
PARTNERSKÁ KONFERENCE | 2016

Vážení obchodní přátelé,
Alternetivo se během své téměř dvacetileté historie vždy snažilo přinášet svým partnerům 
nové a alternativní technologie, které poskytují uživatelům přidanou hodnotu a rozšiřují je-
jich možnosti. Pozorně a s nadšením sledujeme technologický pokrok nejen přímo v našem 
odvětví, ale kdekoli, kde to stojí za to. V našem inovátorském hledáčku trvale okupuje jednu 
z předních pozic Elon Musk, kterému se unikátním způsobem podařilo skloubit rozvoj tech-
nologií s komerčním úspěchem, a to dokonce ve dvou odvětvích najednou. Jeho SpaceX 
je nejúspěšnější soukromou firmou ve vesmírném průmyslu, směle konkurující zavedeným, 
vládami dotovaným subjektům. Mezi jeho ambice patří pomoci lidstvu expandovat na jiné 
planety. Druhým Muskovým zásadním počinem je výrobce elektromobilů Tesla Motors, který 
zásadním způsobem mění pravidla hry v automobilovém průmyslu a ukazuje světu, že eko-
logické auto může být lepší než benzínové či naftové. 

Elonovi držíme palce, a protože pokroku a ekologii fandíme, rozhodli jsme se zakoupit pro fi-
remní účely první dva elektromobily. Jedná se o jeden z nejzajímavějších modelů dostupných 
na českém a slovenském trhu, BMW i3. První zkušenosti předčily veškerá naše očekávání. Ne-
věříte? Vyzkoušejte si to s námi. Náš elektrický vozový park vám během partnerské konference 
bude k dispozici. Budete si moci domluvit i krátkou zkušební jízdu.

Hlavní slovo budou mít ale, jako každý rok, síťové a komunikační technologie. I  letos pro vás 
máme to nejzajímavější z našeho produktového portfolia. Můžete se těšit na plejádu hod-
notných informací v rámci dopoledního bloku prezentací i  na podnětné diskuse a atraktivní 
praktické ukázky během odpoledních workshopů. 

Během celého dne bude náš kompletní tým, obchodníci, produktoví manažeři i techničtí 
konzultanti, připraven zodpovědět jakékoli vaše zvídavé dotazy. V rámci expozice bude k vi-
dění naživo i celá řada produktových novinek.

Pokud vám technologický pokrok není cizí, přijměte prosím naše pozvání a přijeďte v jednom 
z následujících termínů na naši partnerskou konferenci.

STŘEDA
27 | 4 | 2016 – Bratislava
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8.30 – 9.00
Prezence účastníků, ranní káva, čaj, občerstvení
9.00 – 9.15 Úvodní slovo | Ondřej Valenta

9.15 – 9.35 Maxifi – diferenciace nabídky Wi-Fi řešení
V segmentu veřejných Wi-Fi hotspotů provozovaných pod-
nikovými zákazníky (retail všeho druhu, HORECA, doprava, 
zdravotnictví, veřejná správa, sport, akce) se objevuje plno 
nových příležitostí. Maxifi pomáhá partnerům odlišit se 
od konkurence, nabízí klíčové výhody a vysokou přidanou 
hodnotu. Ukážeme vám na konkrétních příkladech, jak vám 
můžeme pomoci k úspěchu. | Ondřej Valenta

9.35 – 10.00 Co se bude dít v podnikovém Wi-Fi do té 
doby, než přijde 802.11ax
Před dvěma lety jsme vám představili první podnikové Wi-Fi 
produkty s podporou 802.11ac. Loni jsme měli tu čest uvést 
na trh ZoneFlex R710 – první 802.11ac Wave 2 enterprise 
přístupový bod na světě. Uvedení dalšího nového Wi-Fi 
standardu 802.11ax se očekává až v roce 2019. Do té doby 
bude asi na rádiové frontě klid. O to zajímavější bitva nás 
čeká všude jinde. Už nyní máme k dispozici nepřeberné 
možnosti výběru z mnoha různých koncepcí sítě – s kon-
trolérem, fyzickým, virtuálním nebo cloudovým; bez kont-
roléru, který je nahrazen jedním či více AP nebo prostě není 
vůbec. Největší změny ale můžeme čekat v oblasti aplikací 
a integrace s ostatními službami. Výrobci dávají k dispozici 
svá API developerům aplikací a integrátorům, aby zákazní-
kům mohli poskytnout nadstavby nad WiFi sítí, které přine-
sou významné zvýšení efektivity a užitné hodnoty.
| Petr Čechura a Jiří Zelenka

10.00 – 10.30 Networking Powerhouse – multivendor 
prostředí jako konkurenční výhoda 
Je lepší postavit síť z prvků jednoho výrobce nebo si vybrat 
různá zařízení, která ale lépe splňují konkrétní potřeby? 
V Alternetivu jednoznačně prosazujeme druhou možnost. 
Heterogenní řešení poskytuje zákazníkovi zásadní benefity, 
snižuje jeho závislost na konkrétním vendorovi i celkové 
náklady. Kromě již zavedených značek HP a DCN přidává-
me do portfolia opět Huawei. Představíme vám nejžhavější 
novinky každého z výrobců a výběr je už jen na vás. I ve fix-
ním networkingu se ale budeme věnovat novým trendům 
– SDN, NFV, API rozhraním, které mají ambice změnit k ne-
poznání zažité představy o sítích. | Radim Dolák, Vladimír 
Havelda, Petr Čechura

10.30 – 11.00 Coffee Break
Přestávka na kávu, konzultace a prezentace demo prvků

11.00 – 11.30 Opto-metalické transceivery 40 a 100Gbps 
a další optické novinky
V posledním období se na trhu objevuje mnoho nových 
formátů optických vložných transceiverů a s nimi souvisejí-
cích standardů pro přenos dat rychlostí 40 Gb/s a 100 Gb/s. 
Je libo CFP, CXP či QSFP28? K čemu jsou jednotlivé formáty 
určeny a jaký se očekává vývoj v blízké budoucnosti? 
| David Navrátil

11.30 – 11.50 Opravdu účinná ochrana před DDoS v po-
dání Radware
Kybernetičtí zločinci nejsou aktivní pouze během pracovní 
doby. Jejich útok musíte očekávat kdykoli a musíte být na 
něj připraveni. Podíváme se na nejzásadnější útoky za rok 
2015 na české i světové scéně. Ukážeme vám, jak se s Rad-
warem můžete účinně chránit. Řekneme si, co je WAF a jak 
funguje. A zmíníme i několik novinek v technologickém 
portfoliu - novou architekturu a nový software pro nejvyšší 
modely DefensePro. | Petr Čechura a Michal Dolejší

11.50 – 12.10 Inovativní využití LoRa technologie nejen 
ve městech
České Radiokomunikace budují celonárodní síť v pásmu 
863-870 MHz. Tato síť bude určena pro IoT (Internet of 
Things) aplikace. Poskytneme vám základní technické infor-
mace o této novince a první inspiraci, jaké projekty je mož-
né pomocí této technologie řešit. | Patrik Jalamudis, České 
Radiokomunikace (Praha), Petr Olejník (Bratislava, Brno)

12.10 – 12.25 LTE bonding
Ačkoli se zdá, že současné celulární sítě 4. generace označo-
vané jako LTE mají více než dostatečnou kapacitu, najdeme 
celou řadu případů, kdy ani toto nestačí. Není však nutné 
házet flintu do žita. Pro tyto případy je vhodné nasadit více-
rádiový router, který má možnost tzv. celulárního bondingu. 
Jak tato technologie funguje, jaké má výhody, které produk-
ty ji podporují? Dozvíte se během této krátké prezentace.
| Petr Čechura

12.25 – 12.35 Nové produkty Siklu pro přístupové sítě 
Budoucnost bezdrátové přístupové sítě leží v pásmech 60-
80 GHz. Nové produkty od Siklu, EH-500TX a EH-1200TX-
-v100 jsou toho důkazem. Přináší velmi vysokou spolehli-
vost, odolnost vůči rušení a carrier class funkce pro služby 
pod SLA. Samozřejmostí je vysoká propustnost a solidní 
dosah. Ať se jedná o dočasné nebo trvalé implementace, 
přístup k internetu nebo propojení kamerových systémů, 
Siklu je jasnou volbou. | Vladimír Havelda

12.35 – 14.00 Přestávka na oběd a prohlídku expozice
14.00 – 15.00 První kolo workshopů
V rámci registrace si můžete vybrat dva z následujících 
workshopů:

Bezdrátové sítě
Během workshopu bude probíhat srovnávací zátěžový test 
podnikových WiFi AP za vaší aktivní účasti. Výsledky uvidíte 
ihned na vlastní oči.
Probíraná témata: zkušenosti z nasazení 802.11ac, srovnání 
WiFi koncepcí, Wi-Fi jako managed služba, SMB Wi-Fi řešení 
– Xclaim nebo Ubiquiti?, Wi-Fi aplikace (portály, lokalizace, 
API), pásmo 60-80 GHz pro přístupové sítě, LTE bonding.

Aktivní síťové technologie
Probíraná témata: srovnávací matice switchů (doneste si 
s sebou datasheet svého oblíbeného switche, zařadíme ho 
do srovnání), měření a testování skutečného výkonu aktiv-
ních prvků, SDN/NFV/API – kde leží přidaná hodnota?, zku-
šenosti s DDoS útoky.

Optické sítě
Probíraná témata: optické transceivery, optické kabely a  je-
jich zafukování, sváření optických vláken, mechanicky zapo-
jitelné konektory, čištění a inspekce optických konektorů.

Strukturované kabeláže a jejich měření, monitoring 
prostředí
Probíraná témata: nové kategorie strukturované kabelá-
že a jejich přínos, měření metalických i optických kabelů, 
monitoring prostředí - praktické seznámení s jednotlivými 
řadami produktů a jak vybrat ten správný produkt, on-line 
portál SensDesk.

VoIP telefonní ústředny
Probíraná témata: VoIP ústředna – HW nebo SW, co by měl 
umět moderní IP komunikační systém, videokonference, 
fixně-mobilní konvergence, zkušenosti se SW VoIP klienty, 
problémy při nasazení VoIP, bezpečnost.

15.00 – 16.00 Druhé kolo workshopů
V druhém kole se výše zmíněné workshopy budou opa-
kovat. Máte tedy možnost absolvovat kompletní dva 
workshopy.

16.00 – 16.15 Odpovědi na dotazy získané během ce-
lého dne
16.15 Závěr
Naše partnerská konference končí, ale technologický po-
krok zdaleka ne...
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