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S produkty APC, které jsou propropojeny se

systémy Schneider Electric, poskytujeme

kompletní portfolio řešení datových center, 

softwaru a služeb, které jsou udržitelné, 

odolné, efektivní a adaptivní, v cloudu i na

okraji sítě.

Zajišťujeme dostupnost infrastruktury, dat 

a aplikací — kdykoli a kdekoli to potřebujete.
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Přehled produků a řešení Secure power

Software pro řízení 

a dohled  

PowerChute Business PowerChute Network DCIM Suite ECOSTRUXURE IT

Předkonfigurované 

systémy

Micro Data Center Row Data Center Pod Data Center Modular Data Center

Skupiny produktů

Power Cooling RACK,PDU & accesories Security & env.monitoring
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Vyhláška č. 82/2018 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
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HLAVA I 

§ 12 Řízení přístupu

§ 14 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

§ 15 Řízení kontinuity činností

§ 16 Audit kybernetické bezpečnosti

§ 21 Ochrana před škodlivým kódem

(1) Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona v rámci ochrany před škodlivým kódem

a) s ohledem na důležitost aktiv zajišťuje použití nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu

5. komunikační sítě a prvků komunikační sítě a

6. obdobných zařízení,

§ 28 Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy

b) omezení fyzického přístupu k zařízením těchto systémů a ke komunikační síti,

e) ochranu jednotlivých technických aktiv těchto systémů před využitím známých zranitelností

HLAVA II  § 17 TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Fyzická bezpečnost, povinná osoba v rámci fyzické bezpečnosti

a) předchází poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo přerušení poskytování služeb informačního a komunikačního systému,

c) u fyzického bezpečnostního perimetru stanoveného podle písmene b) přijme nezbytná opatření a uplatňuje prostředky fyzické bezpečnosti

Výše uvedené jsou pouze vybrané části vyhlášky relevantní pro tuto prezentaci
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Pomůcka k auditu bezpečnostních opatření podle vyhlášky o 

kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. (check list) 

Povinná osoba v rámci fyzické bezpečnosti 

• předchází poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo přerušení poskytování služeb informačního a komunikačního systému,

• stanoví fyzický bezpečnostní perimetr ohraničující oblast, ve které jsou uchovávány a zpracovávány informace a umístěna technická aktiva 

informačního a komunikačního systému, a

• u fyzického bezpečnostního perimetru stanoveného podle písmene b) přijme nezbytná opatření a uplatňuje prostředky fyzické bezpečnosti

• k zamezení neoprávněnému vstupu,

• k zamezení poškození a neoprávněným zásahům a

• pro zajištění ochrany na úrovni objektů a v rámci objektů.

Povinná osoba uvedená v § 3 písm. c), d) a f) zákona v rámci ochrany před škodlivým kódem 

• s ohledem na důležitost aktiv zajišťuje použití nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu

• komunikační sítě a prvků komunikační sítě a

• obdobných zařízení,

• provádí pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje pro ochranu před škodlivým kódem.
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Průvodce pro zajištění dostupnosti infrastruktury 

v oblasti EDGE computing (White Paper 280)

https://blog.apc.com/2020/01/31/practical-ways-to-ensuring-availability-at-edge-computing-sites/
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Kybernetická bezpečnost ve všech částech navzájem 

propojené infrastruktury
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IT non-IT OT

Aplikace

Koncová zařízení

Serverové technologie

Datové sítě

...
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Řešení

Koncový 

zákazník

Výrobce 

fyzické 

infrastruktury

Sytémový 

integrátor

Konzultační 

společnost

Výrobce IT 

technologií

Vzdálená správa a dohled Spolupráce s partnery a výrobci Předkonfigurovaná řešení
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Cíl :zabezpečená a dostupná kompletní infrastruktura
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Možnosti financování : Kybernetická bezpečnost – IROP II
IROP 2021-2027 > eGovernment a kyberbezpečnost

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
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Výchozí situace : všechna připojená zařízení představují 

potenciální zranitelnost celé infrastruktury

Source: EcoStruxure IT Data Lake
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Připojená zařízení podle úrovně zranitelnosti
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*Kvalifikovaný odhad ze strany SE

62%
uživatelů provozuje zařízení s neaktuální verzí 

firmware a zvyšuje tak riziko zranitelnosti*
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70%
zařízení která mají zranitelnost ji mají ve VŠECH 

těchto oblastech : File Transfer Vulnerability, Web 

Vulnerability, SNMP Access, Remote Access

Realita ...
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1. Zajištění kybernetické bezpečnosti pro non-IT technologie
EcoStruxure IT Expert – Monitoring a management, správa kritické infrastruktury
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2. Zajištění fyzické bezpečnosti a prostředí (mimo serverovny)
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3. Zajištění kontroly přístupu a monitoringu prostředí

• Jakým způsobem proaktivně dohledujete vaši 

IT infrastrukturu ?

• V jakém počtu lokalit provozujete IT 

technologie, máte v těchto lokalitách 

technickou podporu ?

• Nastaly v předchozím období neočekávané a 

nežádoucí výpadky IT technologií z důvodu 

narušení provozního prostředí nebo 

nevyhovujícím podmínkám ?

• Dokážete vyčíslit dopad výpadku provozu IT 

infrastruktury na Váš provoz / podnikání ?

• Máte zabezpečený přístup k IT technologiím 

včetně evidence událostí ?

• Jakým způsobem máte nastavena pravidla 

pro řízení rizik a zodpovědnosti v rámci vaší 

organizace ?
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• Dosažení shodné kvality prostředí a úrovně zabezpečení pro kompletní infrastrukturu, 

včetně technologií umístěných v rámci EDGE / na okraji sítě

• Zvýšení úrovně zabezpečení pro non-IT a OT technologie

• Kombinace více způsobů fyzického zabezpečení a přístupu 

(karta + dveřní kontakt + kamerový záznam) pro VŠECHNA provozovaná zařízení

• Nasazení dohledového nástroje pro non-IT technologie s prediktivními analýzami       

a automatizací procesů

• Nové technologie s nižšími provozními náklady a delší životností

Doporučení
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Kompletní řešení Schneider Electric 
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Správa non-IT technologií, obvyklé úvahy a situace

Zpětná vazba ze strany zákazníků

“Jak můžeme identifikovat problém se 
zařízením dříve než vznikne, kdy jej 
musíme následně začít ihned řešit ?!”

“Jakým způsobem zabezpečit správu technologií na pobočkách, 
při omezeném počtu pracovníků technické podpory a údržby ?“

„Všechny naše servery s disková pole mají funkci CALL HOME 
kdy informují technickou podporu o případném problému, 
potřebujeme stejnou možnost také v případě UPS technologií.”

“Kdo má přístup / kdo přistupoval k našim zařízením ?“

“Jak předcházet požadavkům na investice mimo 
schválený rozpočet, když v průběhu roku neočekávaně 
zjistíme, že je třeba navýšit výkon UPS ?!”
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Nové možnosti dohledových nástrojů v cloudu

Jaký vznikl 
problém ?

Kdy a jaký 
další problém 
nastane ?

Příčina 
problému ?

Jak tomu 
předcházet ?

Popis stavu Diagnostika Prediktivní 
analýza

Preskriptivní 
analytika

Tradiční on-premise dohledové nástroje

Možnosti nové generace cloud dohledových nástrojů

Platba podle 
připojených 

zařízení

Analytika nad 
big-data

Aktualizované 
zabezpečení

Automatické 
SW updaty a 

zálohy

Jednoduché 
nasazení

Přístup 
odkudkoliv
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Globální

viditelnost
Benchmarking
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Vzdálený dohled a správa EcoStruxure IT Expert

• Dohledový nástroj nové generace, využívající 

cloud platformu MS Azure 

• Kompletní pokrytí všech technologií z oblasti 

non-IT 

• Výhody konceptu big data, umělá inteligence 

a prediktivní analýzy

• Otevřenost dalším výrobcům, API - možnost 

integrace s primárním dohledem

Hlavní rozdíl oproti on-premise dohledu

• Inteligentní správa alarmů 

• Kybernetická bezpečnost – kontrola stavu infrastruktury včetně reportu

• Možnost hromadné změny konfigurací zařízení a aktualizací firmware  

• Snížení počtu servisních zásahů na místě, úspora provozních nákladů
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Zajištění provozu IT v rámci EDGE

Výzvy Řešení Příklady nových technologií

Životnost provozovaných technologií

Prostředí s vyšší teplotou a prašností

Výběr produktů podle plánované životnosti

Zajištění chlazení a použití prachových filtrů

Li-Ion v UPS

Fyzická bezpečnost (mimo

serverovny) 

Kontrola přístupu k IT technologiím

Evidence a dohled

Vytvoření prostředí pro provoz IT technologií

Přístupový systém a úrovně oprávění

Dohled včetně evidence

Mikro DC

Centralizovaná správa přístupu a monitoring 

Kybernetická bezpečnost pro non-IT

Aktualizace konfigurací a firmware

Kontrola zabezpečení infrastruktury

Jeden dohledový nástroj pro kompletní non-IT

Automatizace procesů, řešení vzdáleně a centrálně

Detailní report úrovně zabezpečení

EcoStruxure IT

Provozní náklady (OPEX)

Četnost prohlídek a oprav na místě

Efektivita - spotřeba el. energie

Výběr produktů s nižší servisní náročností

Technologie s nižší spotřebou el. energie – účinnost

Dohledový nástroj – snížení počtu zásahů na místě

Li-Ion v UPS

Přesné chlazení 50% úspora el. energie

ECOnversion účinnost UPS 99%
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