
M. Kratochvílová, M. Meduna,                                                 PORS software a.s. 

Informační bulletin systémů PORS software a.s. 

Aktuality – Duben 2015
Kontrola partnerů na registr plátců 

DPH / Kontrola zveřejněných účtů 

Upozornění: Nespolehlivých plátců bude 

přibývat, ověřte si prosím, zda se do vaší 

databáze pravidelně stahují aktuální 

informace z webové služby registru 

plátců DPH, a to pomocí např. sestavy 

nad seznamem partnerů (Informace 

z webové služby) v číselnících CIS.  

Windows Server 2003  

Znovu Vás upozorňujeme na končící 

podporu operačního systému Windows 

Server 2003, a to k datu 14.7.2015. 

Protože server bývá kritickou částí 

firemní sítě, doporučujeme přechod na 

novější verzi Windows Server 2012 R2.  

 

Automatické aktualizace CIS a MIS 

Vzhledem k narůstajícímu počtu počítačů, 

které je třeba spravovat, je třeba 

zefektivňovat postupy při aktualizaci 

softwaru na těchto počítačích.  

Naše firma poskytuje k produktům různá 

řešení na automatizaci aktualizací. 

Podmínkou je připojení k podnikové síti 

nebo k internetu běžným (nikoliv 

extrémně pomalým) připojením.  

Duben – měsíc bezpečnosti 

Rádi bychom Vám poskytli doporučení 

pro zvýšení bezpečnosti při vzdáleném 

přístupu prodejen k datům centrály. Tento 

problém by mohl nastat na aktuální 

konfiguraci přístupu k databázím 

z internetu a týká se nezabezpečeného 

přístupu k databázi (k Vašim datům) 

CIS/MIS. 

Často je jediné, co chrání přístup k vašim 

datům jméno a heslo, které je implicitní 

po instalaci u tohoto produktu a je snadno 

dohledatelné na internetu. 

Navrhované možnosti ochrany: 

1) Změna implicitního hesla pro 

databázového administrátora. 

2) Nastavení šifrování mezi databázovým 

klientem a serverem přímo na 

databázi. 

3) Propojení lokalit, nebo klientů se 

servery VPN. 

4) Pokud to má smysl, povolit přístup jen 

z určitých PC (nesmí se měnit veřejná 

IP klientů). 

Je třeba počítat s tím, že pokud budete 

šifrovat, bude více zatěžován procesor 

a operace mohou trvat o něco déle. Bod 1 

je nejdůležitější a doporučujeme spolu 

s bodem 1 zavést i nějakou formu 

šifrování spojení z důvodu snadného 

odchycení hesla (při komunikace mezi 

klientem a serverem se bez šifrování vše 

včetně hesla posílá v textové podobě). 

Pro více informací kontaktujte p. Medunu 

(774 814 381, meduna@pors-sw.cz).  
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