průmyslové a servisní roboty
produkty do skladů v USA, Malajsii, Číně
taktu s každým dodavatelem. Je to opravdu třea Nizozemsku, protože jsme předpokládaba. Disponujeme systémem, který předpovídá
li, že uzavření hranic ovlivní do jisté míry
dostupnost pro každý díl, známe slabá místa a
i nákladní přepravu. Naštěstí se naše nejhorší
máme vždy připraveny záložní plány, abychom
scénáře nenaplnily. Museli jsme vyřešit mnomohli v případě výpadku konkrétní díl obstarat.
ho složitých logistických
operací, protože se rušilo
velké množství letů. Nedávno například byl zrušen let z Kodaně s jednou
z našich velkých zásilek,
takže jsme museli celý náklad převézt kamionem do
Stockholmu, odkud náklad
konečně mohl odletět k zákazníkovi.
V dánském ústředí naší
společnosti máme roboty
umístěné ve dvou různých
skladech, takže kdyby
v jednom došlo k rozšířeObr. 2. Kolaborativní roboty na výrobní lince pomohly mnoha
ní nákazy čínským korona- zákazníkům Universal Robots vyřešit otázky nedostatku pracovní
virem, bylo by možné ode- síly – zde lze vidět spolupráci s robotem v SHAD ve Španělsku,
sílat zboží z druhého. Na- kde robot asistuje pracovnicím při sestavování příslušenství pro
motocykly
štěstí se to nestalo.
Co si myslíte, že si ze současné krize vezme
společnost Universal Robots do budoucna?
Co jste se během krize naučili?
Myslím, že největší lekcí je důležitost zdvojit dodavatelský řetězec a být neustále v kon-

Změní se způsob fungování vaší společnosti v dlouhodobém výhledu?
Z této krize bezesporu vyjdeme navždy
změněni. Na jednu stranu pro nás krize znamenala v mnoha ohledech probuzení, které

značně urychlilo výrobu a také zvýšilo požadavky na zdravé pracovní prostředí. Naše
nové dezinfekční stanice i po ústupu rizika šíření nákazy nikam vracet nebudeme, zůstanou na svém místě. Zároveň nás tato situace
posunula k většímu využití nových způsobů
komunikace. Teď jsme například v několika
zemích současně rozjeli lokalizované webináře – internetové online semináře, kdy odborníci z Universal Robots informují o kolaborativních robotech, jejich použití v různých úlohách a dalších službách, které naše
společnost nabízí. Zájemci tak mohou získat
zdarma informace o automatizaci v různých
průmyslových odvětvích a celkový přehled
o kolaborativní robotice a službách, které poskytujeme. Webináře jsou k dispozici na této
adrese: https://www.universal-robots.com/
cs/webinars/.
Na druhou stranu jsem smutný z toho,
že se mezilidské vztahy velmi pravděpodobně nevrátí do té podoby, na kterou jsme
byli zvyklí. Mám na mysli zejména gesta,
jako je podání ruky nebo přátelské objetí.
Nejsem si jistý, zda takto někdy budeme
moci znovu komunikovat, což mě netěší.
Pevně ale věřím, že se brzy vrátíme k normálnímu životu.
(Universal Robots)

Společnost Universal Robots spustila službu
Service360
Všechna zařízení, která jsou na výrobní lince, někdy potřebují seřídit nebo opravit.
Přitom je často velmi složité zastavit výrobu z důvodu jejich opravy nebo servisní
prohlídky. Firmu to stojí čas a peníze. Společnost Universal Robots, výrobce kolaborativních robotů, nyní poskytla možnost
aktivního dohledu nad svými roboty s plánováním potřebných prohlídek a odstávek.

Novinkou je možnost proaktivního sledování, optimalizace a zajištění výkonu robotů díky vylepšené technické podpoře a pravidelným servisním prohlídkám. Možnost
kompletní technické podpory chrání výrobní
linku, zvyšuje efektivní využití robotů, snižuje rizika a podporuje obchodní úspěch tím,
že zákazníkovi pomůže zamezit neočekávaným poruchám.
Service360 rozšiřuje standardní záruku
a je k dispozici i pro zákazníky, kteří roboty instalovali v minulosti. Tato služba zákazníkům zajistí:
– snížení rizik a neočekávaných nákladů
souvisejících s neplánovaným požadav-
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Obr. 1. Služba Service360 zvyšuje dostupnost robotů UR, snižuje náklady na servis a omezuje
riziko neplánovaných odstávek

kem na servis, náhradní díly nebo přerušení výroby,
– maximalizaci návratnosti investice do kolaborativních robotů díky kontrole jejich provozu a programování: certifikovaní technici UR, odborníci na automatizaci a online

zákaznická podpora jsou klientům kdykoliv k dispozici pro řešení jakýchkoliv dotazů.
Výhodou trvalého dohledu nad technickým stavem robotů je také to, že není nutné
přerušovat výrobu z důvodu pravidelných ser-
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průmyslové a servisní roboty
visních prohlídek a naléhavých oprav. V případě neočekávané události firmy rychle obnoví výrobu díky servisu a náhradním dílům z globální distributorské sítě UR. Služba
Service360 tak zákazníkům přináší klid, který potřebují pro své podnikání.
Služba je dostupná ve dvou balíčcích. UR
Basic Warranty je součástí dodávky každého robotu, pokrývá záruku po dvanáct měsíců a zaručuje průměrnou dobu odezvy do
4 h. Součástí je řešení požadavků prostřednictvím techniků firmy UR a její globální
sítě partnerů. K dispozici je také zákaznický
portál myUR – online platforma pro správu
servisních požadavků, komunikaci s odborníky, zobrazování případů z minulosti a vyhledávání informací a návodů v databázích.

Náklady jsou kryté zárukou. Tento balíček je
v pořizovací ceně robotu.
UR Service360 Basic lze dokoupit kdykoliv během záruční doby zařízení a přizpůsobit se tak každému firemnímu rozpočtu.
Nabízí opakované rozšíření záruky o dvanáct měsíců, průměrnou dobu odezvy do 4 h
a zákaznický portál myUR. Mezi hlavní výhody patří předvídatelnost výroby díky jistotě provozuschopnosti robotu: 60 % problémů je vyřešeno obratem. Všechny díly a náklady na servis jsou již obsaženy ve službě.
Zákazník má přímý kontakt na odborníky
UR. Služba se přizpůsobuje potřebám zákazníka – jde o týmový proces zákaznické
podpory ze strany UR společně s lokálním
distributorem.

Prevence místo opravy
Společnost Universal Robots chce, aby
zákazníci za své investice do kolaborativních robotů dostali co nejlepší služby. Všechny produkty UR Service360 zahrnují opravy
prováděné zkušenými inženýry UR přímo na
místě nebo na dálku. To zajišťuje, že robot
bude pracovat optimálně, a pomáhá zkrátit
dobu návratnosti investice do jeho pořízení.
Plány provedení servisních prohlídek je možné přizpůsobit plánům zákazníků.
Podrobnosti o službě Service360 zájemci najdou na webu Universal Robots: https://
www.universal-robots.com/cs/produkty/ur-service360/.
(Universal Robots)

Průzkum Acronis k World Cyber Protection Week:
již 42 % firem zažilo výpadky v důsledku ztráty dat
Společnost Acronis uvedla u příležitosti World Cyber Protection Weeku, který je pokračováním Světového dne zálohování (31. března), že opět narostl počet uživatelů, kteří zažili ztrátu dat či zařízení s daty. V oblasti firemních informačních systémů se více firem setkalo s výpadky provozu v důsledku ztráty dat a administrátoři IT v důsledku toho
zvyšují frekvenci zálohování.

Průzkum společnosti Acronis je již v pořadí pátý, který od roku 2016 pravidelně provádí u příležitosti Světového dne zálohování.
Letos jej společnost rozšířila i na skupinu administrátorů IT, kteří zodpovídají za firemní
komunikační infrastruktury. Bylo dotázáno
na tři tisíce respondentů z celého světa: běžných uživatelů i firemních profesionálů na IT.
Není překvapením, že podle výsledků zpracovaných na základě průzkumu se obě skupiny výrazně liší, jak zodpovědností k ochraně
dat, tak i způsobem zabezpečení.
Nejzajímavější údaje z letošního průzkumu:
– 68 % běžných uživatelů již zažilo ztrátu
dat či zařízení, ať již svých, či rodinných
příslušníků, což je o 3 procentní body více
než při loňském dotazování,
– 42 % firem zažilo výpadky provozu v důsledku ztráty podnikových dat, což je
o 12 procentních bodů více než vloni,
– i když většina (51 %) běžných uživatelů
stále zálohuje lokálně, 31 % již zálohuje
do cloudu (o 5 procentních bodů více než
loni) a 17 % kombinovaně (o 7 procentních bodů více než vloni),
– administrátoři firemních informačních systémů zálohují z 25 % lokálně, 35 % jich
zálohuje do cloudu, 20 % kombinovaně
a zbylých 20 % replikuje data do jiných
datových center,
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– výrazně narostly obavy běžných uživatelů
z ransomwarových útoků (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálního inženýrství
(o 34 % bodů),
– na firemní úrovni se zvyšuje frekvence zálohování: významně přibylo administrátorů IT, kteří zálohují alespoň jednou denně
(nyní 27 %) nebo vícekrát za den (nyní
15 %), naopak rychle ubývá těch, kteří
zálohují pouze jednou či dvakrát za měsíc
(nyní 20 %).
„Povědomí o kybernetických hrozbách
mezi běžnými uživateli rychle roste, což je
důsledek osobní zkušenosti se ztrátou dat
a také množících se zpráv o kybernetických
útocích,“ uvedl Zdeněk Bínek, zodpovědný za
prodej řešení Acronis v ČR a na Slovensku.
„Avšak z průzkumu je patrné, že stále existuje
velký rozdíl v přístupu mezí běžnými uživateli a IT profesionály. U těch oceňujeme zejména trend častějšího podnikového zálohování, protože čím je frekvence nižší, tím se
zvyšuje i riziko ztráty většího množství dat
a náklady na jejich obnovu.“
Více informací o průzkumu lze nalézt
na https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/how-cyber-protection-trends-are-evolving-2020.
[Tisková zpráva Acronis, 2. dubna 2020.]

(ed)

Ransomware
Ransomware je vyděračský software,
který zamyká přístup k infikovanému zařízení nebo šifruje jeho obsah. Po uživateli požaduje výpalné s tím, že po zaplacení
bude zpřístupněno zařízení nebo budou odšifrována data. Obnovení přístupu k datům
po zaplacení výpalného však není zaručeno.

Cryptojacking
Cryptojacking je parazitická těžba kryptoměn, při níž útočník využívá zdroje napadeného počítače (popř. routeru, IP kamery
nebo zařízení IoT) pro vlastní obohacení.
Výrazně tak snižuje výpočetní výkon dostupný pro skutečného vlastníka zařízení.
Aktivita tohoto malwaru narůstá zejména
v době růstu kurzu kryptoměn.

Sociální inženýrství
V oblasti zabezpečení dat a informací
se jako sociální inženýrství označuje snaha
od uživatelů podvodem vylákat jejich hesla,
bankovní údaje nebo jiné informace. Nejběžnější formou je e-mailový phishing: rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako
zpráva z banky, informace spediční služby,
letecké společnosti apod. Útočník často zneužívá osobní údaje, k nimž se dostal jinou
cestou (odchycené rodné číslo, číslo účtu,
číslo letenky, informace o zásilce, informace o technickém problému s počítačem, který oběť řešila s technickou podporou, apod.).
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