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Vážení obchodní priatelia,
ľudský mozog nám, na rozdiel od iných tvorov na našej planéte, dáva schopnosť predstavivosti. Pretavujeme 
naše skúsenosti, schopnosti, zážitky a získané informácie do nových tvarov. Sme hnaní túžbou po prekonaní 
ostatných i nás samotných, odhalení nových možností a perspektív i poznaní zákonitostí prírody a vesmíru. 
Motivuje nás úspech, pokrok a uznanie ostatných. 

KREATIVITA
Hľadáme nové riešenia. Skvelé riešenia. Aj my v Alternetive. Preto sme sa rozhodli premenovať našu partnerskú 
konferenciu na Festival skvelých riešení a vybrať to najlepšie, čo je v súčasnej dobe k dispozícii v odbore sieťo-
vých technológií a telekomunikácií. Naši produktoví špecialisti, inžinieri z technického oddelenia a softwaroví 
vývojári pre vás pripravujú hustý koncentrát zaujímavých informácií, ktoré vám zaistia rozhľad a zvýšia konku-
rencieschopnosť vašej firmy u vašich zákazníkov.

NÁSKOK PRED KONKURENCIOU
V roku 2018 sa predpokladá globálny nárast investícií do sieťových technológií, pričom dôvodom pre pod-
statnú časť zákazníkov bude zvýšenie bezpečnosti. Lineárne písmo A, ktoré sa používalo na starovekej Kréte 
sa nepodarilo rozlúštiť za 4500 rokov. Oproti tomu Wi-Fi zabezpečenie WPA2 bolo prelomené za 13 rokov. 
Samozrejme, je tu drobný rozdiel aj v používaní. Počet výskytov starodávneho písma je okolo 350, ale Wi-Fi 
zariadení máme na svete v prevádzke 8 miliárd! O to väčší problém! Bude riešením WPA3? Na ako dlho?

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE
Oblasť Internetu vecí prináša celý rad nových aplikácií, ktoré môžu zvýšiť efektivitu procesov, získať podstatné 
dáta alebo znížiť náklady. Stačí sa porozhliadnuť okolo seba, zapojiť fantáziu a chopiť sa príležitosti. Vývojový 
tým Alternetiva spoločne s vývojármi našich dodávateľov je pripravený navrhnúť riešenie presne na mieru 
vášmu nápadu. 

HRAVOSŤ
Srdečne vás pozývame na Festival skvelých riešení Alternetivo 2018, ktorý sa koná v nasledujúcich miestach 
a termínoch. Zaregistrujte sa čo najskôr a získajte jedno skvelé riešenie ako malý darček.

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

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

UTOROK
27 | 3 | 2018 
Praha
Konferenční prostory Columna 
Pyšelská 2361/4,
Praha 4
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8.30 – 9. 00
Prezencia účastníkov, ranná káva, čaj, občerstvenie

DOPOLUDŇAJŠIE PREDNÁŠKOVÉ BLOKY
9.00 – 9.30 Skvelé riešenia Alternetivo
Úvodné slovo a predstavenie nových skvelých riešení – počítanie 
osôb radarom, sledovanie majetku cez bluetooth, optimalizácia 
trás pomocou GPS/GSM, riešenia internetu vecí, prevádzkovanie 
LTE bez licencie, diaľkové napájanie na 2km a ďalšie.
Ondřej Valenta

9.30 – 10.00 LTE BLOK
Prehľad skvelých aplikácií založených na LTE konektivite. Či už sa 
jedná o backup, primárnu linku, mobilné alebo fixné riešenie, auto-
motive, železnicu, industriálne alebo enterprise siete, vždy máme 
to správne a dostupné riešenie.
Petr Čechura a Petr Beneš 

10.00 – 10.30 SECURITY BLOK
Totálne zabezpečenie pre SMB alebo čo by malo byť súčasťou UTM 
riešenia pripraveného na súčasné hrozby prichádzajúce zvonku 
i zvnútra. Je možné kombinovať pokročilé metódy ochrany, ako 
je Cloud Sandboxing alebo koreláciu udalostí v sieti a na staniciach, 
s prehľadnou vizibilitou a jednoduchou správou?
Michal Dolejší a Petr Čechura

10.30 – 11.00 Coffee Break
Prestávka na kávu, konzultácie a prezentácie technológií

11.00 – 11.40 WIRELESS BLOK 
Existuje LTE riešenie, ktorého nasadenie je rovnako jednoduché 
ako v prípade Wi-Fi? Čo tak hybridné rádio, ktoré vie dostať zo 
vzduchu maximum pomocou proprietárnych technológií a zároveň 
sa vie prepnúť do LTE módu. Bezdrôtové riešenie PTP/PTMP a pod-
nikové i domáce Wi-Fi – všetko pod jedným managementom. Sen 
každého poskytovateľa.
Vladimír Havelda

11.40 – 12.20 FIBER OPTIC BLOK
Budúcnosť je plná farieb, predovšetkým vo forme rôznych vlno-
vých dĺžok v DWDM. Prenesieme terabity za sekundu zariadením 

s veľkosťou 1U. Skrotíme optické štandardy 10G/40G/100G. 
DWDM je technológia pre každého – enterprise, operátor alebo 
datacentrum, máme skvelé riešenie pre všetkých.
David Navrátil

12.20 – 12.40 SOFTWARE BLOK
Novinky v Maxifi (Hotspot, IOT, CleanContent) – nový design, 
nové funkcie, podpora GDPR atď. V akých segmentoch trhu slávi 
Maxifi úspech a kde ho môžete využiť aj vy.
Vojtěch Panoš a Jiří Zelenka

12.40 – 14.00 Prestávka na obed, konzultácie a prehliadku 
expozície technológií

14.00 – 15.00 Prvé kolo workshopov
V rámci registrácie si, prosím, vyberte jeden z nasledujúcich 
workshopov:
Bezpečnosť – ukážeme si riešenie na koreláciu/sandboxing/ana-
lýzu DNS v boji proti 0-day útokom, APT a ransomware a prejde-
me si prakticky ako na škálovanie firewallu a UTM (datasheet vs. 
realita našich testov).
Wi-Fi – urobíme spoločné multidimenzionálne porovnanie rôz-
nych Wi-Fi systémov a vyhodnotíme ako je ktorý z nich vhodný 
na rôzne aplikácie a typy zákazníkov.
Optické siete  – predvedieme, že kompletné zapojenie skvelého 
CWDM riešenia zvládne naozaj každý za 20 minút. 
LTE – podelíme sa o praktické ukážky nasadenia LTE routerov 
v konkrétnych aplikáciách u rôznych zákazníkov.

15.00 – 16.00 Druhé kolo workshopov
V druhom kole si môžete opäť vybrať jeden z vyššie spomenutých 
workshopov, ktoré sa budú opakovať. Máte teda možnosť absol-
vovať dva kompletné workshopy.
Okrem workshopov budú pri niektorých produktoch k dispozícii 
aj zástupcovia výrobcov. Nebojte sa ich opýtať na čokoľvek.

16.00 – 16.30 Záver a rozlúčenie
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