V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 33. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Mnoho českých firem netuší, že se staly obětí kybernetického útoku
Podle průzkumu, provedeného v září v Česku, byla třetina firem napadena nějakou kybernetickou
formou. Téměř polovina dotázaných ale netušila, jestli u nich k nějakému útoku došlo, což naznačuje,
že kybernetická bezpečnost je domácími firmami stále podceňována. Více...
Seznam po internetovém prohlížeči pro Android míří i na operační systém Windows
Česká společnost Seznam.cz vydala internetový prohlížeč pro počítače s operačním systémem Windows.
Prohlížeč je velice jednoduchý, samozřejmě ve výchozím stavu používá vyhledávač Seznam.cz, ale
hlavně nepodporuje žádné doplňky. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak ve Windows 8.x zrušit sdílení souborů a tiskáren?
Pokud chcete mít jistotu, že se nikdo nedostane k Vašim souborům či tiskárnám
připojeným k Vašemu počítači, můžete zcela vypnout funkce Sdílení souborů
a tiskáren. V systémové části hlavní lišty Windows (vpravo dole u hodin) klikněte
na pravé tlačítko na myši na symbol wi-fi připojení nebo ikonku monitoru s kablíkem
a zvolte Otevřít centrum síťových připojení a sdílení. V okně, které se otevře,
klikněte v pravé horní části na volbu Změnit pokročilé nastavení sdílení. Následně pak
v pravé části otevřeného okna najděte položku Vypnout sdílení souborů a tiskáren,
vyberte ji a výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit změny.
Jak na mobilním telefonu rychle ztlumit vyzvánění?
Jsou situace, kdy není pro okolí příjemné poslouchat vyzváněcí tón mobilního telefonu
(například v lékařských zařízeních, na úřadech, na jednáních nebo na různých kulturních
akcích) a ne vždy si předem stačíte vypnout zvuk vyzvánění. V takových případech
můžete hovor odmítnout zavěšením, tak stačí pouze jednou zmáčknout tlačítko
na ztlumení hlasitosti. Hovor si můžete přijmout třeba až v jiné místnosti nebo se pouze
volající nedovolá a Vám se zobrazí nepřijatý hovor (alespoň to pomůže nezapomenout

zavolat zpět, když hovor nemůžete přijmout).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z více správných
odpovědí byla vylosována paní Palicová z Kostomlat pod Milešovkou, které tímto gratulujeme k výhře
softwaru Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je to "Ham" (v IT terminologii)?
Správná odpověď měla být:
HAM označuje v informatice legitimní či žádoucí elektronickou poštu. Je to tedy opak pojmu "SPAM".
Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je to SMS Antispam? Uveďte alespoň tři výrobce, kteří jej mají ve svých produktech pro ochranu
mobilních zařízení.
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Mobile Antivirus PRO pro
1 mobilní zařízení na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 1. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz .
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
Stojí takhle dva kosmonauti na Marsu a koukají střídavě na sebe, na Zemi, na raketu,
na Zemi, na sebe, na raketu a pořád dokola.
Až to jeden nevydrží a vybuchne:
Co se díváš na mě? Já jsem ty klíčky nezabouchl!
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.

