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Základní údaje 

►  Společnost založena 1997 
►  Jediný akcionář – ICZ N.V. 
►  Obrat 1 452 mil. CZK (2012) 
►  ~550 zaměstnanců 
►  Systémový integrátor ICT řešení 
►  Pravidelné umístění v TOP 10 SI 
►  Sídlo společnosti v Praze 

►  Spolupráce s Cisco od počátku založení 
společnosti, v top 3. pro český trh 
 



Technologická inovace 

►  Bezpečnost 
●  S.ICZ – prověření Přísně tajné 
●  Národní kryptografické prostředky 
●  AirGap (www.airgap.cz) 
●  „Důvěryhodná výpočetní základna“ 

►  Infrastruktura 
●  WiFi MESH sítě  
●  Páteřní a rozsáhlé datové sítě 
●  Mobile device management (MDM) 

►  Týmová spolupráce 
●  Nástroje pro týmovou spolupráci s důrazem na mobilitu při 

zajištění bezpečnosti 
 



1. Stay In Touch 

►  Pracovní nástroje pro mobilní uživatele  
●  možnost pracovat z chytrých telefonů a tabletů, kdykoliv a 

kdekoliv 
●  sdílení dokumentů, prezentací a obsahu 
●  komunikace prostřednictvím rychlých zpráv (instant 

messaging), hlasu a videa 

●  to vše řízeně a za dodržení Stay secure 

●  referenční implementace – Policie ČR, Krajské ředitelství 
karlovarského kraje 

●  více na přednášce COL3 v 15:15 
 

 



2. Stay Secure 

►  Mobile Device Management s Cisco Identity 
Services Engine (ISE)  
●  systém pro správu mobilních zařízení, provázání  

•  Air Watch 
•  Cisco ISE 

●  prosazení bezpečnostních politik a konfigurace synchronizace 
s podnikovými systémy 

●  validace přístupu do firemní sítě, dostupnost systémů na 
základě identifikace zařízení a uživatele  

●  stále populárnější možnost povolit využívat soukromá mobilní 
zařízení v podnikových sítích (koncept Cisco Bring Your Own 
Device  - BYOD) 

●  více na přednášce T-SEC2 



3. Stay Informed 

►  Advanced mobility  
●  nové možnosti využití mobilních zařízení  
●  bezdrátové Cisco sítě rozšiřují svou funkcionalitu – aplikační 

nadstavby 
●  konzumace obsahu poskytovaného na základě umístění 

odběratele 
●  monitorování a lokalizace mobilních klientů 

●  praktická ukázka indoor navigace na stánku ICZ  
 
●  více na přednášce B-MOB3 v 15:15 



3. Stay Informed - QR kody 

►  Aplikace Android 

►  Aplikace Apple 

►  Free WiFi 

►  Venue Connect2013 
●  Spuštění navigace pro 

oblast konference 



Děkuji Vám za pozornost 

Bohuslav Cempírek 
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