
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V šestém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Počet skutečně škodlivých a nebezpečných spamů i phishingu roste
Většina škodlivých programů šířených přes e-maily cílila na přihlašovací údaje uživatelů, hesla a citlivé
finanční informace. Více...
  
Microsoft varuje před zranitelností ve Windows a Office
Podle Microsoftu lze poměrně jednoduše zneužít zranitelnost ve Windows a Office a pokusit se ovládnout
počítač. Stačí, aby potenciální oběť zobrazila nebo otevřela speciálně upravený email či webovou
stránku. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Plánujete koupit tablet, který bude používat více členů rodiny?
Letošní Vánoce mají být v duchu nadělování tabletů , alespoň se o tom píše a hovoří
v médiích. Pokud má být tablet využíván více členy rodiny a hlavně dětmi, doporučujeme
vybírat tablet s operačním systémem Android 4.3 a vyšším. Proč? Totiž od verze 4.3
Android umožňuje nastavení více uživatelských účtů (přístupů) s různým stupněm
oprávnění. Jedná se buď o plnohodnotný uživatelský účet nebo o účet omezený.
Omezený účet je ideální právě pro děti, neboť můžete určit, které aplikace smí dítě
používat, a zabránit nakupování nových aplikací. S případným výběrem vhodného tabletu
Vám rádi pomůžeme.
  
Nechcete mít ve Wordu nebo v jiném textovém editoru předložky a spojky
na koncích řádků?
Řešení je velmi jednoduché, neboť stačí mezi slova a znaky, kde nemá dojít k zalomení,
vložit pevnou mezeru. Pevnou mezeru vložíte současným stisknutím kláves Ctrl, Shift
a mezerník.
Více o pravidlech českého pravopisu se můžete dočíst na tomto odkaze.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWVcqjSzLCt3Cn0BaxhnVjjuv9lmrVBYTM30%2b6cGVISTeQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=147216618860912
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=190633406441402
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=58699156003386
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=185825120091476
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=52647568971399
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=104696651146670
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50183471167261


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděla nejpřesněji paní Kloučková z Brna, které tímto
gratulujeme k výhře softwaru BitDefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla: Jaký procentuální podíl z celkového počtu mobilního malware (škodlivého softwaru) byl
zjištěn v roce 2012 na operačních systémech Android?
Správná odpověď měla být 97%. Zdroj: Laboratoř společnosti ESET

Nová otázka:
Kolik procent uživatelů v ČR (dle aktuální studie společnosti Kaspersky) přišlo alespoň o část velice
cenných osobních dat či informací, například o první fotografie vlastního dítěte nebo o důležité e-maily?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Norton Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 11. 2013 na e-mail amenit@amenit.cz . V případě více správných odpovědí
výherce vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

  
Pepíček se ptá maminky: "Táta mi říkal, že pocházíme z opice, je to pravda?"

"Nevím Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám!"
 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=260328840221594
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271738294733507
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=136458797199869
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=234256797263226
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=KspAKiSEiZgrGg2%2fFrEJ1ZuiZnnBLRIRLJXy9be6gyHvBQgdXMC8ypysX0zMycKCNmsp%2blAZM7RVEEj5nGWV2viu9IFuLdMGNYq%2fF28c7XLbyIDGAhMOww%3d%3d

