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• GW Router (Linux, MikroTik, Turris,+ ???)

• Web Filter (Snort, Netwsweeper, Kernun, + ???)

• Linux Server (openSUSE, Ubuntu, CentOS, + ???)

• Storage (active DB, backup DB, archiv DB + ???)

Použité technologie / síťové prvky

Investice do know-how a do lidí !

Škola C 

Škola A 

Škola B 



  
 

www.ssis.cz www.4blackbox.com

AARTKOM
Art of Communication

• měsíční schůzka IT správců (zápis, rozhodnutí, úkoly)

• „issues Log“ (otevřené problémy a dokumentace řešení)

• společný SIEM (bezpečnostní incidenty, reportování, atd.)

• sdílení „maintenance“ (FW blacklist, router update, etc.)

Investice škol   (čas = peníze)

Investice do „know-how“ a do lidí !

Škola A 
Škola B 

…. 
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Delivery Costs Min. Max.

Project Management 10 000 20 000

Policy Definition 5 000 20 000

Filtering Configuration 5 000 40 000

On-site Installation 10 000 50 000

Software Deployment 5 000 20 000

Hardware Purchase 35 000 80 000

Training & School PR 5 000 20 000

TOTAL: 75 000 Kč 250 000 Kč
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Delivery Costs 10 x Min. 10 x Max. Delivery Description

Project Management * 50 000 100 000 deliver of project goals, manage stakeholder and teams, 
project governance (management documentation)

Policy Definition * 25 000 100 000 check current policy and define/adapt new shared 
baseline policy (documentation)

Filtering Configuration ** 50 000 400 000 filtering setup, adapt profiles, make changes, setup 
users, import data, etc.

On-site Installation * 50 000 250 000 on-site deployment, configured network, open firewall, 
connection test, etc. 

Software Deployment 15 000 60 000 linux OS, encrypted db, enabled logging, firewall, 
automated backup, etc. 

Hardware Purchase 105 000 240 000 eco server, storage disks, router, firewall, port mirror, 
ups, etc.

Training & School PR ** 50 000 200 000 tool training, presentations, staff PR, policy consulting, 
after GO live support, (user documentation)

TOTAL: 345 000 Kč 1 350 000 Kč
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• soutěž o kyberbezpečnostních znalostech

• ze všech krajů jsme byli na posledním místě

• měli jsme v soutěži druhý nejnižší počet žáků

• kdo o tom mluví a co s tím uděláme ??? 

Kybersoutěž a čtvrtý ročník

Zvyšujeme „know-how“ u naších dětí !
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High School Hacking Friday's (nebo) Hacking Academy

Praktická výuka středoškoláků, která zvýší kyberbezpečnost škol.
• naučit středoškoláky pět zásad kyberbezpečnostní
• upozornit školy v případě nedostatcích ve školní síti
• publikace nálezů a popis doporučení "Dobré Praxe"
• přiblížit spolupráci vybraných středních škol v oblasti ICT
• popularizace kyberbezpečnosti a zvýšení odbornosti v kraji
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High School Hacking Friday's (nebo) Hacking Academy

Propojení škol, středoškoláků a odborníků z kybernetického oboru.
• pravidelně každých 6 až 8 týdnů
• pořádáno v prostorech hostící školy
• určeno pro 20+ stálých středoškoláků
• přizvání rotujících tématických expertů
• pořadatel organizuje a zajišťuje kontinuitu
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High School Hacking Friday's (nebo) Hacking Academy

Pro úspěšnou realizaci série kroužků je předpokládáno následující.
• účast 5+ škol (eg. každá přispívající s 3+ středoškoláky)
• ubytování zajistí hostující škola (eg. kolej nebo tělocvična)
• vhodné prostory pro výuku (eg. počítače, projektor, tabule)
• přístup k otevřenému Internetu (eg. bez filtrování a omezení)
• kraj zastřešuje komunikaci se školami (eg. výstupy "Dobré Praxe").
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0) – hesla, etika a zákony v digitálním světě
1) – nastavení monitoring a sběr logů ze sítě
2) – kontrola otevřených portů do sítě a na servery
3) – zabezpečení "Gateway" a "Firewall" do sítě
4) – práva a správa uživatelů ve vnitřní síti
5) – otevřeno (bude definováno dle požadavků)

Řešíme navazující oblasti kyberbezpečnosti, které rozvíjí 
znalosti z předchozího semináře (kroužku).
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High School Hacking Friday's (nebo) Hacking Academy

Pro úspěšnou realizaci série kroužků je předpokládáno následující.
• účast 5+ škol (eg. každá přispívající s 3+ středoškoláky)
• ubytování zajistí hostující škola (eg. kolej nebo tělocvična)
• vhodné prostory pro výuku (eg. počítače, projektor, tabule)
• přístup k otevřenému Internetu (eg. bez filtrování a omezení)
• kraj zastřešuje komunikaci se školami (eg. výstupy "Dobré Praxe").
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HELP DESK
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• registrace a řešení Incidentů (kyberbezpečnostních dotazů)

• podpora pro školy a praktické příklady pro studenty
• odpovědi na aktuální problémy škol

• jak se bránit proti„keylogger“
• jak zabezpečit router na GW síti
• jakou nastavit policy na WiFi síti

• budování znalostní databáze běžných problémů školy 

Co bude HELP DESK od „High School Guardians“ dělat ?
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• sdílení sítě a údržby
• kyberbezpečnostní kroužek
• Help Desk pro školy
• penetrační testy škol 

Projekty pro 2019 / 2020
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Přidejte se k nám a přijďte nás podpořit !

Děkujeme za pozornost !

společnosti AARTKOM s.r.o.
Marek Hencl, jednatel

+420 326 210 940
hencl@aartkom.com
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