vhodně doplnit již zavedený sys-
tém managementu např. dle ISO 9001, 
ISO 14001, či ostatními standardy. 

Nový zákon o kybernetické bezpeč-
nosti, který v lednu konečně vstoupil 
v platnost, rozvířil novou vlnu disku-
se mezi odbornou veřejností o nut-
nosti aplikovat požadavky tohoto 
zákona a jeho prováděcí vyhlášky. 
Jednou z možností, jak se vypořádat 
s celou oblastí ochrany informací 
a kybernetické bezpečnosti, je im-
plementace systému managementu 
ochrany informací (obvykle zkraco-
vaného jako ISMS) dle mezinárod-
ního standardu ISO/IEC 27001.

Systém managementu ochrany infor-
mací poskytuje návody na provedení 
opatření k dostatečné kybernetické 
ochraně a to z různých úhlů pohledu. 
Tímto se stává aplikovatelnou pro nej-
širší spektrum organizací zahrnující 
státní správu, veřejný sektor, ale i ko-
merční sféru podnikání.

Plánuj – dělej – rozhoduj
Systém managementu ochrany infor-
mací je vystavěn dle principu PDCA 
(plánuj – dělej – kontroluj – rozhoduj), 
čímž vhodně doplňuje mnohé jiné apli-

Rovněž, stejně jako systémy manage-
mentu dle výše uvedených norem, je 
systém managementu ochrany infor-
mací možné nechat certifikovat naším 
akreditovaným certifikačním orgánem 
společností AUDISO a.s.

Školení je důležitou součástí byznysu. 
Nově přibyl NetApp.
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