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Vnímáte, že by rezonující téma GDPR 
zaujalo vaše partnery? 
Až na pár výjimek, které si nařízení 

nastudovaly a  mají o  tematiku zájem, 

ze strany partnerů vůle není. Stavějí se 

k tomu negativně ve smyslu – EU nám 

diktuje něco, co nechceme, takže se tím 

nebudeme zabývat. Na první pohled se 

to našich partnerů, kteří instalují sítě, 

netýká. Jejich koncoví zákazníci to často 

neřeší a z pokuty si hlavu nedělají, protože 

doufají, že je to mine. Přitom jak zákaz-

níci, tak reselleři nakládají s daty svých 

odběratelů a měli by je chránit. 

Bavíte se o tom s partnery na 
setkáních?
Zrovna jsme se vrátili z Banské Bystrice, 

kde zákazník argumentoval tím, že je 

GDPR složité a nechtějí se tím zabývat 

z důvodu nízkého zájmu. Je samozřejmě 

jejich volba, jestli to budou řešit, nebo 

budou riskovat pokutu. Na druhou stra-

nu doteď neexistuje metodika kontroly 

a není zřejmé, co se bude revidovat a do 

jaké hloubky. Řídit se lze pouze předpisem 

regulace. Nikdo pak neví, nakolik by měl 

nařízení integrovat a investovat do něj.

Zmiňoval jste pár světlých výjimek, jde 
o vaše největší partnery?
Spíš jde o ty zapálené, kteří pochopili, že 

je to nutnost a pokusili se regulaci nastu-

dovat sami. Přitom zjistili, že obsahuje 

pro ně řadu nejasnostní, a  potřebovali 

by radu právní kanceláře, která za výklad 

převezme zodpovědnost. 

Jenže zodpovědnost vždy nese správ-
ce dat. Právníci i samotný ÚOOÚ pak 
radí, ať se fi rmy v případě nejasnosti 
řídí zdravým selským rozumem.
Vždy to bude o  lidech. Pokud někdo 

z kontrolního orgánu na nižším postu po-

jme kontrolu jako někdy policie drsnějším 

způsobem, pak nezbude, než se odvolávat 

výš a doufat, že narazíte na zdravý selský 

rozum. Ale i ten chápe každý trochu jinak.

Já jsem pro pozitivní přístup. Jak 
partneři, kteří se příležitosti v podobě 
GDPR chytili, mohou jako součást 
svých řešení využít technologie 
Zyxelu?
Z  pohledu síťových technologií do 

GDPR zasahujeme svým hardwarem, 

protože software nevyrábíme. GDPR je 

hlavně o fi remních procesech, do kterých 

můžeme vložit své technologie a integro-

vat je s Active Directory, správou identit, 

VPN tunelem a rozpoznáváním uživatelů 

na síťové vrstvě.

A z pohledu konkrétních produktů pro 
fi remní prostředí?
Obecně jde o přepínače pro distribuci 

veškerého datového toku mezi koncový-

mi body, přístupové body pro připojení 

klientů přes bezdrátovou síť a fi rewally 

pro ochranu sítě. Tyto tři nosné techno-

logie mohou partneři propojovat, použít 

je pro správu identit a na základě korekt-

ního ověření pustit uživatele do daného 

sektoru sítě. Poté lze logovat, kdy, kdo 

a jak se do sítě připojil a přistupoval k da-

tům a připravovat podle toho statistiky 

a přehledy.

Připravovali jste i nějaká školení, kde 
by se reselleři mohli dozvědět, jak mo-
hou vašimi síťovými prvky ošetřit část 
technických opatření vyžadovaných 
GDPR?
V technických školeních se zaměřujeme 

na ověřovací mechanismy. Už dříve jsme 

připravili workshop na integraci s Active 

Directory, ve kterém procházíme naše 

fi rewally, kontroléry a přístupové body 

a ukazujeme správu identit vůči centrál-

nímu registru jmen a hesel. Na prvcích 

Do jaké míry mají partneři 
zájem se chopit příležitosti, 

kterou jim přinášejí 
GDPR a neustávající 
ransomwarové vlny? 

Jakou roli hrají síťové 
prvky a jejich integrace 

v přípravě na nové obecné 
nařízení? A jaký reálný 

obchodní přínos mohou 
mít technické certifi kace? 
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se kombinuje i  s  RADIUS serverem, 

protože ho umí automaticky převádět 

a komunikovat mezi jeho dotazem s vý-

stupním dotazem na Active Directory. 

GDPR je pak u workshopů třešničkou 

na dortu, protože nařízení vyžaduje právě 

správu identit, logování, ověřování přístu-

pu a statistiky. 

Jak řešíte situace, kdy má zákazník 
server v lokální síti? 
Tehdy samozřejmě data z  koncových 

bodů uvnitř sítě neprocházejí při přístu-

pu na server fi rewallem. Potom identity 

management a záznamy přístupů musí 

ošetřit aplikace na serveru. Aby šlo využít 

tyto schopnosti fi rewallu, musí být server 

v demilitarizované zóně.

Ransomware v síti
Po letošních silných vlnách ransom-
warových útoků jsem očekával, že se 
organizace poučí, ale nové nákazy z říj-
na ukazují, že jde stále o silné téma. 

Přistupují k tomu partneři aktivněji než 
ke GDPR?
Na setkáních se ptám partnerů, zda mají 

oni nebo jejich zákazníci zkušenosti s ran-

somwarem, a dnes se ukazuje, že je má již 

více než polovina z nich. Ochrana proti 

ransomwaru je o disciplíně – například 

jestli uživatel chodí na weby, ze kterých se 

dá útok očekávat – proto nejvíc pomáhá 

osvěta lidí. Je to do nějaké míry i o fi rem-

ních předpisech a stanovách. Druhý po-

hled je, že k průniku může dojít omylem, 

což je aktuální situace (útoky Bad Rabbit, 

pozn. red.), kdy si uživatelé dobrovolně 

instalují ransomware na stanice v dobré 

víře, že jde o aktualizaci Flashe nebo Javy. 

Potom musí nastoupit technické řešení.

Mohl byste uvést konkrétní příklad, jak 
může ochrana před ransomwarem na 
úrovni sítě fungovat?
V našem případě jde o fi rewall, který má 

několik vrstev ochrany, ať už je to an-

tispam, fi ltr obsahu, antivir nebo IDP 

(Intrusion Detection Prevention systém), 

které mohou zabránit některé úrovni prů-

niku ransomwaru nebo jeho aktivaci.

Antispam může označit, jestli jde 

o potenciálně nevyžádanou poštu. Pokud 

to uživatel ignoruje a klikne například na 

odkaz směrující na nebezpečnou strán-

ku, pak reaguje fi ltr obsahu, který může 

zabránit jejímu načtení. Dále stahovaný 

obsah kontroluje na bráně antivir, který 

může hrozbu zastavit. Dnes máme přes 

dva tisíce signatur různých verzí ranso-

mwaru a každou hodinou se aktualizují. 

Pokud by čistě teoreticky prošel do sítě, 

což se může stát u nižších řad fi rewallu, 

které SSL inspekci nemají, nebo u nich 

není aktivovaná, pak může ještě komu-

nikaci ransomwaru do řídicího centra 

zabránit IDP. Tím pádem ransomware 

nedostane povel k  zahájení šifrování 

a  dalšímu šíření se. Pokud ale počítač 
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opustí chráněnou síť, nedokážeme tomu 

zabránit.

Zmiňujete nutné nastavení SSL in-
spekce. Jaký byste poradil resellerům 
argument pro to, aby se zaměřili 
nejen na prodej vhodného modelu, 
ale i na službu adekvátního nastavení 
u zákazníka?
Výhody integrace platí i pro GDPR. Ve 

chvíli, kdy antivir odhalí malware, jehož 

šíření je vždy spřažené s určitou IP ad-

resou, potažmo uživatelem, který se na 

ní v daný okamžik vyskytoval, uloží celý 

incident do záznamů. Administrátor na 

to může hned reagovat a má podklady pro 

případ kontroly.

Máte zkušenosti s tím, že by se logy 
z vašich zařízení integrovaly u fi rem se 
SIEM systémy?
To záleží na každém zákazníkovi. 

Jakákoliv integrace vždy zabere nějakou 

dobu. Některé fi rmy, a jejich menší množ-

ství, se rozhodnou čas investovat, aby jej 

později zásadním způsobem ušetřili. Jiné 

si čas nevyšetří, většinou proto, že tvrdí, 

že jej nemají, ale potom jim o to déle trvá 

dohledávání záznamů, co se v síti stalo. 

Od čeho se to odvíjí?
Souvisí to možná i s tím, jak partnerům 

jejich zákazníci platí. Jestli využívají mě-

síční paušál za základní údržbu prostředí, 

nebo platí přímo za integraci a poléhají, 

že se nic nestane, a zásah budou hradit 

až v případě události. Na druhou stra-

nu, když nebudou nic řešit, hrozí jim od 

příštího května v případě incidentu jasný 

postih.

Cloudový management jako 
alternativa
Připravujete resellery na poskyto-
vání služeb hrazených pravidelnými 
poplatky?
Do jisté míry je to v  režii našich part-

nerů. Ti k danému zákazníkovi většinou 

dodávají všechno od počítačů, tiskáren 

po servery a  jejich údržbu. Starají se 

o všechno, co s IT souvisí a někdy i ne-

souvisí. V případě síťových prvků navíc 

klienti často spoléhají na dlouhý cyklus 

obnovy a moc údržbu neřeší. Jiné je to 

u  větších organizacím, které většinou 

mají fi nance a  jsou ochotní partnerovi 

měsíčně platit správu IT, nejen řešení 

náhodných situací. 

Na druhou stranu mi teď jeden partner 

říkal o malé fi rmě, která má účetnictví na 

deset let starém, nezálohovaném note-

booku a s ransomwarem si hlavu neláme. 

Je to o erudici lidí, a  jestli si najdou čas 

a jsou ochotní s tím něco dělat. Opačným 

příkladem je účetní malého penzionu, 

která u nás poptávala možnost tisku fak-

tur ze všech míst, kde se vyskytuje, syn-

chronizaci e-mailů a zálohování dat. My 

takové zákazníky rovnou odkazujeme na 

naše proškolené a certifi kované partnery 

v okolí.

Narážel jsem částečně na možnost vy-
užít váš cloudový management Nebula, 
který umožňuje přes jedno rozhraní 
spravovat bezpečnostní brány, přepí-
nače a přístupové body. Není to další 
způsob, jak si vybudovat těsnější vztah 
se zákazníkem?
Pokud má reseller s klientem uzavřenou 

servisní smlouvu, je vyškolený na to, 

aby fi remní prostředí udržoval aktuální 

a v pořádku. V případě, že se zákazní-

kem není v pravidelném třeba týdenním 

či měsíčním kontaktu, je Nebula způsob, 

jak snadno zajistit údržbu sítě. V případě 

problému poskytujeme v ceně nadstan-

dardní záruku ve formátu „next business 

day shipment“, kdy do druhého dne po 

nahlášení závady posíláme klientovi poš-

tou nový prvek k výměně a on poškozený 

kus pošle zpátky. U prvků Nebula nemusí 

jet na místo administrátor, zákazník si 

hardware vymění sám. „Cloudové“ prvky 

se po připojení k  internetu samy spojí 

s dohledovým centrem a je možné je spra-

vovat z jednoho univerzálního webového 

rozhraní. Reseller jej tak může na dálku 

nakonfi gurovat. Za 35 eur lze navíc do-

koupit službu Next business day delivery 

po dobu pěti let.

Jaké síťové prvky lze nyní přes Nebulu 
spravovat?
Dříve bylo portfolio striktně rozdělené na 

prvky samostatně spravovatelné admini-

strátorem a na modely spravované tímto 

cloudovým systémem, u kterého zákaz-

ník nemusí mít hlubší znalost síťových 

technologií. Nyní koncept upravujeme, 

prvky budou hybridní a bude možné je 

spravovat buď přes lokální management, 

nebo propojením se systémem Nebula.

Kdy mohou reselleři čekat další 
rozšíření?
Nejpozději od prvního kvartálu příští-

ho roku plánujeme aktualizaci celého 

cloudového systému, kdy přibude napří-

klad možností dvoufaktorové autoriza-

ce. Budeme mít k dispozici i  integraci 

s Active Directory a RADIUS serverem. 

Jelikož všechny prvky řídí cloud, umož-

ňuje nám to kdykoliv aktualizovat fi rm-

ware a přidat nové funkce. Zákazník se 

tím vyhne situaci, kdy používá třeba čtyři 

roky neaktualizovaný fi rewall a zbyteč-

ně se připravuje o  lepší úroveň ochrany. 

Firma si samozřejmě může nastavit, kdy 

se má update uskutečnit, aby nezasáhl do 

produkčních časů. 

Certifi kace jako cesta k byznysu
Zmiňoval jste, že zákazníky odkazujete 
na certifi kované partnery – je tedy 
školení cesta, jak získávat klientelu?
Přesně tak, protože koncový zákazník, ať 

už je to menší, nebo velká fi rma, nemusí 

mít přehled, na koho se obrátit. My máme 

vytipované partnery, o kterých víme, že 

jsou spolehliví, umějí integrovat naše 

technologie a při instalaci nepochybí.

Jaké možnosti školení a certifi ka-
ce partnerům nabízíte a kolik za to 
zaplatí?
Máme tři úrovně vzdělávání. První jsou 

zhruba 45minutové webináře na různá té-

mata, druhá úroveň je interaktivnější – jde 

o čtyři celodenní workshopy s účastí zdar-

ma: základy sítí, propojení a konfi gurace 

prvků, integrace s Active Directory a clou-

dové řešení Nebula. Pokud probudíme 

v partnerech ještě větší zájem, připravuje-

me certifi kační školení opět na technologie 

fi rewallů, přepínačů a bezdrátových sítí. 

Tato školení jsou ve dvou úrovních a stojí 

200 eur s tím, že partner může zaplatit 

dvě školení a získat jedno zdarma. U prv-

ní úrovně navíc partner dostává stoeurový 

poukaz na nákup hardwaru z oblasti, ve 

které se proškolil. 


