Vážení zákazníci,
Dovolte nám informovat vás, že k datu 31. 5. 2016 bude ukončena aplikační podpora našich SW
aplikací, pokud jsou tyto provozovány na počítačích se systémem Microsoft Windows XP. Více
naleznete na stránkách společnosti Microsoft, ze kterých citujeme:
Podpora systému Windows XP skončila 8. dubna 2014. Od tohoto termínu již nejsou poskytovány žádné opravy a
vylepšení pro tento produkt, a to včetně oprav bezpečnostních. V případě, že se v tomto produktu objeví
bezpečnostní chyba, může být zneužita útočníky k ovládnutí počítače a následným nelegálním činnostem.

Rizika spojená s ukončením podpory systému Windows XP
V případě nepřítomnosti bezpečnostních oprav v počítači hrozí následující rizika:


Ztráta kontroly nad počítačem a zpřístupnění uložených dat útočníkovi.



Krádež osobních nebo důvěrných dat a jejich zneužití, zveřejnění či smazání.



Krádež a zneužití identity nebo získání přístupových informací k různým internetovým službám, včetně
elektronického bankovnictví.



Zneužití počítače k útokům na jiné počítače nebo počítačové sítě nebo pro jinou kriminální činnost.



Útok na počítač za účelem jeho vyřazení z provozu.



Dále zde existují rizika spojená se stářím operačního systému Windows XP



Chybějí ovladače na nově zakoupený hardware, jako například tiskárny, základní desky nebo procesory.



Nové verze vašich aplikací nebudou fungovat na Windows XP.



Výrobci aplikací nebudou vydávat aktualizace a opravy pro software nainstalovaný na Windows XP.

Ukončení naší podpory přichází až více než dva roky po té, kdy podporu systému ukončila společnost
Microsoft a současně ve stejnou dobu, kdy podporu aplikací provozovaných na tomto systému ohlásila
řada předních světových dodavatelů software a informačních technologií obecně. Systém Microsoft
Windows XP nejsou aktivně podporovanou platformou společností Microsoft, tedy nejsou vydávány
alespoň záplaty kritických chyb, nelze zajistit korektní ověřování certifikátů nových certifikačních
autorit a nelze tak zajistit korektní funkci našich aplikací a v neposlední řade ani bezpečí vašich dat, jak
vyplývá z varování společnosti Microsoft.
Podpora PPL aplikací provozovaných na novějších operačních systémech Microsoft je samozřejmě
nadále poskytována.

Tým PPL

