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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 18. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

!!! POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Další vlna podvodných e-mailů opět straší fiktivními dluhy u banky. Více... 
  
Českem obchází virus, který napadá domácí routery
Virus napadající většinou "malé" routery (hlavně v domácnostech a malých firmách) může ohrozit
všechna zařízení, která se přes napadený router připojují k internetu. Více...

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

Sedavé zaměstnání
Hlavně při práci na počítači se obvykle dlouhé hodiny sedí a tělo z toho není nadšené.
Co můžete udělat pro své zdraví i bez velkých sportovních výkonů? V kanceláři stačí
například každých 10 minut vstát a udělat pár kroků kolem stolu. Nebo místo rozesílání e-
mailů spolupracovníkům je raději rovnou navštívit. Vhodné je také parkování dále
od firmy či chození po schodech místo používání výtahu. Další informace naleznete zde.

Jak skrýt volanému své mobilní telefonní číslo?
Jestliže si z nějakého důvodu nepřejete, aby se volanému zobrazilo vaše telefonní číslo
nebo jméno (pokud Vás má ve svém adresáři), použijte následující postup:
• U Android platformy vyberte kontakt ve svém adresáři a podržte prst na telefonním
čísle. Z otevřené nabídky zvolte "Úprava čísla před voláním" a vložte před něj kód "#31#"
(bez ohledu na to, zda je před číslem mezinárodní předvolba či není). Volaný pak
na svém telefonu uvidí pouze nápis "Skryté číslo".
• U telefonů iPhone musíte před voláním napsat celé telefonní číslo ručně s kódem
"#31#" na začátku nebo jej v tomto formátu uložit přímo v adresáři.

 
Soutěž
 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWWGM08YpI2PfgRBgoab8tzbM%2bBOcMSeRB15RYW9VDfZjQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=169881138242861
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=177260776476270
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=26767758716711
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=68343624095261
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=154700471021794
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=154969582717844


Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas správně odpověděl a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Sýkora z Plzně, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
BitDefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma.

Existuje trojský kůň pro Android platformu?
Správná odpověď měla být: ANO
Mezi trojské koně pro Android patří např.: FakeLookout.A, Android:SMForw-AI, Android.Counterclank,
Trojan-SMS.AndroidOS.Waller.a a další.

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Anti-Theft"?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok
zdarma.
Odpovědi pište do 22. 5. 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

  
Syn se chce oženit a nechal si vyhledat partnerku počítačem.

"Synu, mně se zdá nevhodné, aby tvé manželství řídil stroj" zrazuje ho otec.
"No a jak ty ses seznámil s maminkou?"

"Normálně, vyhrál jsem ji v pokru."
 

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
 

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=107818250839864
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=58029693047887
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=196320551056869
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=276263393105879
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=148194795350944
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=%2bdPM7SrsG7O5Lu39Q%2ftZsAdkEBv%2bf7O7Nscz7b3QXl4J%2bLwjoqpAUnSdnLnaCl9ccV%2ffx6DIlKyBFsGzp9V0y6rqIft8uSU1

