
Vážení obchodní přátelé,
počátkem letošního roku jsme v Alternetivu oslavili dvacet let od založení naší společnosti. V rámci síťových 
a komunikačních technologií se zdá tato doba jako celá věčnost. Vzpomeňme proto na rok 1997. Na mezi-
národních normách popisujících strukturované kabeláže a Wi-Fi teprve dosychal inkoust. John Chambers 
se pomalu zabydloval ve své ředitelské kanceláři a závistivě sledoval konkurenta Foundry Networks (později 
akvírován Brocade), kterak představuje světu gigabitový switch a následně i L3 switch. Dva chlápci ze Stan-
fordu si zaregistrovali doménu, která později změnila svět. Internetové dobrodružství začínalo.

Ale zpět do budoucnosti. Vítejte ve virtuálním světě roku 2017! Zapomeňte na chladný kovový pocit, který 
zažívají konečky vašich prstů, když vybalujete nový router z krabice, abyste mu vdechli život pomocí kon-
figurace. Virtualizace nám umožňuje efektivním způsobem využívat IT zdroje i pro specializované aplikace, 
jež dříve vyžadovaly dedikovaná zařízení. Kromě virtuálního routingu si v rámci letošní konference ukážeme 
nové možnosti virtuálních Wi-Fi kontrolérů a UTM. I další program bude jako obyčejně nabitý novinkami 
a zajímavými informacemi.

Virtualizace je realitou současnosti a musí se vyzkoušet na vlastní kůži, a to doslova. Připravili jsme pro vás 
ukázku toho nejlepšího z virtuální reality. Oculus Rift je fenoménem, který napřed získal během měsíce 
podporu ve výši téměř 2,5 milionu dolarů od drobných investorů na Kickstarteru a o dva roky později koupil 
celou firmu Facebook za 2 miliardy dolarů. Stálo to za to? Pojďte se přesvědčit sami. Kromě Oculusu budete 
moci otestovat i brýle HTC Vive, se kterými se virtuální zážitek ještě umocňuje pohybem v prostoru. Pokud 
vás virtuální realita chytí natolik, že už se od ní nebudete moci odloučit, vůbec to nevadí. V závěru konfe-
rence vydražíme jednu sadu Oculus Rift a domů si navíc odnese vstupenku do virtuálního světa, Google 
Cardboard, úplně každý účastník.

Proto neváhejte, registrujte se v jednom z následujících termínů a doražte. Osobně, ne virtuálně. I když i to 
bude asi nakonec možné …
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8.30 - 9.00

Prezence účastníků, ranní káva, čaj, občerstvení

9.00 - 9.15

Úvodní slovo 
Ondřej Valenta

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY
9.15 - 9.40

Maxifi BLOK
5 produktů firmy Maxifi – Hotspot, IOT, EdA, CALL a MNS.  
Jak vám mohou pomoci u zákazníků?
Jiří Zelenka, Vojtěch Panoš a Jan Škvor (všichni Maxifi)

9.40 - 10.10

Bezpečnostní BLOK
Hacking Wi-Fi, jak zabezpečit síť nejen proti Ransomware, hack@IPv6, 
SSO a SLO, content filtering a data retention jinak (a levněji). 
Michal Dolejší, Petr Čechura, Radim Dolák, Vojtěch Panoš a František 
Vilim

10.10 - 10.40

BLOK managed služeb
Ukázky řešení managed Wi-Fi a bezpečnosti pro různé typy zákazníků.  
Jaké výhody nabízejí?
Veronika Marasová, Petr Beneš, Michal Dolejší a Petr Čechura

10.40 - 11.10 
Coffee Break
Přestávka na kávu, konzultace a prezentace technologií.

11.10 - 11.35 
Optický BLOK
Vlnový multiplex a přenosová kapacita optického vlákna. Kde jsou 
současné limity?
David Navrátil

11.35 - 12.05 
Bezdrátový BLOK
Wi-Fi řešení pro školy, event Wi-Fi, WISP novinky Mikrotik/Ubiquiti/
Siklu.
Petr Čechura, Veronika Marasová, Petr Beneš a Vladimír Havelda

12.05 - 12.30 
Switching/routing BLOK
Dostupné LTE routery v automotive aplikacích, HA VSF v Eli Beams,  
SW BGP routing (Brocade vRouter Vyatta, HP VSR)
Petr Čechura, Radim Dolák, František Vilim a Michal Dolejší

12.30 - 14.00 
Přestávka na oběd, konzultace a prohlídku expozice technologií

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
14.00 - 15.00 
První kolo workshopů
V rámci registrace si prosím vyberte jeden z následujících workshopů:
 
Bezpečnost – předvedeme hackerské útoky a ukážeme, jak jim 
předcházet.

Virtuální routing – projdeme konkrétní konfigurace a srovnáme 
s fyzickými routery.

Optické sítě – provedeme inspekci a čištění optických konektorů 
a portů, představíme svářečky vláken a otevřeme diskusi na téma 
kotvení samonosných optických kabelů.

Maxifi – podělíme se o praktické ukázky na konkrétních případech 
nasazení u 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 absolvo-
vat kompletní workshopy dva.

Kromě workshopů budou u některých produktů k dispozici i zástup-
ci výrobců. Nebojte se jich zeptat na cokoli.

16.00 - 16.15 
Dražba Oculus Rift

16.15 - 16.30 
Závěr a rozloučení
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