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Kernun Clear Web: webový filtr pro český Internet 

Dne 23. února proběhl v Praze odborný seminář na téma „Ideální řešení filtrace webového provozu v 

českých firmách a společnostech“. Společnost Trusted Network Solutions ve spolupráci s DNS 

představila účastníkům semináře český produkt Kernun Clear Web. Webový filtr, který se primárně 

zaměřuje na chování českých uživatelů internetu. Díky unikátnímu systému přesné kategorizace 

Vzdělávání: 

dosahuje v našich podmínkách až 98% úspěšnosti. Pro výběr českého řešení jasně mluví také dostupnost technické podpory a 

okamžitá aktualizace, která je mnohdy pro koncové zákazníky stěžejní. Na závěr semináře představil Radek Nebeský ze společnosti 

TNS také obchodní balíček pro partnery, který obsahuje zvýhodněnou promo akci na Kernun Clear Web. Posluchače zaujal také 

atraktivní program Trade-up. Více informací můžete najít na webových stránkách www.kernun.cz. 

From zero to hero - Instalace IBM Connections - 14. března 

Ve spolupráci s IBM ČR pro vás připravujeme technický workshop, na kterém si ukážeme instalaci produktu IBM Connections, jehož 

část mají zákazníci Lotus zdarma k dispozici v rámci licence Lotus-Domino 8.5.3. 

Jedná se o populární formát „from zero to hero“, kde vám ukážeme end-to-end instalaci a konfiguraci formou prezentace a 

praktických ukázek. Veškeré dotazy vám rád zodpoví Jan Valdman (DNS) nebo Petr Kunc (IBM). Registrovat se můžete u Dany 

Pokorné (IBM). 

Prezentace Enterasys OneFabric a dalších novinek - 15. března  

Speciální seminář pro naše partnery tentokrát na téma Enterasys OneFabric… Agendu semináře a možnost registrace najde zde. 

HP TippingPoint konference - 19. března 

Ve spolupráci se společnosti AutoCont pořádáme 19. 3. 2012 v prostorách Konferenčního centra CITY v Praze 4 celodenní 

konferenci na téma HP TippingPoint. Více informací a možnost registrace zde. 

HP ComWare Advanced - 21. března  

Navazující školení zaměřené na pokročilou implementaci a konfiguraci operačního systému ComWare 5 a konfigurace sítí na 

platformě HP Networking - A series. Obsah školení a možnost registrace zde. 

Přehled všech školeních pořádaných společností DNS naleznete na webových stránkách v sekci Školení / Kalendář akcí. 

Ze světa našich vendorů: 
Magic Quadrant 2012 lídři na trhu: 

SafeNet v oblasti autentifikace uživatelů  Více se dozvíte v tiskové zprávě společnosti SafeNet.  

Check Point pro podnikové síťové firewally  Více informací naleznete v tiskové zprávě. 

Igor Urbán - nový Territory manažer pro Websense 

Od 1. ledna se stal novým manažerem pro Česko, Slovensko a Maďarsko Igor Urbán. Na této pozici tak vystřídal Daniela Hetenyiho. 

Igor Urbán přišel do společnosti Websense z distributorské společnosti SecTec, kde pracoval na pozici generálního ředitele. Nové 

kontakty na pana Urbána: iurban@websense.com, +421 905 274 378. 

Petr Lasek - nový Technical Account Manager pro CEE ve společnosti Radware 

Společnost RADWARE (www.radware.com) posiluje svou přítomnost v CEE regionu, především v České republice. Na pozici 

Technical Account Manager zde nastoupil Petr Lasek (petrl@radware.com). Primárně bude mít na starosti veškeré pre-sale aktivity a 

hlavně podporu partnerů. Petr Lasek působil v minulosti ve stejné pozici ve společnosti Allot Communications, naposledy zastával 

pozici solution designera ve společnosti HP. 

Radware - Global application & network security report 2011 

Společnost RADWARE  vydala „Global application and security report 2011“. Zpráva podrobně mapuje vývoj v oblasti DoS/

DDoS útoků v posledním roce. Dozvíte se, jak se mění motivace hackerů. Seznámíte se s novými bezpečnostními trendy, se 

způsoby útoků a s používanými nástroji, možnostmi ochrany a získáte řadu dalších zajímavých informací... Celou zprávu si můžete 

stáhnout zde. 

IBM ČR Reference story - IBM Sterling pro efektivnější komunikaci se zákazníky i dodavateli 

Skupina United Bakeries, největší výrobce pečiva na středoevropském trhu, nasadila řešení pro chytřejší obchodování (Smarter 

Commerce) od společnosti IBM. 

IBM Sterling B2B Integrator, který implementovala společnost EDITEL CZ, pomohl United Bakeries sjednotit automatickou 

elektronickou výměnu dat (EDI komunikaci) se zákazníky i dodavateli ze čtyř různých datových zdrojů. Společnost tak může nyní 

flexibilně reagovat na požadavky v oblasti výměny informací od svých partnerů v řádu pouhých hodin. Více informací se dočtete zde. 

Check Point oznámil rekordní výsledky za 4. čtvrtletí i za celý fiskální rok 2011 

„Čtvrté čtvrtletí bylo skvělým zakončením úspěšného roku, kdy výnosy a příjmy dosáhly historických hodnot a 

překonaly všechna naše očekávání a prognózy pro tento rok. Vynikající výsledky jsme mohli sledovat ve všech 

klíčových ekonomických ukazatelích: produktech, investicích do softwarových bladů a služeb.“ uvedl Gil Shwed, 

výkonný ředitel společnosti Check Point Software Technologies... Více se dočtete v tiskové zprávě. 

Check Point míří do cloudu s vyspělým bezpečnostním řešením na Amazon Web Services  

Check Point Software Technologies Ltd. oznámil, že zákazníci mohou rozšířit své zabezpečení v oblasti cloudu přes Amazon Web 

Services (AWS). Nově lze tímto způsobem pořídit bezpečnostní brány či softwarové blady od společnosti Check Point, jako 

jsou Firewall, Intrusion Prevention, Application Control, URL Filtering a mnoho dalších. Více informací se dočtete zde. 

Studie společnosti Check Point odhalila, že 71 % podniků přiznává výskyt bezpečnostních incidentů 

Zvýšený výskyt bezpečnostních incidentů se objevuje v důsledku užívání mobilních zařízení. Navíc, téměř polovina těchto přístrojů 

obsahuje citlivá firemní data. Organizace se obávají zejména ztráty a kompromitování citlivých dat uložených v zařízeních 

zaměstnanců... Více čtěte na našich webových stránkách. 

Promo nabídky: 

DNS opět HP Enterprise Distributorem  

Společnost HP Česká republika oznámila své nejlepší obchodní partnery za rok 2011. 

Vítězem kategorie HP Commercial Distributor roku se stala společnost eD System Czech a 

HP Enterprise Distributorem se stala společnost DNS.  

Celý článek a seznam všech oceněných si můžete přečíst na našich webových stránkách. 
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