
Díky Safetica Insight získáte dokonalý přehled  

o aktivitách uvnitř firmy, odhalíte efektivitu Vašich zaměstnanců 

a včas budete upozornění na únik dat. Ušetříte personální nákla-

dy, ochráníte citlivá data  

a zamezíte plýtvání zdroji.  

Klíčové výhody Safetica Insight 

Zaměstnanci – snížení personálních nákladů, zvýšení 

efektivity zaměstnanců a jejich objektivní srovnání, 

vynucení dodržování pravidel    

Přehled - trvalý přehled o dění ve firmě, ochrana 

citlivých firemních informací 

Jak Safetica funguje? 

Safetica Insight sbírá data na stanicích Vašich 

zaměstnanců a ukládá je na server. 

Manažer může kdykoliv přistoupit k datům ze  

své manažerské konzole.  

Safetica Insight může pracovat i v počítačích 

mimo firemní síť (notebooky). 

Díky přesnému nastavení oprávnění zajistíte,  

aby byly získané údaje přístupné pouze 

příslušnému manažerovi. 

Licence a cena  

Licencován je každý sledovaný počítač, konzole pro  

zobrazení výsledků a změnu nastavení je k dispozici zdar-

ma. 

Můžete si zvolit pravidelnou roční platbu I jednorázové 

pořízení softwaru s následným aktualizačním poplatkem. 

Klíčové funkce Safetica Insight 

Přehledný výstup o situaci ve firmě s plnými 

detaily na jedno kliknutí. 

Pravidelné reporty a okamžitá varování do Vaší schránky. 

Škálovatelné nastavení pro ochranu soukromí  

zaměstnanců i zájmů společnosti. 

Ochrana před únikem dat sledováním práce  

se soubory. 

Rozlišení aktivního času využití aplikací včetně  

rozložení práce během dne. 

Zjistěte, co se děje uvnitř vaší firmy 

61% zaměstnanců zneužívá přístup k citlivým datům 

40% zaměstnanců stráví 5 hodin týdně relaxací v práci 

85% českých firem využívá  kontrolu práce zaměstnanců 

Chcete monitorovat efektivnost zaměstnanců a zároveň ochránit data? 

Uspoříte personální náklady. Objektivně srovnáte 

zaměstnance. 

Rychlé nasazení=   

rychlá návratnost. 
Vynutíte dodržování 

pravidel. 

Zvýšíte efektivitu 
Získáte trvalý přehled o 

dění ve firmě. 



Reference: 

AG. FINAL s.r.o. Olomouc 

EVERLIFT spol. s r.o. Olomouc 

VHS Čerlinka s.r.o. Litovel 

DSL FOOD s.r.o. Litovel 

ENETEX TECHNOGY s.r.o. Olomouc 

HEVOS Interier s.r.o. Zábřeh na Moravě 

Obec Těšetice 

 Kontrola funkce zálohování dat vám zajistí klid.  

 Kontrola stavu antivirového a antispamového řešení předchází 

možnosti napadení vaší sítě. 

 Kontrola aktuálnosti servisních balíčků a jejich instalace zvyšuje 

Chraňte vaše obchodní data: 

 Součástí smlouvy správce 360 jsou cenová zvýhodnění za hodinovou sazbu práce 

servisního technika. 

 Trvalý monitoring (24 hodin denně) pomáhá předcházet haváriím a tím přispívá k 

výrazným úsporám na servisních službách.  

 Administrace formou vzdáleného přístupu umožňuje ušetřit na dopravě servisního 

Využijte zvýhodněné sazby a ušetřete: 

 Díky garantované reakční době (do 4 hodin v pracovní dobu) v případě  havarijního stavu 

sítě máte zajištěnu nejkratší možnou dostupnost servisu. 

 Díky přístupu do systému HelpDesk můžete svoje problémy nahlašovat 24 hodin denně.  

Zajistěte si rychlé řešení v případě havárie serveru: 

Bezpečnost 

Snížení nákladů na správu IT 

Garantovanou rychlost servisního zásahu 

Se službou ROOT správce 360 budete mít vyřešenu 

Popis produktu: 

 

ROOT správce 360 je smluvní zajištění administrace a dohledu serveru včetně 

trvalého monitoringu serveru, technické podpory na desktopové softwarové 

produkty a technické podpory uživatelů formou vzdáleného přístupu a On-

Site servisu v případě potřeby. To znamená, že mimo problémů s hardwarem, 

kdy je nutná přítomnost servisního technika v místě instalace, jsou 

vykonávány uvedené služby vzdáleně. Podmínkou je funkční připojení sítě k 

Internetu. Fakturace služeb je prováděna jednou měsíčně na základě 

dodacích listů, či evidence v servisní knize. 

ROOT správce 360 

Cenově dostupné řešení pro administraci, dohled serveru a službu technické podpory na 

desktopové systémy, formou vzdáleného přístupu.  

Pro koho je produkt určen? 

Služba ROOT správce 360 je určena všem podnikům a organiza-

cím, které mají vlastní server a počítačovou síť. 

 

 

Proč ROOT správce 360? 

 
Tato služba pokrývá veškeré potřeby malých a středních podniků, 

které mají vlastní server a nemají vlastní IT odborníky. Je lety osvěd-

čená u mnoha zákazníků a neustále pracujeme na jejím zdokona-

lování. Budete mít výhodu služeb od spolehlivého dodavatele za 

velmi příznivé ceny. Již nebudete muset volat na více kontaktů, když 

budete mít problémy s IT. Naše služby se přizpůsobí vašim časovým 

a jiným potřebám. Získáte poradenství zkušeného partnera. 

 

Co získáte? 

Se službou ROOT správce 360 získáte komplexní správu sítě a servis 

všech IT prostředků od spolehlivého dodavatele. Budete mít jeden 

kontakt pro řešení všech svých požadavků na problémy s IT. Za 

služby budete platit jednou měsíčně a budete dostávat protokol o 

výsledcích kontrol vašeho serveru, nebo serverů. Získáte zvýhodně-

né ceny na servisní služby a garantovanou rychlost servisního zá-

sahu. 

 

www.root-it.cz  tel.: 585 344 056 



 Předcházení havarijním stavům na serveru. 

 Předcházení ztráty dat z důvodu poruchy hardware. 

 Trvalý monitoring stavu serveru, zálohování dat a 

kontroly všech důležitých funkčností! 

 Profesionální smluvně zajištěný rychlý servis 

s garantovanou reakční dobou! 

 Zajištění podpory od spolehlivého partnera s kvalitními 

referencemi! 

Minimalizace rizika zavirování sítě díky kontrole 

funkčnosti antivirového řešení. 

ROOT správce 360  

Vzdálená administrace a dohled serveru 24 hodin denně. 

Sleva 5% z ceníkových cen na technickou podporu serverů Microsoft  

*     jedná se o monitoring jednoho serveru každý další server je za příplatek 500,- Kč 

 Kontrola funkčnosti diskového systému (diskového pole 

RAID) na serveru. 

 Kontrola funkčnosti zálohovacího zařízení. 

 Kontrola stavu disků na serveru (využití diskové 

kapacity). 

 Upozornění na potřebu rozšíření diskové kapacity, 

návrh na zakoupení nových disků, rozložení dat na 

discích. 

 Kontrola událostí na serveru (chybové stavy v seznamu 

událostí). 

 Kontrola zatížení serveru (on-line). 

 Návrh na řešení případného přetížení serveru. 

 Kontrola velikosti poštovních schránek. 

 Upozornění uživatelů na odstranění nepotřebných 

informací ze svých složek. 

 Odstraňování problémů zjištěných při kontrolách 

vzdáleným přístupem. 

 Řešení havarijních stavů serveru. 

 Další činnosti dle požadavků klienta (např. zřízení 

nových e-mail schránek, změny v nastavení 

přístupových práv, změna politiky hesel, změny ve 

směrování pošty atp.). 

ROOT správce 360 

Pro více informací navštivte www.root-it.cz nebo volejte tel.: 585 344 056. 

Výhody: Co je v ceně obsaženo: 

Co není v ceně obsaženo: 

Srovnání servisních balíčků ROOT Správce 360 

 Kontrola serveru 

* 

On-site servis Cena za měsíc HotLine + zásah 

do 4 hodin ** 

Sleva na práce  

na serveru 

Správce 360 Basic 24 hodin denně není obsažen 1 500 Kč není obsažen 5% 

Správce 360 Standard 24 hodin denně není obsažen 2 500 Kč Ano 10% 

Správce 360 Premium 24 hodin denně  dle zvoleného rozsahu od 5 300 Kč Ano 17% 

Trvalý monitoring PC 

K verzi Správce 360 Standard a Premium je možno dokoupit 

trvalý monitoring PC za cenu 40,- Kč/PC na měsíc, při více jak 



Bezpečnostní rizika 

Základní způsoby minimalizace rizik 

Pokus o proniknutí do LAN z Internetu přímo 

prolomením hesla, nebo pomocí škodlivého 

kódu infikovaného počítače. K infikaci se vyu-

žívá e-mailů, stažení kódu z www stránek, 

spuštěním z CD, DVD, nebo Flash disku. Často 

se také využívá vyzrazeného hesla uživatelem 

a podobně. 

Jedná se především o 

havárii pevných disků 

serveru, či celého serve-

ru, nebo klíčových  

komponent sítě. 

Pokus o zcizení  či zničení dat zaměstnancem or-

ganizace. Často zejména u zaměstnanců, kteří 

dostali výpověď, nebo plánují vlastní podnikání ve 

stejném oboru jako zaměstnavatel. 
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Provoz lokálních sítí představuje vynikající způsob jak zvýšit produktivitu, ovšem je nutné mít na mysli také rizika s jejich provozem spojená. 

Čím větší je množství dat, tím větší jsou také rizika a ztráty, které hrozí. Tato rizika se nedají zcela eliminovat, je možno je pouze do větší či 

menší míry snížit. Bezpečnost je možno si představit jako zeď, kterou stavíme pro ochranu a tato zeď je jen tak silná, jak je silné její nejslabší 

místo. Na druhou stranu čím větší zeď postavíme, tím větší je pravděpodobnost, že nás ochrání v případě hrozby. 

Bezpečnost dat v podmínkách lokálních sítí. 
Jak zabezpečit podniková data a předejít velkým ztrátám. 



Bezpečnost dat v podmínkách lokálních sítí. 
Jak zabezpečit podniková data a předejít velkým ztrátám. 

Obecně lze říci, že v malých lokálních sítích je téměř nemožné zajistit rozumnou úroveň bezpečnosti bez serveru. Tedy centrálního počítače, 

který má instalován serverový operační systém, např. Windows Server 2008 R2. Proto všechny další informace budou platit pouze pro LAN  

(lokální sítě), ve kterých je server instalován. 

Firewall 

Antiviry a Antispamy 

Autentizace a autorizace 

(hesla a oprávnění) 

Bezpečnostní politiky, šifro-

vání dat 

Zálohování dat a redun-

dance hardware 

Ochrana proti havárii, je jednou ze základních ochran, které je naprosto nutné realizovat. Vzhledem ke koncen-

traci dat na server je samozřejmostí řešení redundance (zdvojení) klíčových komponent serveru (pevné disky, 

zdroje ...)  tak aby v případě havárie uživatel nic nepoznal. Zálohování dat je prováděno automaticky bez zásahu 

lidského faktoru. Pokud dochází k ukládání zálohovaných dat pravidelně mimo areál organizace (do bankovního 

sejfu) je to současně ochrana proti krádeži a živelné pohromě. 

Internet dnes představuje mnoho rizik, které je třeba eliminovat. Moderní Firewally dokáží nejen oddělit LAN síť 

od sítě Internet, ale také umožnit sledování sítě na úrovni protokolů a aplikací a tedy povolit či zakázat provoz 

specifikovaných programů (např. zakázat provoz Skype, ICQ, či Facebook). Moderní Firewally mají také integrová-

nu možnost filtrovat provoz Internetu dle hodnocení a například zakázat přístup na stránky s nepovoleným obsa-

hem (porno, militantní stránky či jiné s nezákonným obsahem) 

Instalace antivirů a antispamového řešení je dnes již samozřejmostí. V lokálních sítích je však pro zajištění bez-

pečnosti důležité používat tato řešení v souladu s bezpečnostními politikami organizace a tedy je nutné použít 

vyspělé bezpečnostní řešení, které je určeno pro provoz v sítích LAN a umožní zajistit vynucení těchto politik na 

uživateli. Jinak tato ochrana je-li pouze uživatelská není schopna zajistit bezpečnost a ztrácí smysl. 

Pro ověření uživatele a přidělení oprávnění (určení toho ke kterým datům uživatel má či nemá mít přístup) se 

dnes standardně používá jméno a heslo. Bohužel toto bývá často nejslabším článkem bezpečnosti, jelikož si uži-

vatelé neuvědomují význam hesla. Serverové systémy proto umožňují nastavit politiky silných (složitých) hesel a 

vynucování jejich pravidelné obměny. Dále je možno také kombinovat používání hesel a USB tokenu, čipové 

karty či generátoru jednorázových hesel, případně biometrie. Jedná se pak o vícefaktorovou autentizaci. 

Aby  bezpečnost byla na přijatelné úrovni, je potřeba nastavit pravidla pro využívání uvedených bezpečnostních 

prvků v organizaci a kontrolovat jejich dodržování. Je tedy potřeba si definovat bezpečnostní politiky a ty pak 

pokud možno vynucovat systémově, nebo kontrolovat jejich dodržování. Například je potřeba definovat která 

data jsou citlivá a ne povinné je pro účely ukládání na přenosná media šifrovat a tím tak předejít jejich zneužití v 

případě ztráty media. 

Naše firma používá pro zjištění stavu bezpečnosti takzvaného bezpečnostního auditu, který 

zjistí stav bezpečnosti, odhalí rizika v LAN a pomůže s definicí metodiky bezpečnosti pro da-

nou organizaci. Metodiku bezpečnosti by měla mít zpracována každá organizace provozující 

lokální síť.  

Bezpečnostní řešení pro malé organizace s méně jak 20-ti uživateli:  

 

Řešení pro ochranu dat před všemi hrozbami selhání lidského faktoru. 

Dohled 

Pokud ve vaší síti máte data, kterých si ceníte, ale mohla by si je cenit i konkurence a zejména pokud zaměstná-

váte více lidí, doporučujeme použít nástroje pro dohled a kontrolu toku informací. Můžete tak přesně zjistit 

kdo, kdy a jaká data používal, případně kam je kopíroval nebo odesílal. Můžete také díky těmto nástrojům mít 

přehled o tom jak zaměstnanci využívají svěření IT prostředky (např.PC a internet) a kolik času stráví opravdu 

prací a kolik času se zabývají jinými činnostmi. 

Pro více informací o bezpečnosti, nebo zhotovení bezpečnostního auditu nás kontaktujte na telefonu 585 344 056, nebo na-

vštivte naše stránky www.root-it.cz/it-bezpecnost.aspx. 



SharePoint Foundation 2010 - profesionální řešení podnikového Intranetu pro malé organizace. 

Platforma pro týmovou spolupráci a sdílení dat postavená na Internetové technologii. 

Co mohou zákazníci řešit na Intranetu 

Organizační směrnice 

Telefonní seznam zaměstnanců  

Kalendář dovolených a žádanky o dovolené 

Knihovnu dokumentů s implementovanými pracovními postupy pro schva-

lování dokumentů a historií verzí 

Schvalování došlých faktur  

Reklamační řízení 

HelpDesk aplikace 

Schvalování vystavených objednávek 

Schvalování služebních cest 

Zápisy a přidělování úkolů z pracovních porad 

A mnoho dalšího 

Základní prvky SharePoint Foundation 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SharePoint Foundation 2010 spojuje lidi a posiluje jejich spolupráci, zatím-

co díky jednotné infrastruktuře snižuje náklady. Jeho vlastnosti pomáhají 

organizacím všech velikostí spojovat týmy a zvyšovat produktivitu tak, že 

umožní zaměstnancům snadný přístup k lidem, dokumentům a informa-

cím, které potřebují ve chvíli, kdy je potřebují a v místě, kde je potřebují. 

INTRANET 

je komplexním řešením potřeb pro komunikaci a sdílení informací v organiza-

cích, založený na Microsoft SharePoint a Microsoft Office aplikacích. Umož-

ňuje definovat oprávnění pro přístup k informacím, implementovat pracovní 

postupy pro zpracování dokumentů nebo pro aplikaci směrnic a procesů 

organizace. Platforma SharePoint umožní, aby se intranet stal místem, kde se 

setkávají dokumenty, interní procesy, obchodní informace, a současně doká-

že být velmi přívětivý k uživatelům, kteří neopouštějí známé prostředí Inter-

net Exploreru a Office.  

 

Co systém umožňuje? 

Prostředí intranetu nabízí jednotné rozhraní pro publikování a přístup k in-

formacím. Pro tyto účely jsou k dispozici: 

  Oznámení informují uživatele o aktuálním dění v organizaci a  na  

základě data platnosti se sami přestanou zobrazovat.  

 Kalendáře je možno využívat například jako kalendář dovolených  (je 

přehledně vidět plánované dovolené všech zaměstnanců),  nebo využívání techniky, 

místností či jiných zdrojů. 

 Seznamy čehokoliv, jsou uživatelsky definované a je možno infor-

 mace importovat z Excel tabulek. 

 Sdílené dokumenty - elektronická správa nejen MS OFFICE doku-

 mentů a vnitrofiremních informací, využívajících historii verzí, 

 automatické informování o změnách a další funkce. 

 Fulltextové vyhledávání informací obdobně jako v Internetu 

 Definované procesy schvalování (workflow) umožňují řídit oběh 

 dokumentů a tok informací v organizaci.  

 Diskusní vývěsky jsou obdobné jako ty veřejné v internetu, jen s 

 omezení na váš pracovní tým.  

 Průzkumy se výborně hodí k ověřování názorů na zavádění novi-

 nek do běžného života organizace. Umí automaticky vyhodnoco-

 vat odpovědi a to i v grafické podobě . 

 Úkoly využijete například pro evidenci a kontrolu plnění úkolů z 

 pracovní porady. 

 Odkazy usnadňují orientaci v uspořádání informací v lokální síti i 

 internetu a velmi tak zkrátí pracovníkům dobu potřebnou pro 

 nalezení informací. 

Intranet  
SharePoint Foundation 2010 

www.root-it.cz 



Jaké  jsou výhody? 

 Automatizace ručních činností. 

 Jedno prostředí pro různé typy informací a informač-

ních toků. 

 Přístup k informacím odkudkoliv přes internetový pro-

hlížeč pomocí zabezpečeného https protokolu. 

 Snadné vyhledávání informací. 

Co mohou zákazníci očekávat od nás? 

Instalace a konfigurace SharePoint Foundation 2010.  

Konzultace problematiky a vytýčení okruhu řešení. 

Analýza současného stavu a návrh řešení. 

Realizace řešení s pomocí prvků SPF a Workflow. 

Zaškolení administrátora Intranetu. 

Zaškolení uživatelů. 

Servisní podpora. 

Ukázka intranetového portálu postaveného na technologii SharePoint Foundation 2010 

Jaké jsou přínosy? 

 Snadná a efektivní spolupráce díky nástrojům, které se 

snadno ovládají. 

 Možnost nasazení řešení ušité na míru vašim obchod-

 ním procesům. 

 Prokazatelné zvýšení produktivity pracovníků. 

 Snížení finančních nákladů na budování dalších aplikací 

 
Sytemové požadavky: 
 

pro server - Windows Server 2008 64 bit, nebo Windows 

Server 2008 R2 64 bit. 

Pro klienta (prohlížení informací) - Windows XP, Vista, 7, 

Internet Explorer 7 a vyšší. 

Pro aktivního klienta - Windows XP, Vista, 7, Internet Explo-

rer 7 a vyšší, MS OFFICE XP, 2010. 

www.root-it.cz 



Velká řešení pro každého 

Popis řešení SmallServer 

Jedná se o unikátní komplexní serverová řešení pro 

malé pracovní skupiny od 2PC do 15-ti PC. V ceně 

tohoto řešení jsou obsaženy vždy všechny kompo-

nenty  jak hardwarové, tak softwarové, potřebné 

pro provoz, bezpečnost a veškerou funkcionalitu. V 

ceně je vždy také zahrnuta instalace a konfigurace 

systému.  

V současnosti máme uce-

lenou řadu sestávající se ze 

4 variant řešení dle veli-

kosti a potřeb zákazníka. 

 

 

Výhody nasazení řešení SmallServer: 

 

 Totální řešení bezpečnosti sestávající se z ochra-

ny přístupu k datům na základě přidělených 

práv, automatického zálohování dat nezávislé na 

lidském faktoru, Antivirové a Atispamové ochra-

ny, proaktivní ochrany před útoky z Internetu, 

identifikuje rizikové webové stránky. 

 

 Zvýší produktivitu Vašeho týmu díky centrálnímu 

úložišti dat, umožňuje jejich efektivní sdílení a 

vyhledávání včetně kontaktů, dokumentů, kalen-

dářů a podobně. 

 

 Zajistí vysoce zabezpečený přístup ke všem da-

tům a aplikacím odkudkoliv z Internetu. Můžete 

tak bezpečně přistupovat ke svým kontaktům, 

nebo elektronické poště kdykoliv a odkudkoliv. 

 

 Ceny již od 15.000,- Kč bez DPH 

 Záruka 36 měsíců v místě instalace 

 Bezpečnost bez starostí - vaše data budou ochráněna 

proti všem druhům hrozeb, vy se můžete v klidu sou-

středit na svoji práci. 

 

 

 Přístup k datům odkudkoliv - s notebookem, table-

tem či chytrým telefonem budete moci přistupovat 

ke svým datům odkudkoliv.  

 

 

 Zvýšení produktivity - Intranet,  sdílené kalendáře, 

úkoly a další služby umožní fungovat vašemu týmu 

efektivněji a zkrátí čas potřebný k vyhledávání infor-

mací. 

 

Díky řešení SmallServer získáte pro svoji organizaci za velmi 

výhodnou cenu technologie dostupné dříve pouze velkým 

podnikům a organizacím. A to s veškerou podporou zkuše-

ného dodavatele. SmallServer je dnes již lety ověřené řešení. 

Nákupem řešení SmallServer nezískáte jen kompletně nain-

stalované, nakonfigurované, zabezpečené serverové řešení 

připravené k provozu, ale také získáte: 

Záruku 36 měsíců v místě instalace 

 Garantovaný okamžitý servisní zásah (s reakční dobou do 

4 hodin) v případě podpisu smlouvy ROOT správce 360 

 Pravidelnou kontrolu stavu serveru potvrzenou protoko-

lem o kontrole díky službě ROOT dohled serveru nebo 

ROOT správce 360. 

 Zaškolení obsluhy na Vámi zvo-

lené technologie. 

 Spolehlivého partnera s bohatý-

mi zkušenostmi, praxí 20 let a 

referencemi z nejrůznějších oblas-

tí aplikací. 

BEZPEČÍ 

MOBILITA 

PRODUKTIVITA 

Přínosy řešení SmallServer: 


