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Future Forces Forum se stalo respek-
tovanou platformou, na které se setká-
vají přední bezpečnostní odborníci 
z armády několika zemí, Severoatlan-
tické aliance záchranných složek, ale 
i průmyslu. Moderní technologie hrají 
pochopitelně v zajištění obrany a bez-
pečnosti důležitou roli. Ne náhodou 
řada nových technologií vzniká v rám-
ci armády a její poptávka často iniciuje 
i vývoj novinek v soukromém sektoru. 
Vrcholem Future Forces Fóra je i mezi-
národní výstava Future Forces, která 
se – tak jako před dvěma lety – koná na 
výstavišti PVA Expo v pražských Let-

které dostaly názvy ShowIT Hall, Dev-
Con Hall, Geek Hall, Mix Hall a SQL 
Fest Hall. V nich se postupně vystřídá 
téměř čtyřicítka přednášejících. Ná-
vštěvníci se mohou těšit například na 
novináře, odborníka na kybernetickou 
bezpečnost a jednu z legendárních po-
stav českého internetu Michala Altaira 
Valáška, odborného konzultanta On-
dřeje Ševečeka, který se zaměří na bez-
pečnostní novinky v tolik diskutova-
ných Windows 10 a certi�kační politi-
ky pro podnikové prostředí či Davida 
Gešvindra. Ten si připravil na konfe-
renci hned několik přednášek z oblasti 

ňanech ve dnech 19. do 21. října 2016.
Důvodů zajít do Letňan je ale mno-
hem více, než jen zajímavé produkty 
a technologie na výstavě. Souběžně s ní 
se totiž koná kongres, několik work-
shopů a také trojice konferencí. Jednou 
z nich je i konference Future of Cyber. 
Účast na ní by měla být v podstatě po-
vinná pro všechny, kteří se zabývají 
tématikou kybernetické bezpečnosti. 
Šance setkat se s takovým množstvím 
špičkových odborníků na tuto oblast 
se totiž v Česku neopakuje moc často. 

SQL. Zajímavá bude bezesporu také 
prezentace Štěpána Bechynského ze 
společnosti Microso�, který se bude 
podrobně věnovat Azure IoT Hubu.
Exkluzivním mediálním partnerem 
konference je časopis ICT Network 
News a web ICTSecuri-
ty.cz vydavatelství Ave-
ria.
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Ze spojení konferenci TechEd a Dev-
Con vznikla jedna z nejdůležitějších IT 
konferencí v Česku. Program konfe-
rence je rozdělen do jednotlivých sálů, 

gitální revoluce mění svět byznysu. 
Rozhodovací procesy firem se musí 
zrychlit a jejich fungování zefektivnit, 
jinak totiž nebudou schopny dostatečně 
rychle reagovat na měnící se požadavky 
zákazníků, trhu, ale i na nové přístupy 
konkurence. Ve světě digitální ekono-
miky už není čas čekat na to, co si zá-
kazníci přejí, �rmy jim musí nabízet to, 
co si teprve budou přát.

O tom, jak se s touto změnou vyrovnat, 
se bude hovořit na pražské konferenci 
Digital Transformation Forum 2016, 
na které vystoupí mimo jiné Dalibor 
Šídlo, Country Manager Czech and 
Slovak Republic společnosti IDC CE-

MA, ale také Tomáš Budník, předseda 
představenstva a generální ředitel O

2

Czech Republic, a mnoho dalších vý-
značných řečníků.
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Po některých gigantech se již slehla 
zem, některé další to zřejmě čeká. Di-
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Na rozdíl od běžného kola má totiž 
EliptiGO místo šlapek plochy, které 
známe spíše z trenažérů v posilovně. 
Díky tomu zajišťuje stejný ohyb kolene 
v obou fázích pohybu i správné posílení 
a protažení kolenního kloubu. Svaly 
totiž nejsou zatěžovány nerovnoměr-
ně. Chodidla a kotníky jsou v neustá-
lém styku s nášlapy, a proto nedochází 
k odchylovaní z osy pohybu, a i kotníky 
jsou také rovnoměrně a správně posi-
lovány. Minimalizovány jsou také úra-
zy a zhmožděniny z nesprávného do-
šlapu. Celkově se tak na tomhle kole 
mohou projet i ti, kterým je třeba běžné 
kolo kvůli kloubním problémům za-
povězeno.

Na první pohled vše vypadá jako oby-
čejné zrcadlo, jaké mají všichni doma. 
Na výběr je totiž více než 40 rámů, 
které umožní zrcadlo umístit praktic-
ky do jakéhokoli interiéru – volit lze 
dřevo nebo kov, stříbrnou či zlatou bar-
vu, moderní či naopak historizující 
design. Zkrátka možností je více než 
dost. Uvnitř rámu se pak skrývá zrca-
dlo, pochopitelně ne tak úplně obyčejné. 
Do tohoto zrcadle je totiž integrována 
zobrazovací jednotka tzv. inteligentní-

ho zrcadla (Intelligent Mirror Screen), 
která zajistí přímo v jeho ploše přehrá-
ní multimediálního obsahu – je úplně 
jedno, jestli jde o video či nějakou ani-
maci, statické obrázky nebo třeba živé 
televizní vysílání.

Na rozdíl od uni�kovaných LCD ob-
razovek mají inteligentní zrcadla svůj 
jedinečný styl, a tak se dají skvěle použít 
k zaujetí zákazníka. Kombinací zrcadla 
a zobrazovací jednotky Philips může 
být několik, a samozřejmě lze kombi-
novat obyčejné zrcadlo s tím inteli-
gentním. Zobrazovače si lze zvolit od 
úhlopříčky 32 palců, přes 43 palců až po 
46 palců, což znamená zrcadlo o rozmě-
rech 150×75 cm. Všechna jsou přitom 
stavěna na non-stop provoz, takže se 
není třeba obávat vysvícení či nadměr-
ného zahřívání.
Všechna inteligentní zrcadla lze spra-
vovat na dálku. Disponují totiž při-
pojením k wi-�, stejně jako Ethernet 
portem. To znamená, že mohou být 
ovládána přes webové rozhraní. V pří-
padě potřeby lze také využít aplikaci 
pro chytré telefony, ze které lze obsah 
a jeho přehrávání nasta-
vit.
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Pokud potřebujete někde prezentovat 
video, fotogra�e či jiný multimediální 
obsah, pak si můžete být jisti, že vám 
AG Noevo X-24 rozhodně ostudu ne-
udělá. Nové optické sklo NeoV pokrývá 
skoro celou plochu a kolem něj je jen 
miniaturní 14mm rámeček, který jen 
podtrhuje elegantní a stylový vzhled. 
Ovšem nenechte se mýlit, celý moni-
tor je usazen v masivním kovovém těle 
a je vyroben s maximální pečlivostí, 
aby zvládl běžet v režimu 24/7. Dokon-
ce i na případné vandaly výrobce my-

slel – ovládací tlačítka mají speciální 
senzorové snímače, aby je nebylo mož-
né poškodit.

Podsvícený LED panel nabídne Full 
HD rozlišení (1 920×1 080 bodů), při-
čemž o dokonalý kontrast, barvy i zob-
razení detailů se postará pokročilá 
technologie Advanced Image Platform. 
Ta je doplněna také 3D hřebenovým 
�ltrem, který je u monitorů AG Noevo 
standardem. Při delším používání ur-
čitě oceníte také funkci EcoSmart, 
která dokáže detekovat okolní osvět-
lení a podle toho automaticky přizpůso-
bovat podsvícení. Díky tomu dokáže 
dosáhnout opravdu citelné úspory elek-
třiny.
Pro připojení zdroje obrazu nabídne 
monitor standardní škálu vstupů, po-
čínaje VGA, DVI, HDMI, přes S-Video 
až po dvojici RCA konektorů (CVBS). 
K dispozici je také dvojice integrova-

ných reproduktorů s vý-
konem 2×2 W.
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