20 oglasna priloga
KOLEDAR IKT-DOGODKOV

Od 21. aprila do 31. maja
Navedeni so naziv in opis,
organizator, kraj, datum
in mesto dogodka ter
spletna stran za dodatne
informacije.
Hannover Messe 2016, največji svetovni tehnološki sejem,
Hannover, 25.–29. aprila,
Deutsche Messe (www.hannovermesse.de)
TV Connect 2016, vodilni svetovni dogodek na temo tehnologij in rešitev povezane zabave,
Informa, London, 26.–28. aprila, Excel (tvconnectevent.com)
Windays 2016, poslovno-tehnološka konferenca uporabnikov Microsoftove opreme, največji IKT-dogodek na Hrvaškem, Microsoft Hrvaška, Poreč, 26.–29. aprila, Otok sv. Nikola (www.windays.hr)
ICT Expo Helsinki 2016, mednarodni IKT-sejem in kongres,
easyFairs, Helsinki, 27. in 28.
aprila, Helsingin Messukeskus
(www.easyfairs.com)
Maker Faire, sejem, ki kombinira znanost, tehnologije, zabavo in poslovanje, Maker Media,
Paris, 30. aprila in 1. maja, Foire de Paris (www.makerfaireparis.com)
EMC World 2016, letna konferenca uporabnikov opreme
EMC2 s poudarkom na oblaku in
velikih podatkih, EMC2, Las Vegas, 2.–5. maja, The Venetian
(www.emcworld.com)
Varnost informacijskih sistemov z organizacijskega vidika, zgoščen tečaj o osnovah informacijske varnosti, Housing
Co., Ljubljana, 3.–5. maja, učilnica podjetja (www.housing.si)
12. nanotehnološki dan, konferenca na temo revolucionarnega razvoja nanotehnologije,
Janez Škrlec (RRD), Ljubljana,
6. maja, Gospodarsko razstavišče (janez-skrlec.si)
IBM Vision 2016, konferenca
na temo rešitev IBM za poslovno analitiko, upravljanje delovnega učinka in tveganja ter izboljšanje financ, prodaje in vodenja kadrov, IBM, Orlando, 9.–
12. maja, Hilton Bonnet Creek
(www.ibm.com/si/sl)
M2C 2016 (Digital-Leadership –
Dare to be Different!), mednarodna konferenca na temo digitalnih medijev in družabnega poslovanja, Brand Science Institute, Hamburg, 9. in 10. maja,
East Private Cinema (www.marketing2conference.com)
PCIM Europe 2016, mednarodni sejem in konferenca na
temo elektronike za energetiko,
inteligentnega gibanja in kontrole kakovosti, Mesago PCIM, Messezentrum Nürnberg Messe,
Nürnberg, 10.–12. maja (pcimeurope.com)
PODIM 2016, 36. mednarodna
konferenca o podjetništvu in
inoviranju z osrednjo temo Sodelovanje med start-upi in uve-

ljavljenimi podjetji, Tovarna
podjemov, Maribor, 11. in 12.
maja, hotel Habakuk (www.podim.org)
ZAUH 2016, predstavitev storitev in produktov za zajem, arhiviranje, upravljanje in hrambo podatkov različnih podjetij,
Palsit, Ljubljana, 12. maja, Gospodarsko razstavišče (www.
palsit.com)
NT-konferenca 2016, 21. strokovni in izobraževalni IT-dogodek strokovnjakov, partnerjev in uporabnikov Microsoftove opreme, Microsoft Slovenija,
Portorož, 16.–18. maja, Grand
hotel Bernardin (www.ntk.si)
Sejem tehnike 2016, 60. mednarodni sejem tehnike in tehničnih dosežkov, Beograd, 16.–
20. maja, Beogradski sajam
(www.sejem.co.rs)
Mrežologija (Network+), tečaj,
namenjen IT-strokovnjakom, ki
potrebujejo znanje o tehnologijah LAN in WAN ali certifikat
Network+, Housing Co., Ljubljana, 16.–31. maja, učilnica podjetja (www.housing.si)
SAPphire Now 2016 + ASUG
Annual Conference, letna konferenca strokovnjakov in uporabnikov programske opreme SAP, SAP, Orlando, 17.–19.
maja, Orange County Convention Center (OCCC) (www.sapandasug.com)
ICT Security 2016, konferenca
o omrežni varnosti, kartičnem
in mobilnem bančništvu, kibernetskem kriminalu in digitalni forenziki, Septia Academy in
Centar za ekonomske raziskave
Beograd (CEIB), Beograd, 19. in
20. maja, Crowne Plaza Belgrade (www.ict-conferance.org)
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Na Brdu bodo že
desetič podelili
nagrado CIO leta
V Kongresnem centru
Brdo pri Kranju bodo 27.
maja že desetič podelili
nagrado in plakete CIO leta
za izjemne dosežke na področju IKT-menedžmenta
v Sloveniji. Priznanja podeljuje strokovni odbor, ki
ga sestavljajo priznani domači strokovnjaki in menedžerji. Namen nagrade
je med drugim promocija
panoge IT in krepitev njene prepoznavnosti v slovenski javnosti.
Nagrado so prvič podelili leta
2006. Pred podelitvijo bo več
strokovnih predavanj in okrogla miza, na kateri bodo letos
poskusili oceniti, kako se slovenska podjetja spopadajo s
procesom digitalne preobrazbe oziroma nove industrijske
revolucije ali industrije 4.0.
Kakšna bo digitalna
Slovenija leta 2020
Nekatera največja podjetja pri
nas se že ukvarjajo z digitalno
preobrazbo, številna druga pa
se trudijo oceniti svoje potrebe
in možnosti ter osmisliti lastno
strategijo.

Slovenska vlada je marca
sprejela dokument o strategiji
razvoja informacijske družbe
v petletnem obdobju Digitalna Slovenija 2020. Na številna
vprašanja s tega področja bo na
Brdu poskušala odgovoriti vrsta
svetovnih in domačih predavateljev, med njimi generalni direktor Comtrada Group Alexis
Lope-Bello (digitalne priložnosti in tuji pogledi na trg IT), direktor raziskav v podjetju Gartner Anthony Harrington (CIO
Agende 2016) in direktor Uberja
Croatia Davor Tremac (digitalna preobrazba podjetja Uber).
Digitalna preobrazba kot
priložnost za slovenski IKT
Dopoldanski del dogodka na
Brdu bo zaokrožila okrogla miza z naslovom Digitalna preobrazba – priložnosti za slovenski IKT in gospodarstvo, na kateri bodo svoja mnenja predstavili Alexis Lope-Bello, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, predsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen, generalni direktor Petrola Pavel Škerlj in drugi
udeleženci.

NT-konferenca bo
maja v znamenju
digitalne preobrazbe

EmTech Digital, konferenca na
temo digitalnih tehnologij prihodnosti, MIT Technology Review, San Francisco, 23. in 24.
maja, St. Regis Hotel (www.technologyreview.com)
SMT Hybrid Packaging 2016,
mednarodni sejem in kongres
integracije sistemov v mikroelektroniki, Mesago Messe Frankfurt, Nürnberg, 26.–28. maja,
Messezentrum Nürnberg Messe
(www.mesago.de)
CIO leta 2016, razglasitev 10.
dobitnika priznanja CIO leta,
programski svet in Housing Co.,
Brdo pri Kranju, 27. maja, Kongresni center Brdo (www.cio.si)
SPC Adriatics 2016, konferenca namenjena uporabnikom
programske opreme SharePoint
2016, Office 365, Azure in Project, Zagreb, 31. maja in 1. junija, hotel Aristos (spcadriatics.
com/2016)
IBM SEE Business Connect,
konferenca »Novo obdobje razmišljanja« o kognitivnih sistemih za obvladovanje poplave podatkov, IBM jugovzhodna
Evropa, Budimpešta, 30. in
31. maja, Castle Garden Bazaar
(www.ibm.com/si-sl)

""NT-konferenca vsako leto obišče veliko ljudi iz Slovenije in
tujine. Letos jih pričakujejo od 1.500 do 1.700.

Microsoftova NT-konferenca, največji slovenski
tehnološki in poslovni dogodek, bo letos v Portorožu med 16. in 18. majem. V
Grand hotelu Bernardin pričakujejo od 1.500 do 1.700
domačih IT-strokovnjakov,
razvijalcev in poslovnih odločevalcev, ki jim bo več kot
150 predavateljev iz Slovenije in tujine predstavilo novosti iz sveta IT.
Rdeča nit letošnjega dogodka
bo digitalna preobrazba poslovanja. Drugi dan konference
bosta na NTK Poslovnem srečanju poleg predstavitve nekaterih slovenskih in tujih primerov uspešne poslovne preobrazbe organizacij nastopila še dva
zanimiva gosta. David Rowan,
urednik britanske izdaje revije Wired, ki je v svojih razisko-

vanjih poslovnega sveta v dobi
mobilnosti in neskončnega števila podatkov obiskal mnoga revolucionarna zagonska podjetja (kot so WhatsApp, Google,
LinkedIn), se bo osredotočil na
nujne spremembe v poslovanju organizacij, ki jih narekujejo porabniki, omogočata pa velikanska količina podatkov in
tehnologija.
Drugi zanimiv gost bo Tom
Loosemore, ki je leta 2010 ustanovil britansko organizacijo Government Digital Service in bil
do leta 2015 namestnik direktorja v njej. Med drugim je vodil projekt GOV.UK, edino spletno stran britanske vlade, ki ima
do danes že več kot dve milijardi
obiskov. Predstavil bo izkušnjo
uvajanja digitalnih storitev in na
podlagi lastnih primerov govoril o več vidikih digitalne preobrazbe poslovanja.

Kriptiranje
sta ena usp
Izsiljevalski virusi so lani pomenili že 83 odstotkov vseh škodljivih kod in
med »zaslužkarji« na lestvici spletnega kriminala
sploh nimajo konkurence.
Petya je eden najbolj svežih nepridipravov, ki poleg
tega, da zakriptira podatke, prepreči tudi nalaganje
operacijskega sistema.
Kljub tako rekoč stalnemu opozarjanju varnostnih strokovnjakov na pomembnost ustrezne zaščite posamezniki in
podjetja pravo vrednost dokumentov v praksi spoznajo šele
takrat, ko ostanejo brez njih.
Skoraj ne mine mesec, ko
izsiljevalski virusi ne bi dosegli odmevnejšega »uspeha«. Njihovim piscem je uspelo izdelati vrhunski poslovni model – če
le ne bi bil nelegalen. Ob okužbi naprave z izsiljevalskim virusom ta najprej zakriptira
vse pomembne podatke in dokumente na njej, uporabniku
pa prikaže sporočilo, v katerem mu pojasni, da bo za njihovo povrnitev potrebno plačilo odkupnine. V omejenem
času, seveda, sicer ostane brez
podatkov.

Najprodornejši okuži
90 tisoč naprav
Ker gre pri izsiljevalskih virusih za škodljive kode, ki za
kriptiranje uporabljajo v omejenem času nezlomljive algoritme, je edina možnost, da pridobimo svoje podatke nazaj,
plačilo zahtevane odkupnine. Ta ponavadi znaša od 300
do dva tisoč evrov, odvisno od
tega, koliko in kakšne podatke
je virus našel in zakriptiral. Za
kako resno nevarnost gre, priča že podatek o tem, da najuspešnejša škodljiva koda vsak
dan okuži približno 90 tisoč
naprav. Očitno je, da so zaslužki spletnih kriminalcev visoki
in tudi na njihovi strani upravičujejo vsa z nelegalnimi početji povezana tveganja.
Nov mesec, nova nevarnost
– najprej Locky
Leto 2016 bo očitno še eno, posejano z izsiljevalskimi virusi.
Sredi februarja je na primer
pohod začel izsiljevalski virus
Locky. Širil se je s priponkami
elektronske pošte, najpogosteje se je predstavljal kot račun
za posamezno storitev. Ko je
uporabnik dokument odprl,
ga je urejevalnik besedil ob-

Resnično vsest
z velikim srcem
Skrbnike poslovnih, posebno pisarniških okolij
zanimata zlasti upravljanje podatkov in integracija praktičnih storitev iz oblaka. Proizvajalec strežnikov NAS Synology se je zanesljivo uveljavil v manjših poslovnih okoljih, saj s
svojimi strežniki DiskStation ponuja vsestransko prilagodljive naprave, ki skupinam uporabnikov omogočajo hiter in preprost
dostop do datotek in drugih priljubljenih storitev.
Posebnost Synolog yjevih
naprav NAS je pametna platforma DiskStation Manager,
ki škatlico z diski spremeni v
večopravilni strežnik. V sveži
različici 6.0 prinaša še boljšo
podporo tehnologijam virtualizacije in optimizacije za novo
generacijo poslovnih storitev, s
katerimi poslovna okolja dvignejo produktivnost zaposlenih
na še višjo raven.
Storitev e-pošte v
zasebnem oblaku
Večina podjetij, in sicer kar 81
odstotkov, kot osnovo svoje poslovne komunikacije uporablja
e-pošto. Raziskave kažejo, da
za ustrezno varnost e-poštne

storitve ali rešitve poskrbi le 58
odstotkov podjetij, bodisi zaradi neznanja bodisi zaradi rabe
zastarelih in varnostno vprašljivih platform. Omrežne naprave
Synology se lahko z rabo aplikacij MailPlus in MailPlus Server
spremenijo v pravcate poštne
strežnike in podjetjem omogočajo postavitev varne in zasebne e-poštne komunikacije z aktivno-aktivno zasnovo za visoko
zanesljivost in porazdelitev opravil. Hkrati je uporabnikom na
voljo sodoben poštni odjema-
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e podatkov in izsiljevanje
pešnejših poslovnih modelov
vestil oziroma vprašal, ali želi omogočiti izvajanje makro
ukazov. Kdor je izbiro potrdil,
se je že v naslednjem trenutku
okužil, virus pa začel kriptiranje vseh dokumentov, ki jih je
našel na napravi.

Kako se ubraniti
""Izsiljevalski
virus Petya
spremeni
zagonski
razdelek diska,
zato ta takoj po
vklopu namesto
operacijskega
sistema zažene
samo prikaz
zahteve za plačilo
odkupnine.

Sledil je Cerber
V začetku marca je varnostne
strokovnjake presenetila škodljiva koda, ki lastnika okužene naprave kar zvočno obvesti o tem, da so njegovi podatki kriptirani in bo moral plačati odkupnino, če jih želi nazaj. Virus Cerber je v svoji sredici le še ena izmed podzvrsti
škodljive kode Reveton (le predelan), kaže pa na visoke sposobnosti napadalcev, ki razvijajo tovrstne kode. Te se znajo
tudi čedalje bolj spretno izogibati varnostnim rešitvam in
požarnim zidovom.
Na koncu pa še posebej
inovativni Petya
Konec marca so spletni kriminalci znova udarili. Tokrat
se niso zadovoljili samo z zaklepanjem datotek na računalniku in zahtevami po odkupnini, temveč so uporabnikom celo preprečili nalaga-

nje operacijskega sistema.
Izsiljevalski virus Petya namreč spremeni zagonski razdelek diska, zato ta takoj po
vklopu namesto operacijskega sistema zažene samo prikaz zahteve za plačilo odkupnine. Petya se še vedno
širi prek elektronske pošte

čunalnik oziroma drugo napravo. Ker se svojega nečednega početja loti takoj, sesuje
operacijski sistem Windows,
po vnovičnem zagonu računalnika pa se uporabniku
najprej prikaže rdeč zaslon
z belo lobanjo, zatem pa zahteva po odkupnini.

in za okužbo uporablja zanimiv trik. V e-sporočilu se napadalec predstavlja kot iskalec zaposlitve in priloži svojo prošnjo, v kateri je spletna
povezava do oblačne storitve
Dropbox, kjer je njegov življenjepis (CV). Ko ga prenesemo in odpremo, okuži ra-

Varnostni strokovnjaki
med drugim podjetjem svetujejo občasne varnostne
preglede, saj napadalci nanje večkrat ciljajo z »nevidnimi« orodji za krajo podatkov
– dlje ostanejo neodkriti, več
podatkov lahko ukradejo in
zlorabijo.

transki mali strežnik
m

""Varovanje pred izsiljevalskimi virusi ne zahteva nujno uporabe plačljive
varnostne rešitve. Razmeroma visoko
učinkoviti so tudi brezplačni varnostni
programi, še največ pa za varnost svojih dokumentov lahko storimo sami, s
tem ko ne odpiramo priponk elektronske pošte, prejete od ljudi, ki jih ne poznamo, ali kakršnihkoli že navidezno
sumljivih datotek. Radovednost je tista,
ki nas pogosto spravi v težave.
Nepriljubljeno, a tako rekoč nujno opravilo je tudi periodično ustvarjanje varnostnih kopij dokumentov. Pri tem se
kaže držati dveh pravil. Prvo je, da kopijo podatkov ustvarimo na zunanjem
disku ali USB-ključu, ki ga po končanem kopiranju varno spravimo stran
od računalnika. Če namreč pomnilniški medij ostane priklopljen na računalnik, izsiljevalski virus zašifrira tudi
podatke na njem in naredi našo varnostno kopijo povsem neuporabno. Ena
izmed praktičnih možnosti je tudi shranjevanje datotek v računalniškem oblaku. Te sicer virus prav tako zašifrira, a
jih lahko sami z nekaj kliki povrnemo v
prvotno stanje (večinoma do 30 dni nazaj). Drugo pravilo, ki nam mora priti v
kri, pa je sprotna skrb za varnostne kopije. Če jih bomo izdelovati le enkrat na
leto, lahko izgubimo vse leto.

ZA KAKOVOST VAŠIH
DOKUMENTOV

xenon forte

""Naprava Synology z nameščenim
sistemom DSM 6.0 se lahko pohvali tudi z
obsežno zbirko programov za sodelovanje
v zasebnem oblaku.

lec, s katerim lahko prejemajo,
pošiljajo in organizirajo e-sporočila z uporabo oznak, ločenih poštnih predalov in uporabo različnih filtrov.
Lastna orodja za
sodelovanje
Naprava Synology z nameščenim sistemom DSM 6.0 se lahko pohvali tudi z obsežno zbirko programov za sodelovanje
v zasebnem oblaku. V aplikaciji SpreadSheet lahko uporabniki ustvarjajo preglednice, jih

popravljajo ali pri njih sodelujejo s sodelavci le z uporabo strežnika NAS in spletnega brskalnika. Program Note Station
prinaša razširitev za brskalnik
Google Chrome, ki deluje tudi brez povezave v omrežje in
omogoča preprosto ustvarjanje
grafov, predstavitev in delo s
priročnim seznamom opravil.
Zanesljiva zaščita
podatkov
V času, ko po svetu razsajajo
izsiljevalski virusi, je treba po-

datke shraniti na varno. Naprave NAS so kot nalašč za izdelavo in hrambo varnostnih kopij podatkov, saj Synologyjeve naprave podjetjem omogočajo skoraj stalno zaščito podatkov. Aplikacija Synology
Hyper Backup denimo omogoča terminsko avtomatizirano izdelavo varnostnih kopij z
več različicami na različne lokacije (ali naprave) v podjetju
pa tudi shranjevanje podatkov
v storitve varne hrambe v računalniškem oblaku.

MAKSIMALNO IZKORISTITE FORMAT A4!
Nove naprave so opremljene z vsemi zmogljivostmi naših A3
naprav – toda v A4 formatu.
Odlikuje jih vrhunski nabor lastnosti, od najboljše hitrosti
tiskanja na tržišču, neprednega ravnanja s papirjem in
barvnimi izpisi, do možnosti zaključevanja dokumentov, ki
so bile do sedaj rezervirane za naprave A3.
Vse funkcije boste nadzorovali preko naprednega vmesnika
na zaslonu na dotik, kar vam bo odprlo povsem nove
razsežnosti učinkovitega upravljanja z dokumenti.
Preverite, kako lahko bolje izkoristite A4 naprave.
www.xenon-forte.si, ali pokličite (01) 5484 800.

Kyocera_Do More with A4_1.indd 1

17.2.2016 9:34:49

