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Vážení obchodní přátelé,
lidský mozek nám, na rozdíl od jiných tvorů na naší planetě, dává schopnost představivosti. Přetavujeme naše 
zkušenosti, schopnosti, zážitky a získané informace do nových tvarů. Jsme hnáni touhou po překonání ostat-
ních i sebe sama, odhalení nových možností a perspektiv i poznání zákonitostí přírody a vesmíru. Motivuje nás 
úspěch, pokrok a uznání ostatních. 

KREATIVITA
Hledáme nová řešení. Báječná řešení. I my v Alternetivu. Proto jsme se rozhodli přejmenovat naši partnerskou 
konferenci na Festival báječných řešení a vybrat to nejlepší, co je v současné době k dispozici v oboru síťových 
technologií a telekomunikací. Naši produktoví specialisté, inženýři z technického oddělení i softwaroví vývojáři 
pro vás připravují hustý koncentrát zajímavých informací, které vám zajistí rozhled a zvýší konkurenceschop-
nost vaší firmy u vašich zákazníků.

NÁSKOK PROTI KONKURENCI
V roce 2018 se předpokládá globální nárůst investic do síťových technologií, přičemž důvodem pro podstat-
nou část zákazníků bude zvýšení bezpečnosti. Lineární písmo A, které se používalo ve starověké Krétě, se nepo-
dařilo rozluštit za 4500 let. Oproti tomu Wi-Fi zabezpečení WPA2 bylo prolomeno za pouhých 13 let. Samozřej-
mě, je tu drobný rozdíl i v používání. Počet výskytů starodávného písma je okolo 350, ale Wi-Fi zařízení máme 
na světě v provozu 8 miliard! O to větší průšvih! Bude řešením WPA3? Na jak dlouho?

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE
Oblast Internetu věcí přináší celou řadu nových aplikací, které mohou zvýšit efektivitu procesů, získat podstat-
ná data nebo snížit náklady. Stačí se rozhlédnout okolo sebe, zapojit fantazii a chopit se příležitosti. Vývojový 
tým Alternetiva společně s vývojáři našich dodavatelů jsou připraveni navrhnout řešení přesně na míru vaše-
mu nápadu. 

HRAVOST
Zveme vás srdečně na Festival báječných řešení Alternetivo 2018, který se koná v následujících místech a ter-
mínech. Zaregistrujte se co nejdříve a získejte jedno báječné řešení jako malý dárek.

STŘEDA
21 | 3 | 2018 
Brno
Golf Resort Kaskáda 
Na Golfu č.p. 1772, 
Kuřim

ČTVRTEK
22 | 3 | 2018 
Bratislava
Ponteo Activity Park Rusovce
Starorímska 1a,
Bratislava - Rusovce  

ÚTERÝ
27 | 3 | 2018 
Praha
Konferenční prostory Columna 
Pyšelská 2361/4,
Praha 4

http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=62504
http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=62505
http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=62503


8.30 – 9. 00
Prezence účastníků, ranní káva, čaj, občerstvení

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY
9.00 – 9.30 Báječná řešení Alternetivo
Úvodní slovo a představení nových báječných řešení – počítání 
osob radarem, sledování majetku přes bluetooth, optimalizace 
tras pomocí GPS/GSM, řešení internetu věcí, provozování LTE bez 
licence, dálkové napájení na 2km a další.
Ondřej Valenta

9.30 – 10.00 LTE BLOK
Přehled báječných aplikací založených na LTE konektivitě. Ať se jed-
ná o backup, primární linku, mobilní nebo fixní řešení, automotive, 
železnici, industriální nebo enterprise sítě, vždy máme to správné 
a dostupné řešení.
Petr Čechura a Petr Beneš 

10.00 – 10.30 SECURITY BLOK
Totální zabezpečení pro SMB aneb co by mělo být součástí UTM ře-
šení připraveného na současné hrozby přicházející zvenku i zevnitř. 
Je možné kombinovat pokročilé metody ochrany, jako je Cloud 
Sandboxing nebo korelaci událostí v síti a na stanicích, s přehled-
nou vizibilitou a snadnou správou?
Michal Dolejší a Petr Čechura

10.30 – 11.00 Coffee Break
Přestávka na kávu, konzultace a prezentace technologií.

11.00 – 11.40 WIRELESS BLOK 
Existuje LTE řešení, jehož nasazení je stejně snadné jako u Wi-Fi? 
Což takhle hybridní rádio, které umí dostat ze vzduchu maximum 
pomocí proprietárních technologií a zároveň se umí přepnout do 
LTE módu. Bezdrátové řešení PTP/PTMP a podnikové i domácí Wi-Fi 
– vše pod jedním managementem. Sen každého poskytovatele.
Vladimír Havelda

11.40 – 12.20 FIBER OPTIC BLOK
Budoucnost je plná barev, především ve formě různých vlnových 
délek v DWDM. Přeneseme terabity za vteřinu zařízením o veli-

kosti 1U. Zkrotíme optické standardy 10G/40G/100G. DWDM je 
technologie pro každého – enterprise, operátor nebo datacent-
rum, máme báječné řešení pro všechny.
David Navrátil

12.20 – 12.40 SOFTWARE BLOK
Novinky v Maxifi (Hotspot, IOT, CleanContent) – nový design, 
nové funkce, podpora GDPR atd. V jakých segmentech trhu slaví 
Maxifi úspěch a kde jej můžete využít i vy.
Vojtěch Panoš a Jiří Zelenka

12.40 – 14.00 Přestávka na oběd, konzultace a prohlídku expo-
zice technologií

14.00 – 15.00 První kolo workshopů
V rámci registrace si prosím vyberte jeden z následujících 
workshopů:
Bezpečnost – ukážeme si řešení pro korelaci/sandboxing/analýzu 
DNS v boji proti 0-day útokům, APT a ransomware a projdeme si 
prakticky jak na škálování firewallu a UTM (datasheet vs. realita 
našich testů).
Wi-Fi – uděláme společně multidimenzionální srovnání různých 
Wi-Fi systémů a vyhodnotíme, jak je který z nich vhodný pro 
různé aplikace a typy zákazníků.
Optické sítě – předvedeme, že kompletní zapojení báječného 
CWDM řešení zvládne opravdu každý za 20 minut. 
LTE – podělíme se o praktické ukázky nasazení LTE routerů v kon-
krétních aplikacích u různých zákazníků.

15.00 – 16.00 Druhé kolo workshopů
V druhém kole si můžete opět vybrat jeden z výše zmíněných 
workshopů, které se budou opakovat. Máte tedy možnost absol-
vovat kompletní workshopy dva.
Kromě workshopů budou u některých produktů k dispozici i zá-
stupci výrobců. Nebojte se jich zeptat na cokoli.

16.00 – 16.15 Prezentace partnera

16.15 – 16.30 Závěr a rozloučení
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