
Centrální řízení webového provozu 

Bezpečný přístup na internet 

Ochrana interní sítě a efektivita zdrojů 

Detailní reporting a řízení procesů 

Máte svůj webový 

provoz pod kontrolou? 



Proč filtrovat přístup na web? 

Přístup na web dnes tvoří až 90 % veškeré komunikace 

vnitřní sítě s internetem. Proto představuje nejsnadnější cestu 

pro zavlečení škodlivého obsahu. 

Klíčové oblasti pro nasazení webového filtru: 

Bezpečnost 

 Bezpečný přístup 

 Chrání interní síť 

Efektivita 

 Snižuje zneužívání internetu 

 Efektivně řídí webový provoz 

 Šetří datovou linku 

Zdroje 

 Detailní reporting 

 Manažerské výstupy 

 Podpora procesů 



Rozhoduje kvalita filtrace 

Jaké domény navštěvují uživatelé internetu? 

 Uživatel 

 Doména 

 Znalost aplikací 

 Kategorizace 

 Efektivita 

 Podpora 

Case Study: 1 organizace / 1 den / 600 uživatelů / 380 000 stránek / 2 400 domén 

Návštěvnost domén v ČR: 

75% doména.cz 

 

doména.com 
21%  

4% ostatní 

ANO 30% 

 

NE 45% 

 

NE 6% 

 
ANO15% 

Úspěšnost zahraničního filtru: 



Srovnání a hlavní rozdíly 

V čem je webový filtr Kernun Clear Web jiný? 

 Rozsáhlá, ale nepřesná databáze 

 Orientace na celosvětový trh  

 Automatizovaná strojová kategorizace  

 Cizojazyčná obsluha 

 Složitá procedura požadavků 

 Špatná dostupnost technické podpory 

Přesná, rychlá a účinná databáze  

Znalost prostředí a chování uživatelů  

Lidská kategorizace nových stránek 

Okamžitá aktualizace databáze 

Nadstandardní komunikace 

Český výrobce s technickou podporou 

Běžný webfiltr 



Hlavní přínosy 

Bezpečný a efektivní přístup na internet 

Ochrana interní sítě před zavlečením škodlivého kódu 

Omezení zneužívání internetu a firemních zdrojů 

Odpovědné nastavení bezpečnostních politik 

Podpora firemních procesů a řízení lidských zdrojů 

Úspora vytížení kapacity datové linky 

Technická podpora včetně možnosti svěřené správy 

Uvolnění vlastních zdrojů v rámci IT 



 Databáze stránek 

 Katalog kategorií 

 Politiky přístupů 

 Autentizace 

 Profily uživatelů 

 Statistiky 

 Reporting 

POVOLENÉ 

kategorie 

BYPASS 

kategorie 

ZAKÁZANÉ 

kategorie 

 Zpravodajství 

 Business 

 Vzdělávání 

 Státní správa 

 Vyhledávače 

 Sport 

 … 

 Sociální sítě 

 Mailové weby 

 Nakupování 

 Bankovnictví 

 Koníčky 

 Cestování 

 … 

 Pornografie 

 Pirátské weby 

 Proxy servery 

 Extrémizmus 

 Násilí 

 Sektářství 

 … 

Jak filtrování funguje? 

Tři základní režimy a filtrování dle tematických kategorií. 



Katalog kategorií 

Srdcem je databáze webových stránek, které jsou zatříděny 

do katalogu tematicky odpovídajících kategorií 

kategorie: Vzdělávání 

www.proskoly.cz 

www.wikipedia.com 

www.spisovatele.cz 

www.cesky-jazyk.cz 

kategorie: Hazard 

www.casino.com 

www.poker.cz 

kategorie: Sociální sítě 

www.facebook.com 

www.twitter.com 

www.kernun.cz/cwdb Je vaše stránka správně zařazena? 

http://www.kernun.cz/cwdb


Z pohledu uživatele 
www.idnes.cz 

kategorie: 

Zpravodajství-Časopisy 

POVOLENO 

Uživatele zaujalo video: 

Vilhelmová s Geislerovou 

ukázaly břicha  KLIK… 



Hudba-Rádio-Kino-Televize ,  Zpravodajství-Časopisy 

KERNUN CLEAR WEB BYPASS 

Uživatel je upozorněn, 

že stránka je zařazena v blokovaných 

kategorií a pro dočasné povolení vstupu 

musí aktivovat: 

BYPASS 

Z pohledu uživatele 



Seznam.cz – vyhledávání 

Zadal klíčové slovo: 

www.sex.cz 

Vyhledat… 

Z pohledu uživatele 



Uživateli se zobrazil 

výpis s výsledky vyhledávání. 

Vybral si první odkaz… 

Sex online – sex a erotika… 

KLIK… 

Z pohledu uživatele 



Erotika-Nahota 

KERNUN CLEAR WEB 

Uživatel je upozorněn, 

že nemá oprávnění pro přístup 

na požadovanou stránku www.sex.cz, 

která je zařazena v zakázané 

kategorii: Erotika-Nahota 

ZAKÁZÁNO 

Z pohledu uživatele 



Administrační rozhraní 

Administrační rozhraní Kernun Clear Web nabízí centrální 

správu i detailní přehled o webové komunikaci. 

Manažer, správce sítě, auditor či personalista, ti všichni mohou cenná 

data v odpovědné míře využívat ke své činnosti v oblasti vedení 

lidských zdrojů a řízení firemních procesů. 













Velikost organizace 

Výkon 

 25 – 250 

 250 – 750 

 750 – 2000 

 2000 – Unlimited 

KERNUN: HW modely a licence 

• Uživatel       • Organizace       • Výkon 



Reference Air Bank a.s. 

Home Credit, a.s. 

J&T BANKA, a.s. 

LBBW Bank CZ a s. 

PPF a.s. 

Raiffeisenbank CZ a.s. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ministerstvo vnitra ČR 

Jihomoravský kraj 

Parlament ČR 

 

Skupina ČEZ 

Český hydrometeorologický ústav 

Česká televize 

Česká zbrojovka, a.s. 

Ptáček-velkoobchod, a.s. 



KERNUN = produkt i služba 

Český výrobce s vlastním vývojem 

Technická podpora a spolehlivé servisní služby 

 Orientace na aktuální bezpečnostní rizika a hrozby IT prostředí 

 Vývoj a podpora lokálně používaných aplikací 

 Mezinárodní certifikace orgánu TÜV ISO 9001 a IEC 27001 

 Certifikát NBÚ ČR o bezpečnostní způsobilosti stupně DŮVĚRNÉ 

 Servis a svěřená správa v režimu 8 × 5 nebo 24 × 7 

 Okamžitá servisní reakce dle pevně stanoveného časového limitu 

 Možnost financování i formou měsíční licence 

 



Vyzkoušejte si KERNUN CLEAR WEB 

přímo na svém počítači 

„FILTRUJTE živě“ 

www.kernun.cz/demo 

Testovací On-line demo 

http://www.kernun.cz/demo

