
Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie IT 

Data: 15 maj 2014 (czwartek) 

Czas:  09:00-15:40 

     Miejsce:  SILVER HOTEL 

&GOKART CENTER                 

Rondo Hermana Haken 

SZCZECIN 

Lokalizacja i dojazd  

http://www.silverhotel.pl/hotel/lokalizacja-i-dojazd


HARMONOGRAM 

08:45 - 09:00   Rejestracja uczestników 

09:00 - 09:30   Zabezpieczenie przed konsekwencjami posiadania nielicencjonowanego  

oprogramowania - audyt legalności  

Istota zarządzania oprogramowaniem (SAM) 
Czy firmy potrzebują audytu legalności oprogramowania? Korzyści i zagrożenia. 
Procedury audytu legalności oprogramowania 

09:30 - 10:45   Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT w nowoczesnej organizacji –  

oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa 

Ochrona danych przed wyciekiem poprzez zarządzanie urządzeniami przenośnymi oraz portami; audyt 
operacji na urządzeniach przenośnych; mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci; monitoring para-
metrów środowiskowych serwerowni; inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (audyty legalności); 
efektywne zarządzanie licencjami; inteligentne monitorowanie pracowników; monitorowanie odwiedza-
nych stron WWW i ich blokowanie; monitorowanie i raporty kosztów wydruków; zdalna pomoc tech-
niczna dla użytkowników. 

10:45 - 11:00   Przerwa 

11:00 - 11:45  Sprzętowa ochrona sieci firmowej „Czego nie potrafi Twój firewall? Sprawdź NETASQ 

UTM” 

Poznaj bliżej urządzenia klasy UTM, służące do kompleksowego zabezpieczania sieci firmowych na 
styku z Internetem, z polską konsolą oraz dwoma modułami raportującymi i filtrem URL w standardzie. 
Sprawdź jak skutecznie i kompleksowo zabezpieczyć swoją sieć firmową, nie wydając przy tym fortuny.  

11:45 - 12:00   Przerwa  

12:00 - 12:45   Backup i odzyskiwanie danych za pomocą systemu ShadowProtect 

Pokaz praktyczny m.in. odtwarzania danych na zupełnie innym sprzęcie (technologia Hardware Inde-
pendent Restore), odzyskiwanie pojedynczych  plików i folderów z backupu. 

12:45 - 13:15   Lunch 

13:15 - 14:00   Pełne bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu dysków twardych, przenośnych dys-

ków USB, nośników CD/DVD, wiadomości e-mail - system  DESlock 

14:00 - 14:15  Przerwa 

14:15 - 15:30  Proste i skuteczne rozwiązanie problemów administratora - od firewalla po ochronę 
aplikacji webowych (Barracuda NG Firewall,Barracuda Web Filter, Barracuda Spam & 

Virus Firewall) 

15:30 - 15:40  Rozdanie certyfikatów i nagród (m.in. Licencje sytemu do backupu ShadowProtect,  
vouchery na jazdę po najlepszy halowym torze kartingowym w Europie, jedynym tej 

klasy w Polsce. Silver Gokart Center) 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. 

PARTNERZY: 

ORGANIZATOR: 

 Firma SOFTIL dostawca profesjonalnych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania zasobami IT 

we współpracy z partnerami firmą Axence (producent oprogramowania do kompleksowego zarządzania sieciami 

komputerowymi), Dagma (ogólnopolski dystrybutor innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa IT) oraz StorageCraft 

(dystrybutor rozwiązań amerykańskiej firmy StorageCraft Technology Corporation na terenie Polski)  zapraszają do 

udziału w bezpłatnej  konferencji „Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie IT”. 

http://www.silverhotel.pl/gokart-center/silver-gokart-center
http://www.softil.pl/

