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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V jedenáctém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Žebříček nejhorších hesel za rok 2013
Společnost SplashData sestavila každoroční žebříček "nejhorších hesel" za rok 2013. Na prvním místě
je stále oblíbené heslo "123456". Více...
  
Česká spořitelna opět varuje před virem, který míří na české bankovní účty
Česká spořitelna opět upozorňuje uživatele online bankovních služeb na virus, který se snaží vysát české
bankovní účty. Více...

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

Co dělat, když chcete otevřít internetový odkaz nebo neznámý soubor
a nejste si jisti, zda je to bezpečné?
Pořekadlo o tom, že opatrnosti není nikdy dost, rozhodně platí a na internetu platí
dvojnásob. V tomto článku se dozvíte, jak můžete s klidným srdcem otevřít podezřelý
program nebo internetové stránky.
  
Rychlé uložení dokumentu v Microsoft Office
Pro rychlé uložení aktuálně otevřeného dokumentu můžete využít symbol diskety
v levém horním rohu (tzv. panelu nástrojů). Druhou možností je použít klávesovou
zkratku Ctrl + S.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl správně a z mnoha správných odpovědí byl
vylosován pan Bugner z Dobšic, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Norton Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWUAhQhtROChUuxS6XqXA6xDOwrYigJDgX6ivVqITqpbkA%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=158393190711176
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=35765105657539
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=81469556279165
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=74893366109758
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=15179667871957
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=130918605256277
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=249558017923444


Otázka zněla: Které dva produkty z naší nabídky umí chránit (v zašifrované podobě) a spravovat hesla?
Správná odpověď měla být, že se jedná o Kaspersky Password Manager a Sticky Password.

Nová otázka:
Co je označováno jako DoS útok?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 2. 2014 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

  
Dva opilci čtou noviny:

"Koukej, Karle, tady píšou, že alkohol zkracuje život na polovinu. Kolik Ti je?"
"Třicet."

"Vidíš - kdybys nepil, bylo by Ti šedesát!"
 

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=169958238115106
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109014961364568
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=178696447077089
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=210226861301990
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=100714601132642
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=EUz88lWfyrfBsaOIHAxXsWusa4ilSvhu8jmY9GPmS1G%2fs6V7jpReWUaf%2bmyKRj7OcVUH28mkUTgp6HtG4yWzVW1aIHu7K1DY6Iv56T1O5QA%3d

